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นิทานพจน 

(ในการพิมพคร้ังท่ี ๑ ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร) 

หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ี ก็คือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ น่ันเอง แต
ในการพิมพคร้ังใหมน้ี ไดตัดปรับชื่อใหสั้นเขา เพ่ือจํางายเรียกไดสะดวก  

นับแตคณะระดมธรรม และธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพิมพหนังสือน้ีข้ึนเปนคร้ัง
แรก เสร็จเม่ือวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงบัดน้ี เกือบเต็ม ๓๐ ป ระหวางกาลท่ีผานมา ไดมีการ
พิมพซํ้าหลายคร้ัง แตพิมพไดเพียงซ้ําตามเดิม และการพิมพมีคุณภาพดอย เน่ืองจากเม่ือแรกพิมพ
น้ัน การพิมพอยางกาวหนาท่ีสุด มีเพียงระบบคอมพิวกราฟก ท่ีจัดทําเปนแผนอารตเวิรค ซึ่งคงอยูไม
นานก็ผุพังไป แลวตอจากน้ัน ตองใชวิธีถายภาพจากหนังสือรุนเกา โดยเลือกหนังสือเลมท่ีเห็นวาอาน
ชัดท่ีสุดเทาท่ีจะหาไดมาถายแบบพิมพใชกันอยางพอใหเปนไป  

ระหวางน้ัน ผูศรัทธามีนํ้าใจหลายทาน หลายคณะ ไดพยายามนําขอมูลหนังสือ พุทธธรรม 
ฉบับปรับปรุงและขยายความ น้ัน จัดพิมพเปนขอมูลคอมพิวเตอร และกาวไปไดมาก แตมีขอติดขัดท่ี
ซับซอนบางอยาง ท่ีทําใหไมลุลวง จนกระท่ังวันหน่ึง ไดทราบวา นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ กําลัง
ดําเนินการนําขอมูลหนังสือน้ีลงในคอมพิวเตอร ท่ีจังหวัดเชียงใหม แมวาตอมา สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะไดนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงในโปรแกรมพระไตรปฎกคอมพิวเตอร BUDSIR VI 
เสร็จสิ้นอยางรวดเร็วใน พ.ศ. ๒๕๕๐ แตคุณหมอณรงคก็ยังทํางานของตนเปนอิสระตอไป  

ในท่ีสุด ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะท่ีผูเขียนพํานักอยูท่ีสถานพํานักสงฆสหธรรม
วาสี อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ ไดเดินทางไปกับคุณสุรเดช พรทวีทัศน 
(ผูตนคิดสายน้ี) และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ นําขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ ท่ีจัดเรียงครบจบเลมแลว พรอมท้ังดัชนี ไปถวาย 

เวลาผานมา เม่ือผูเขียนพํานักอยูท่ีศาลากลางสระ สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดง
ยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ติดตอกันอีก ๒ พรรษา หลังสิ้นพรรษาแรกแลว ถึงวันท่ี ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงไดมีโอกาสเร่ิมงานตรวจชําระขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ ท่ีไดรับ
ถวายไวคร่ึงปเศษแลวน้ัน และเพ่ิมเติมจัดปรับใหพรอมท่ีจะพิมพเปนเลมหนังสือ  

ประจวบวาตลอดชวงเวลาทํางานน้ี อาการอาพาธโรคตางๆ ท้ังเกาและใหม ไดรุนแรงข้ึน กับท้ัง
โรคติดเช้ือในกระแสโลหิตท่ีคอนขางเสี่ยงชีวิต ก็แทรกซอนเขามา เปนเหตุใหงานไมราบรื่นบางในบาง
ชวง แตในท่ีสุด งานตรวจชําระเน้ือหนังสือก็เสร็จจบเลมเม่ือข้ึนเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และไดสง
ขอมูลเน้ือหนังสือไปใหคุณหมอณรงคจัดปรับ (update) ดัชนีใหลงตัว 

โดยท่ัวไป เน้ือหนังสือ พุทธธรรมฯ น้ี ก็คงตามเดิม แตเม่ือทํางานตรวจชําระและใชขอมูล 
คอมพิวเตอร เปนโอกาสท่ีจะจัดปรับไดสะดวก จึงไดจัดรูปใหอานงายข้ึน โดยเฉพาะซอยยอหนาถี่ข้ึน
อยางมาก และไดแทรกเพ่ิมคําอธิบายในท่ีตางๆ ตามสมควร  



ข  พุทธธรรม 
 

ท่ีควรสังเกตคือ ไดนํา “บทความประกอบ” ท้ังหมดของภาค ๑ แยกออกไปจัดรวมไวตางหาก
เปนภาค ๓ คืออยูทายเลม และไดเพ่ิมบทความประกอบอีก ๑ บท (บทความประกอบที่ ๖: ความสุข 
๒: ฉบับประมวลความ) เปนบทสุดทาย ทําใหหนังสือน้ีมีจํานวนบทท้ังเลมเพ่ิมจาก ๒๒ เปน ๒๓ บท   

อน่ึง ใน พุทธธรรมฯ น้ี มีตารางและภาพหลายแหง เม่ือถายภาพจากหนังสือเกา ก็ไมชัด พระ
ชัยยศ พุทฺธิวโร จึงไดเขียนตารางและภาพเหลาน้ันแทนให ๒๔ หนวย อีกท้ังตอมาไดมาพักไมไกลกัน
บนภูเขา เม่ือเห็นภาพใดไมชัด ก็ทําใหมให และเม่ือเน้ือหนังสือเสร็จ ก็ไดชวยอานพิสูจนอักษรดวย 

ในท่ีสุด เม่ือมองรวมท้ังเลม ช่ือเดิมของหนังสือท่ีวา พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ 
น้ันยืดยาวเกินไป จึงเรียกใหมใหงายและสะดวกขึ้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย  

มีความประจวบพอดีเปนศรีศุภกาล ท่ีทุกอยางจําเพาะมาลงตัวกันเองใหหนังสือ พุทธธรรม 

ฉบับปรับขยาย น้ีเสร็จ ในชวงแหงมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ใน
วันท่ี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  

โดยเฉพาะงานน้ี ดังท่ีกลาวแลว เปนการจัดการเนื้อหนังสือท่ีเปนขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งตอง
อาศัยอุปกรณการทํางานท่ีมีราคาสูงเปนหม่ืนๆ บาท คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร พรอมท้ังสวนชุดคําสั่ง 
หรือซอฟตแวร จําเพาะวา ในป ๒๕๕๓ ท้ังตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีไดใชมาก็เสีย คงหมดอายุ และ
ซอฟตแวรท่ีมีอยูก็ลาสมัยมาก ใชทํางานขอมูลคอมพิวเตอรท่ีคุณหมอณรงคจัดทําและนํามาถวาย
ไมได จึงไดอาศัยไวยาวัจกรคือลูกศิษย ผูถือบัญชีนิตยภัตหลวง จัดจายไดอุปกรณ ๒ อยางน้ันมา 
เปนอันใหทํางานสําเร็จไดดวยพระบรมราชูปถัมภท่ีสืบมาตามราชประเพณี จึงถือความสําเร็จแหง
หนังสือธรรมทานน้ี เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราชกุศล ในมหามงคลสมัยอันพิเศษที่มาถึง 

การทําหนังสืออันเปนสาระของงาน สําเร็จในชวงมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ 
รอบ ดังไดกลาว สวนการพิมพหนังสืออันเปนข้ันท่ีจะทําสาระน้ันใหปรากฏและบังเกิดประโยชนแก
มหาชน เปนภารกิจตางหาก ซ่ึงสืบตอออกไปจากความเสร็จสิ้นของสาระน้ัน และการพิมพน้ันมา
ลุลวงใน พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเปนกาละที่บรรจบ ๒๖ ศตวรรษแหงการประดิษฐานพระพุทธธรรม ท่ีนับ
แตการบรรลุโพธิญาณ และการทรงแสดงปฐมเทศนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

การพิมพหนังสือ พุทธธรรมฯ อันใชขอมูลท่ีตรวจจัดในคอมพิวเตอรน้ี เปนธรรมทานคร้ังพิเศษ 
ซึ่งสําเร็จดวยทุนบริจาคตามพินัยกรรมของ น.ส. ชมพูนุท กมลโชติ ในกองทุน ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อ
เชิดชูธรรม ที่คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดตั้งไว และทุนบริจาคตามมฤดกปณิธานของ 
น.ส. ชุณหรัชน สวัสดิฤกษ ท้ังน้ี เปนกุศลกิริยาของผูศรัทธา ท่ีไดขวนขวายสนองบุญเจตนาของทาน
ผูท่ีไดต้ังมโนปณิธิไว นับวาเปนความรวมใจในการทํากุศลใหญคร้ังสําคัญ   

บัดน้ี ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานท่ีต้ังไว ขอทุกทานผูเก้ือหนุนในบุญการ จงเจริญ
ดวยความเกษมสันตและสรรพกุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพื่อความเจริญไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของปวงประชาตลอดกาลยืนนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔ – ๕ ม.ค. ๒๕๕๕ 
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(ท่ีพิมพตัวเอน คือ คัมภีรในพระไตรปฎก) 
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ขุทฺทก.อ. ขุทฺทกปาฐ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถโชติกา) 
จริยา.อ. จริยาปิฏก อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี) 
ชา.อ. ชาตกฏฺฐกถา 
เถร.อ. เถรคาถา อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี) 
เถรี.อ. เถรีคาถา อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี) 
ที.อ. ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา (สุมงฺคลวิลาสินี) 
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 

ธ.อ. ธมฺมปทฏฺฐกถา 
นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏฺฐกถา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) 
ปญฺจ.อ. ปญฺจปกรณ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี) 
ปฏิสํ.อ. ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺฐกถา (สทฺธมฺมปกาสินี) 
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี) 
พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏฺฐกถา (มธุรตฺถวิลาสินี) 
ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา (ปปญฺจสูทนี) 
ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 

ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 

มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี 
มิลินฺท. มิลินฺทปญฺหา 
วินย. วินยปฏก 

วินย.อ. วินย อฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา) 
วินย.ฏีกา วินยฏฺฐกถา ฏีกา (สารตฺถทีปนี) 
วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏฺฐกถา (สมฺโมหวิโนทนี) 
วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี) 
วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค 
วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา (ปรมตฺถมญฺชุสา) 
สงฺคณี อ. สงฺคณี อฏฺฐกถา (อฏฺฐสาลินี) 
สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห 
สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี) 
สํ.อ. สํยุตฺตนิกาย อฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี) 
สํ.ข. สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค 

ส.นิ. สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 

ส.ม. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 

ส.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

สํ.สฬ. สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 

สุตฺต.อ. สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา (ปรมตฺถโชติกา) 
____________________________________________________________ 
* หลังจากพิมพหนังสือนี้เปนฉบับขยาย คร้ังแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว มีคัมภีรที่ตีพิมพในอักษรไทยทยอยเพ่ิมขึ้นมาไมนอย 

แตในการพิมพคร้ังนี้ ยังคงไวตามบัญชีเกา;  สําหรับคัมภีรชั้นฎีกา  แมที่ไมแสดงไว  ก็พึงเขาใจไดเอง  ตามแนววิธีในการใชคําวา 
“ฏีกา” หรืออักษรยอ “ฏี.” ไปตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เปน ที.ฏีกา หรือ ที.ฏี. เปนตน ทํานองเดียวกับอรรถกถา ที่

นํา อ. ไปตอทายเปน ที.อ., ม.อ., สํ.อ. ฯลฯ 



 

สารบัญบท 

ความนํา: ๑ 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา ๑๑ 

ตอน ๑: ชีวิต คืออะไร? 
บทท่ี ๑ ขันธ ๕  ๑๓ 
บทท่ี ๒ อายตนะ ๖  ๒๘ 

ตอน ๒: ชีวิต เป็นอย่างไร? 
บทท่ี ๓ ไตรลักษณ  ๖๒ 

ตอน ๓: ชีวิต เป็นไปอย่างไร? 
บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท  ๑๕๒ 
บทท่ี ๕ กรรม  ๒๓๔ 

ตอน ๔: ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร? 
บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน  ๓๒๕ 
บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพานและผูบรรลุนิพพาน  ๓๘๕ 
บทท่ี ๘ ขอควรทราบเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมความเขาใจ  ๔๒๖ 
บทท่ี ๙ หลักการสําคัญ ของการบรรลุนิพพาน  

๔๔๒ 
บทท่ี ๑๐ บทสรุป เรื่องเก่ียวกับนิพพาน  ๔๘๗ 

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา  ๕๑๑ 

ตอน ๕: ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร? 
บทท่ี ๑๑ บทนํา ของมัชฌิมาปฏิปทา  ๕๑๓ 
บทท่ี ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร  ๕๖๓ 

บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๐๗ 
บทท่ี ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา  ๖๘๗ 
บทท่ี ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล  ๗๑๐ 
บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๗๕๔ 

บทท่ี ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔  ๘๔๖ 



ฉ  พุทธธรรม 
 

ภาค ๓ อารยธรรมวถิี  ๘๗๙ 
ตอน ๖: ชีวิตท่ีดี เป็นอย่างไร? 
บทท่ี ๑๘ บทความประกอบที่ ๑:  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๘๑ 

บทท่ี ๑๙ บทความประกอบท่ี ๒:  ศีลกับเจตนารมณทางสังคม  ๙๑๔ 
บทท่ี ๒๐ บทความประกอบท่ี ๓:  เร่ืองเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย – เทวดา  ๙๔๑ 
บทท่ี ๒๑ บทความประกอบท่ี ๔:  ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ  ๙๗๑ 
บทท่ี ๒๒ บทความประกอบที่ ๕:  ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน  ๑๐๒๓ 
บทท่ี ๒๓ บทความประกอบท่ี ๖:  ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ  ๑๐๖๙ 

............................. 

บรรณานกุรม  ๑๑๓๗ 

บันทึกของผูเขียน  ๑๑๔๓ 
บันทึกการจัดทําขอมูล โดย นายแพทย ณรงค เลาหวิรภาพ  ๑๑๕๑ 
บันทึกไวระลึก ๑๑๕๓ 
บันทึก (เร่ืองทุนพิมพ) ๑๑๘๔ 

ดัชนี   ๑๑๘๙ 



 

สารบัญหัวขอ 

นิทานพจน ก 
ความนํา:  

ส่ิงท่ีควรเขาใจกอน ๑ 
ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม   ๖ 

ภาค ๑ 
มัชเฌนธรรมเทศนา  ๑๑ 

ตอน ๑: ชีวิต คืออะไร? 

บทที่ ๑ ขันธ ๕  ๑๓ 
ตัวสภาวะ  ๑๓ 
สัญญา - สติ – ความจํา  ๑๘ 
สัญญา - วิญญาณ – ปญญา  ๒๐ 
ความสัมพันธระหวางขันธตางๆ  ๒๒ 
ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ ๕ หรือชีวิต กับชีวิตซึ่งเปนปญหา  ๒๔ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑:  เรื่อง ขันธ ๕ ๒๖  

บทที่ ๒ อายตนะ ๖  ๒๘ 
ตัวสภาวะ  ๒๙ 
ประเภทของความรู  ๓๗ 
ก. จําแนกโดยสภาวะ หรือโดยธรรมชาติของความรู  ๓๗ 
ข. จําแนกโดยทางรับรู  ๔๐ 
ค. จําแนกโดยพัฒนาการทางปญญา (ภายในบุคคล)  ๔๓ 
ง. จําแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนษุย  ๔๗ 

ความถูกตองและผิดพลาดของความรู  ๔๘ 
ก. สัจจะ ๒ ระดับ  ๔๘ 
ข. วิปลาส หรือวิปลลาส ๓  ๕๐ 



ซ  พุทธธรรม 
 
พุทธพจนเก่ียวกับอายตนะ  ๕๑ 
คุณคาทางจริยธรรม  ๕๖ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑:  เร่ือง ปญญา ๓  ๕๙ 

ตอน ๒: ชีวิต เป็นอย่างไร? 

บทที่ ๓ ไตรลักษณ  ๖๒ 
ตัวกฎ หรือตัวสภาวะ  ๖๒ 
คําอธิบายไตรลักษณตามหลักวิชาในคัมภีร  ๖๕ 
๑. ความเขาใจเก่ียวกับศัพทท่ีเก่ียวของ  ๖๖ 
๑. สังขารท้ังปวง กับ ธรรมท้ังปวง  ๖๖ 
๒. สังขารในขันธ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ  ๖๘ 
๒. สิ่งท่ีปดบังไตรลักษณ  ๗๑ 
๓. วิเคราะหความหมายของไตรลักษณ  ๗๒ 

๑. อนิจจตา และอนิจจลักษณะ  ๗๓ 
๒. ทุกขตา และทุกขลักษณะ  ๗๔ 

พิเศษ: ทุกขในอริยสัจ แยกใหชัด จากทุกขในไตรลักษณ  ๗๖ 
(ก) หมวดใหญของทุกข  ๗๖ 

ทุกขตา ๓  ๗๘ 
(ข) ไตรลักษณมี ๓ ไมใชแคทุกข และท้ังสามเปนฐานของทุกขในอริยสัจ  ๗๙ 
(ค) ปญหาของมนุษย ท่ีมาในชื่อของทุกขมากมาย  ๘๔ 
ชุดท่ี ๑ ทุกข ๑๒  ๘๔ 
ชุดท่ี ๒ ทุกข ๒  ๘๖ 
ชุดท่ี ๓ ทุกข ๒  ๘๖ 

๓. อนัตตตา และอนัตตลักษณะ  ๘๙ 
ก) ขอบเขตความหมาย  ๘๙ 
ข) ความหมายพื้นฐาน  ๙๐ 
ค) ความหมายที่ไมตองอธิบาย  ๙๑ 
ง) ความหมายที่อธิบายท่ัวไป  ๙๓ 

๔. อัตตา – อนัตตา และ อัตตา – นิรัตตา  ๑๐๔ 
อัตตา กบั มานะ  ๑๑๐ 



สารบัญ   ฌ 
 

  

คุณคาทางจริยธรรม  ๑๑๒ 
ก. คุณคาท่ี ๑: คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพ่ือความหลุดพนเปนอิสระ  ๑๑๔ 
ข. คุณคาท่ี ๒: คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพ่ือความไมประมาท  ๑๑๕ 
ค. ความสําคัญและความสัมพันธของคุณคาทางจริยธรรม ๒ ดาน  ๑๒๐ 
ง. คุณคาเน่ืองดวยความหลุดพน หรือคุณคาเพ่ือความบริสุทธ์ิบริบูรณแหงความดีงาม  ๑๒๖ 
จ. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณตามลําดับขอ  ๑๒๗ 

๑. อนิจจตา   ๑๒๗ 
๒. ทุกขตา  ๑๓๐ 
๓. อนัตตตา  ๑๓๔ 

พุทธพจนเก่ียวกับไตรลักษณ  ๑๓๖ 
ก. ความรูเทาทันสภาวะของไตรลักษณ  ๑๓๖ 
ข. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ (ดานทําจิตเปนอิสระ และดานทํากิจโดยไมประมาท)  ๑๓๙ 

- อนิจจตาแหงชีวิต และการเห็นคุณคาของกาลเวลา  ๑๓๙ 
- เรงทํากิจ และเตรียมการเพ่ืออนาคต  ๑๔๘ 

ตอน ๓: ชีวิต เป็นไปอย่างไร? 

บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท  ๑๕๒ 
ตัวกฎหรือตัวสภาวะ 
๑. ฐานะและความสําคัญ  ๑๕๒ 
๒.  ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท  ๑๕๔ 
๓.  การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท  ๑๕๗ 
๔.  ความหมายโดยสรุป เพื่อความเขาใจเบื้องตน  ๑๖๐ 
๕.  คําอธิบายตามแบบ  ๑๗๐ 

ก. หัวขอและโครงรูป  ๑๗๐ 
ข. คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอ ตามลําดับ  ๑๗๑ 
ค. ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางท่ีสุด  ๑๗๒ 

๖.  ความหมายในชีวิตประจําวัน  ๑๘๐ 
ความหมายเชิงอธิบาย  ๑๘๒ 
คําอธิบายแสดงความสัมพันธอยางงาย  ๑๘๓ 
คําอธิบายแสดงความสัมพันธเชิงขยายความ  ๑๘๔ 
ตัวอยางกรณปีลีกยอยในชีวิตประจําวัน  ๑๙๑ 

ความหมายลึกลงไปขององคธรรมบางขอ  ๑๙๓ 



ญ  พุทธธรรม 
 
ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา  ๒๐๑ 
ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปจจยาการทางสังคม  ๒๐๗ 
หมายเหตุ: การตีความเก่ียวกับปฏิจจสมุปบาท  ๒๑๑ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: ธรรมนิยาม ๑ และ ธรรมนิยาม ๓  ๒๑๔ 
บันทึกท่ี ๒: ตัวเรา ของเรา   ตัวกู ของกู  ๒๒๓ 
บันทึกท่ี ๓: เกิดและตายแบบปจจุบัน  ๒๒๖ 
บันทึกท่ี ๔: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม  ๒๒๖ 
บันทึกท่ี ๕: ปญหาการแปลคําวา “นิโรธ”  ๒๒๙ 
บันทึกท่ี ๖: ความหมายยอขององคธรรม ในปฏิจจสมุปบาท  ๒๓๐ 
บันทึกท่ี ๗: ความหมายของภวตัณหา และวิภวตัณหา  ๒๓๐ 

บทที่ ๕ กรรม  ๒๓๔ 
ความนํา  ๒๓๔ 
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม  ๒๓๕ 
ก. กรรม ในฐานะกฎธรรมชาติอยางหนึ่ง  ๒๓๕ 
ข. ความหมายของกรรม  ๒๔๐ 
ค. ประเภทของกรรม  ๒๔๒ 

เกณฑตัดสิน ความดี–ความชั่ว  ๒๔๕ 
ก) ปญหาเกี่ยวกับความดี-ความชั่ว  ๒๔๕ 
ข) ความหมายของกุศลและอกุศล  ๒๔๖ 
ค) ขอควรทราบพิเศษบางอยางเก่ียวกับกุศลและอกุศล  ๒๕๐ 

๑) กุศลและอกุศล เปนปจจัยแกกันได  ๒๕๐ 
๒) บุญและบาป กับ กุศลและอกุศล  ๒๕๐ 

ง) เกณฑวินิจฉัยกรรมดี – กรรมช่ัว  ๒๕๔ 
จ) หลักคําสอนเพ่ือเปนเกณฑวินิจฉัย  ๒๖๓ 

การใหผลของกรรม  ๒๖๙ 
ก) ผลกรรมในระดับตางๆ  ๒๖๙ 
ข) องคประกอบท่ีสงเสริมและขัดขวางการใหผลของกรรม  ๒๗๒ 
ค) ผลกรรมในชวงกวางไกล  ๒๗๕ 
ง) ขอพิจารณาเก่ียวกับการพิสูจนเร่ืองตายแลวเกิดหรือไม  ๒๗๗ 
จ) ขอสรุป: การพิสูจนและทาทีปฏิบัติตอเร่ืองชาติหนา  ๒๗๙ 
ฉ) ผลกรรมตามนัยแหงจูฬกรรมวิภังคสูตร  ๒๘๒ 



สารบัญ   ฎ 
 

  

ขอควรศึกษายิ่งขึ้นไป เพื่อความเขาใจหลักกรรมใหชัดเจน  ๒๘๕ 
๑)  สุขทุกข ใครทําให?  ๒๘๕ 
๒)  เชื่ออยางไร ผิดหลักกรรม?  ๒๘๖ 
๓)  กรรม ชําระลางไดอยางไร?  ๒๘๘ 
๔)  แกกรรม ดวยปฏิกรรม  ๒๙๐ 
๕)  กรรม ท่ีทําใหสิ้นกรรม  ๒๙๒ 
๖)   กรรม ในระดับสังคม หรือกรรมของสังคม มีหรือไม?  ๒๙๙ 
๗)  กรรม ตามสมมตินิยาม หรือ กรรม ในกฎมนุษย  ๓๐๓ 
๘)  กรรม กับอนัตตา ขัดกันหรือไม?  ๓๑๑ 

คุณคาทางจริยธรรม  ๓๑๖ 
ความหมายท่ัวไป ๓๑๖ 
ความเปนคนมีเหตุผล ไมเช่ือถืองมงาย ๓๑๗ 
การลงมือทํา ไมรอคอยความหวังจากการออนวอนปรารถนา ๓๑๘ 
การไมถือชาติช้ันวรรณะ ถือความประพฤติเปนประมาณ ๓๑๙ 
การพ่ึงตนเอง ๓๒๐ 
ขอเตือนใจเพ่ืออนาคต  ๓๒๐ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: กรรม ๑๒  ๓๒๑ 

ตอน ๔: ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร? 

บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน  ๓๒๕ 
ความสุขท่ีไมตองหา  ๓๒๕ 
กระบวนธรรมดับทุกข หรือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  ๓๒๘ 

ก. วงจรยาว  ๓๒๘ 
ข. วงจรส้ัน  ๓๒๙ 

ภาวะแหงนิพพาน  ๓๓๒ 
คําแสดงคุณลักษณะของนิพพาน  ๓๓๖ 
ขอความบรรยายภาวะของของนิพพาน  ๓๓๘ 

ภาวะของผูบรรลุนิพพาน  ๓๔๓ 
๑. ภาวิตกาย:  มีกายท่ีไดพัฒนาแลว  ๓๕๕ 
๒. ภาวิตศีล:  มีศีลท่ีไดพัฒนาแลว  ๓๖๒ 
๓. ภาวิตจิต:  มีจิตท่ีไดพัฒนาแลว  ๓๗๑ 
๔. ภาวิตปญญา: มีปญญาท่ีไดพัฒนาแลว  ๓๗๗ 



ฏ  พุทธธรรม 
 
บันทึกพิเศษทายบท 

บันทึกท่ี ๑: ภาวิต ๔ โยงไปหา ภาวนา ๔  ๓๘๓ 

บทที่ ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพานและผูบรรลุนิพพาน  ๓๘๕ 
๑. ประเภทและระดับของนิพพาน  ๓๘๕ 

ประเภทของนิพพาน  ๓๘๖ 
ก) ลักษณะภายนอกและชีวิตหมู  ๓๙๖ 
ข) ความมีใจอิสระและมีความสุข  ๓๙๗ 
ค) ความเปนเจาแหงจิต เปนนายของความคิด  ๓๙๗ 
ง) ความเปนกันเอง กับชีวิต ความตาย การพลัดพราก และมีเมตตากรุณาตอทุกชีวิต  ๓๙๗ 
ข้ันตอนหรือระดับแหงการเขาถึงนิพพาน  ๔๐๐ 

๒.  ประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน  ๔๐๓ 
แบบที่ ๑  ทักขิไณยบุคคล ๘ หรือ อริยบุคคล ๘  ๔๐๘ 
แบบที่ ๒  ทักขิไณยบุคคล ๗ หรือ อริยบุคคล ๗  ๔๑๑ 
ก. พระเสขะ หรือ สอุปาทิเสสบุคคล  ๔๑๓ 
ข.  พระอเสขะ หรือ อนุปาทิเสสบุคคล  ๔๑๓ 
ประเภทของพระอรหันต  ๔๑๘ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: เรื่อง สอุปาทิเสส และ อนุปาทิเสส  ๔๒๐ 
บันทึกท่ี ๒: เรื่องความหมายของ ทิฏฐธัมมิกะ และ สมัปรายิกะ  ๔๒๐ 
บันทึกท่ี ๓: เรื่องจริมจิต  ๔๒๑ 

บันทึกท่ี ๔: เรื่อง สีลัพพตปรามาส  ๔๒๑ 
บันทึกท่ี ๕: ความหมายของ ฌาน  ๔๒๔ 

บทที่ ๘ ขอควรทราบเพ่ิมเติม เพื่อเสริมความเขาใจ  ๔๒๖ 
๑. สมถะ – วิปสสนา  ๔๒๖ 
๒. เจโตวิมุตติ – ปญญาวิมุตติ  ๔๒๙ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: ความเขาใจสับสนเก่ียวกับอนัตตา และนิพพาน  ๔๔๐ 
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บทที่ ๙ หลักการสําคัญ ของการบรรลุนิพพาน  
๔๔๒ 

ความเบ้ืองตน  ๔๔๒ 

ก) หลักทั่วไป  ๔๔๒ 
ข) หลักสมถะที่เปนฐาน  ๔๕๑ 
ค) หลักวิปสสนาท่ีเปนมาตรฐาน  ๔๖๐ 

สํานวนสามัญ: พิจารณาขันธ ๕  ๔๖๓ 
สํานวนสามัญ: พิจารณาอายตนะ และธรรมอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  ๔๖๕ 
สํานวนแบบสืบคน  ๔๖๗ 
ตัวอยางธรรมท่ีพิจารณาไดทุกระดับ  ๔๖๘ 
สํานวนแนววิปสสนา แสดงความแตกตางระหวางพระอริยบุคคลหลายระดับ  ๔๖๙ 
ก. พระเสขะ กับ พระอรหันต  ๔๖๙ 
ข. ผูปฏิบัติเพ่ือโสดาปตติผล กับ พระโสดาบัน  ๔๗๑ 
ค. พระโสดาบัน กับ พระอรหันต  ๔๗๑ 
ง. พระอนาคามี กับ พระอรหันต  ๔๗๒ 
จ. พระอรหันตปญญาวิมุต กับ พระอรหันตอุภโตภาควิมุต  ๔๗๔ 
ฉ. พระพุทธเจา กับ พระปญญาวิมุต  ๔๗๔ 

ง)  หลักการปฏิบัติที่จัดเปนระบบ  ๔๗๕ 
หลักการปฏิบัติตามนัยแหงคัมภีรวิสุทธิมัคค  ๔๗๖ 
ก. ระดับศีล  (อธิศีลสิกขา)  ๔๗๖ 
ข. ระดับสมาธิ  (อธิจิตตสิกขา)  ๔๗๖ 
ค. ระดับปญญา  (อธิปญญาสิกขา)  ๔๗๗ 
๑) ญาตปริญญา คอื รูจักสภาวะ  ๔๗๗ 
๒) ตีรณปรญิญา คือ รูสามัญลักษณะ หรือหย่ังถึงไตรลักษณ  ๔๗๗ 
๓) ปหานปริญญา คือ รูถึงข้ันละความหลงผิด ถอนตัวเปนอิสระได  ๔๗๘ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: คําวา “บรรลุนิพพาน”  ๔๘๑ 
บันทึกท่ี ๒: ในฌาน เจริญวิปสสนา หรือบรรลุมรรคผล ไดหรือไม?  ๔๘๑ 
บันทึกท่ี ๓: เนวสัญญานาสัญญายตนะ ใชทําวิปสสนาไมได?  ๔๘๔ 
บันทึกท่ี ๔: ขณะจิตท่ีบรรลุมรรคผล  ๔๘๖ 



ฑ  พุทธธรรม 
 

บทที่ ๑๐ บทสรุป เร่ืองเก่ียวกับนิพพาน  ๔๘๗ 
คุณคาและลักษณะพิเศษทีพ่ึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพาน  ๔๘๗ 
๑. จุดหมายสูงสุดของชีวิต เปนสิ่งท่ีอาจบรรลุไดในชาติน้ี  ๔๘๗ 
๒. นิพพานเปนจุดหมายท่ีทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดชาติช้ัน หญิงชาย  ๔๘๗ 
๓. นิพพานอํานวยผล ท่ีย่ิงกวาลําพังความสําเร็จทางจิตจะใหได  ๔๙๐ 

จุดที่มักเขวหรือเขาใจพลาด เก่ียวกับนิพพาน  ๔๙๒ 
๑. ความยึดมั่น ในความไมยึดมั่น  ๔๙๒ 
๒. ลักษณะท่ีชวนใหสับสน หรือหลงเขาใจผิด  ๔๙๕ 
๓. ความสุข กับความพรอมท่ีจะมีความสุข  ๔๙๖ 

ปญหาสําคัญเก่ียวกับนิพพาน  ๔๙๖ 
๑. นิพพาน กับอัตตา  ๔๙๖ 
๒. พระอรหันต สิ้นชีวิตแลวเปนอยางไร?  ๕๐๔ 

ภาค ๒ 
มัชฌิมาปฏิปทา  ๕๑๑ 

ตอน ๕: ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร? 

บทที่ ๑๑ บทนํา ของมัชฌิมาปฏิปทา  ๕๑๓ 
มัชฌิมาปฏิปทา ตอเน่ืองจาก มัชเฌนธรรมเทศนา  ๕๑๓ 
สมุทัย – นิโรธ  ๕๑๓ 
นิโรธ – มรรค  ๕๑๕ 
มิจฉาปฏิปทา – สัมมาปฏิปทา  ๕๑๗ 
อาหารของอวิชชา – อาหารของวิชชาและวิมุตติ  ๕๒๐ 
ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร – มัชฌิมาปฏิปทา/มรรค  ๕๒๑ 
โยนิโสมนสิการ/ศรัทธา/กุศลศีล  ปราโมทย   ขยญาณ  ๕๒๑ 
ธรรมเปนอาหารอุดหนุนกัน  ๕๒๒ 
พรหมจรรยท่ีสําเร็จผล  ๕๒๒ 
วิสุทธิ ๗  ๕๒๒ 
จรณะ ๑๕ + วิชชา ๓  ๕๒๓ 
อนุบุพพสิกขา หรือ อนุบุพพปฏิปทา  ๕๒๓ 
ธรรมจริยา  ๕๒๓ 
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ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับมัชฌมิาปฏิปทา  ๕๒๕ 
มรรค ในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา  ๕๒๕ 
มรรค ในฐานะขอปฏิบัติ หรือทางชีวิต ท้ังของบรรพชิตและคฤหัสถ  ๕๒๘ 
มรรค ในฐานะหลักปฏิบัติท่ีเนื่องดวยสังคม  ๕๒๙ 
มรรค ในฐานะทางใหถึงความสิ้นกรรม  ๕๓๐ 
มรรค ในฐานะอุปกรณสาํหรับใช มิใชสําหรับยึดถือหรือแบกโกไว  ๕๓๑ 
มรรค ในฐานะพรหมจรรย หรือพุทธจริยธรรม  ๕๓๒ 
มรรค ในฐานะมรรคาสูจุดหมายขั้นตางๆ ของชีวิต  ๕๓๖ 

อัตถะ ๓ แนวต้ัง  ๕๓๗ 
- บุญกิริยาวัตถุ ๓  ๕๓๙ 
อัตถะ ๓ แนวนอน  ๕๔๒ 

มรรค ในฐานะไตรสิกขา หรือระบบการศึกษาสําหรับสรางอารยชน  ๕๔๓ 
อริยมรรค กับ ไตรสิกขา  ๕๔๔ 
จากมรรคมีองค ๘ สูสิกขา ๓  ๕๔๔ 
ชาวบาน ดําเนินมรรคาดวยการศึกษาบุญ  ๕๔๙ 
กระบวนธรรมในตัวคน ของมรรค กับกระบวนการฝกคน ของสิกขา  ๕๕๑ 
จุดเริ่ม พัฒนาเปนจุดสําเร็จ แหงความกาวหนาในมรรคา  ๕๕๗ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: การจัดธรรมจริยาเขาในไตรสิกขา  ๕๖๐ 
บันทึกท่ี ๒: การเรียกชื่อศีล ๕ และธรรมจริยา ๑๐  ๕๖๐ 
บันทึกท่ี ๓: ความหมายของคําวาศีลธรรม  ๕๖๑ 
บันทึกท่ี ๔: ความหมายตามแบบแผน ของไตรสิกขา  ๕๖๑ 

บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร  ๕๖๓ 

บุพภาคของการศึกษา หรือ บุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา  ๕๖๓ 
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒  ๕๖๓ 
บุพนิมิตที่ ๑: ปรโตโฆสะ – กัลยาณมิตร (วิธีการแหงศรัทธา)  ๕๖๕ 
ความสําคัญของการมีกัลยาณมิตร  ๕๖๖ 
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร  ๕๖๙ 
การทําหนาท่ีของกัลยาณมติร  ๙๘๒ 
หลักศรัทธาโดยสรุป  ๕๘๗ 
พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา  ๕๙๐ 



ณ  พุทธธรรม 
 
บันทึกพิเศษทายบท 

บันทึกท่ี ๑: ความสําคัญของสังคหวัตถุ ๔  ๖๐๔ 
บันทึกท่ี ๒: การแปลบาลีในกาลามสูตร  ๖๐๔ 

บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๐๗ 
ความนํา  
ฐานะของความคิด ในระบบการดําเนินชวิีตท่ีดี  ๖๐๗ 
ฐานะของความคิด ในกระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาปญญา  ๖๑๐ 
ก) จุดเร่ิมของการศึกษา และความไรการศึกษา  ๖๑๐ 
ข) กระบวนการของการศึกษา  ๖๑๑ 
ค) ความเขาใจเบ้ืองตน เก่ียวกับจุดเริ่มตนของการศึกษา  ๖๑๓ 
ง) ความคิดท่ีไมเปนการศึกษา และความคิดท่ีเปนการศึกษา  ๖๑๕ 

บุพนิมิตที่ ๒: โยนิโสมนสิการ (วิธีการแหงปญญา)  ๖๑๙ 
ความสําคัญของโยนิโสมนสิการ  ๖๑๙ 
ความหมายของโยนิโสมนสิการ  ๖๒๑ 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ๖๒๗ 
๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  ๖๒๘ 
๒. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  ๖๒๙ 
๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ  ๖๓๑ 
๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปญหา  ๖๓๔ 
๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  ๖๓๖ 
๖. วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก  ๖๔๒ 
๗. วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม  ๖๔๖ 
๘. วิธีคิดแบบเรากุศล  ๖๔๗ 
๙. วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน  ๖๕๔ 
๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  ๖๖๐ 

ก.  จําแนกโดยแงดานของความจริง  ๖๖๑  
ข. จําแนกโดยสวนประกอบ   ๖๖๑ 
ค. จําแนกโดยลําดับขณะ   ๖๖๒ 
ง. จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย  ๖๖๒ 
จ. จําแนกโดยเงื่อนไข   ๖๖๔ 
ฉ.  จําแนกโดยทางเลือก หรือความเปนไปไดอยางอ่ืน  ๖๖๕ 
ช. วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง   ๖๖๖ 

สรุปความ เพ่ือนําสูการปฏบัิติ  ๖๗๖ 



สารบัญ   ด 
 

  

เตรียมเขาสูมัชฌิมาปฏิปทา  ๖๘๐ 
พระรัตนตรัย ในฐานะเคร่ืองนําเขาสูมรรคฯ  ๖๘๒ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: วิธีคิดแบบแกปญหา: วิธีคิดแบบอริยสัจ กับ วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร  ๖๘๕ 

บทที่ ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา  ๖๘๗ 
๑. สมัมาทิฏฐิ  ๖๘๘ 
ความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ  ๖๘๘ 
คําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ  ๖๘๙ 
ขอควรทราบท่ัวไปเก่ียวกับสัมมาทิฏฐิ  ๖๙๐ 
สัมมาทิฏฐิ กับการศึกษา  ๖๙๔ 

๒. สมัมาสังกัปปะ  ๗๐๒ 

บทที่ ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล  ๗๑๐ 
๓. สมัมาวาจา    ๔. สัมมากมัมันตะ    ๕. สัมมาอาชีวะ  ๗๑๐ 
ศีล ในความหมายท่ีเปนหลักกลาง อันพึงถือเปนหลักความประพฤติพ้ืนฐาน   ๗๑๑ 
ลักษณะของศีล หรือหลักความประพฤติเบ้ืองตน แบบเทวนิยม กับแบบสภาวนิยม  ๗๑๓ 
ศีลสําหรับประชาชน  ๗๑๙ 
ความเขาใจพื้นฐาน  ๗๑๙ 
ก. ศีลพ้ืนฐาน   ๗๒๓ 
ข. ศีลเพ่ือเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม  ๗๒๙ 

หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ  ๗๓๓ 
เศรษฐกิจจะดี ถามีศีล  ๗๓๙ 
(พุทธพจนเก่ียวกับอาชีวะ)  ๗๔๑ 
ก. การแสวงหา และการรักษาทรัพย  ๗๔๑ 
ข. ความสุขอนัชอบธรรมท่ีคฤหัสถควรมี  ๗๔๒ 
ค. การใชจายทรัพย  ๗๔๓ 
ง. เตรียมปญญาไว ถึงหาทรัพยได อิสรภาพตองไมเสีย  ๗๔๔ 
จ. สังฆะ คือชุมชนของบุคคลท่ีเปนอิสระ ท้ังโดยชีวิตและดวยจิตปญญา  ๗๔๘ 

คําแถมทาย  ๗๕๑ 



ต  พุทธธรรม 
 

บทที่ ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๗๕๔ 

๖.  สัมมาวายามะ  ๗๕๔ 
๗. สัมมาสติ  ๗๕๘ 

คําจํากัดความ  ๗๕๘ 
สติในฐานะอปัปมาทธรรม  ๗๕๙ 
สติโดยคุณคาทางสังคม  ๗๖๒ 
บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปญญา หรือการกําจัดอาสวกิเลส  ๗๖๓ 
สติปฏฐานในฐานะสัมมาสติ  ๗๖๔ 
สาระสําคญัของสติปฏฐาน  ๗๖๖ 
ก. กระบวนการปฏิบัติ  ๗๖๙ 
ข. ผลของการปฏิบัติ  ๗๗๑ 
เหตุใดสติท่ีตามทันขณะปจจุบัน จึงเปนหลักสําคัญของวิปสสนา?  ๗๗๓ 
สติปฏฐาน เปนอาหารของโพชฌงค  ๗๗๕ 

๘.  สัมมาสมาธิ  ๗๗๙ 
ความเขาใจเบ้ืองตน  ๗๗๙ 
ก. ความหมายของสมาธิ  ๗๗๙ 
ข. ระดับของสมาธิ  ๗๘๐ 
ค. ศัตรูของสมาธิ  ๗๘๓ 
ง. ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ  ๗๘๔ 
จ. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ: มองอยางท่ัวไป  ๗๘๗ 
ฉ. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ: สรุปตามประเภทของสมาธิภาวนา  ๗๙๐ 
ช. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ: ในแงชวยปองกันความไขวเขว  ๗๙๒ 
วิธีเจริญสมาธิ  ๗๙๔ 
๑) การเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเอง  ๗๙๕ 
๒) การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท  ๗๙๖ 
๓) การเจริญสมาธิอยางสามญั หรือฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา  ๘๐๒ 
๔) การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน  ๘๐๓ 

ข้อ ๑.  ปลิโพธ ๑๐  ๘๐๓ 
ข้อ ๒.  เขาหากัลยาณมิตร   ๘๐๔ 
ข้อ ๓.  รับกรรมฐานที่เหมาะกับจริยา/จริต  ๘๐๔ 

- การรับกรรมฐาน   ๘๐๘ 
ข้อ ๔.  เขาประจําท่ี  ๘๑๐ 
ข้อ ๕.  เจริญสมาธิ: หลักทั่วไป  ๘๑๑ 



สารบัญ   ถ 
 

  

ข้อ ๖.  เจริญสมาธิ: อานาปานสติภาวนา เป็นตัวอย่าง  ๘๑๒ 
ก) ขอดีพิเศษของอานาปานสติ  ๘๑๒ 

ข) พุทธพจนแสดงวิธีปฏิบัติ  ๘๑๕ 

ค)  วิธีปฏิบัติภาคสมถะ  ๘๑๗ 

ผลสูงสุดของสมาธิ และสูความสมบูรณเหนือสมาธิ  ๘๒๑ 
ก) ผลสําเร็จและขอบเขตความสําคญัของสมาธิ  ๘๒๑ 
ข) องคประกอบตางๆ ท่ีค้ําจุน เก้ือหนุน และเสริมประโยชนของสมาธิ  ๘๒๔ 

(๑) ฐาน ปทัฏฐาน และท่ีหมายของสมาธิ  ๘๒๔ 
(๒) องคประกอบรวมของสมาธิ   ๘๒๕ 
(๓) เครื่องวัดความพรอม   ๘๒๘ 
(๔) คณะทํางานของปญญา   ๘๓๒ 
(๕) องคมรรคสามัคคีพรอมไดท่ี   ๘๓๘ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: การเจริญสติปฏฐาน คือการอยูอยางไมมีความทุกขที่จะตองดับ  ๘๔๔ 

บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔  ๘๔๖ 
ฐานะและความสําคญัของอริยสัจ  ๘๔๖ 
ความหมายของอริยสัจ  ๘๔๘ 
อริยสัจ กับปฏิจจสมุปบาท  ๘๕๐ 
กิจในอริยสัจ  ๘๕๔ 
แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป  ๘๕๘ 

ก) ยกทุกขขึ้นพูดกอน เปนการสอนเริ่มจากปญหา เพ่ือใชวิธีการแหงปญญา  ๘๕๙ 
ข) คนเหตุปจจัยใหพบดวยปญญา ไมมัวหาท่ีซัดทอด  ๘๖๐  
ค) ชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญา มีความสุขอยางอิสระ และทํากิจดวยกรุณา  ๘๖๑ 
ง) ถาถึงพระรัตนตรัย ก็ไมรอสิ่งศักด์ิสิทธิ์ฤทธ์ิปาฏิหาริย เลิกฝากตัวกับโชคชะตา  ๘๖๓ 
จ) ทางของอารยชนกวางและสวาง ท้ังพ่ึงตนได และคนท้ังหลายก็ชวยหนุนกัน   ๘๖๕ 
ฉ) เม่ือพระรัตนตรัย พาเขาและคืบไปในไตรสิกขา มรรคก็พัฒนาสูจุดหมาย  ๘๖๗ 

วิธีแกปญหาแบบพุทธ  ๘๗๐ 
คุณคาท่ีเดนของอริยสัจ  ๘๗๓ 
สรุป “พุทธธรรม” ลงในอริยสัจ  ๘๗๔ 

บันทึกพิเศษ – เสริมบทสรุป  ๘๗๖ 

ข้อสังเกตบางประการ ในการศึกษาพุทธธรรม  ๘๗๖ 
ก. ภาคมัชเฌนธรรมเทศนา หรือ ภาคกระบวนธรรม  ๘๗๖ 
ข. ภาคมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ภาคกระบวนวิธี  ๘๗๗ 



ท  พุทธธรรม 
 
ภาค ๓ 
อารยธรรมวิถี  ๘๗๙ 
ตอน ๖: ชีวิตท่ีดี เป็นอย่างไร? 

บทที่ ๑๘ บทความประกอบที่ ๑: ชีวิตและคุณธรรมพ้ืนฐานของอารยชน  ๘๘๑ 

คุณสมบัติของบุคคลโสดาบัน  ๘๘๒ 
ก. คุณสมบัติฝายมี  ๘๘๒ 
ข. คุณสมบัติฝายหมด หรือฝายละ  ๘๘๔ 

บุคคลโสดาบันตามนัยพุทธพจน  ๘๘๙ 
ก) คําเรียก คําแสดงคุณลักษณะ และไวพจนตางๆ ของบุคคลโสดาบัน  ๘๘๙ 
ข) คุณสมบัติท่ัวไป  ๘๙๐ 
ค) คุณสมบัติในแงละได และที่เปนผล  ๘๙๖ 
ง)  คุณสมบัติและขอปฏิบัติกอนเปนโสดาบัน  ๙๐๐ 

คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน  ๙๐๒ 
ความเขาใจเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติสําคญัของบุคคลโสดาบัน  ๙๐๒ 
คุณสมบัติเดนของบุคคลโสดาบัน ท่ีเปนคติสําคัญแกคนยุคปจจุบัน  ๙๑๑ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: ความหมายของ สุตวา อริยสาวก และอรยิธรรม เปนตน  ๙๑๓ 
บันทึกท่ี ๒: เหตุท่ีคนใหทาน  ๙๑๓ 

บทที่ ๑๙ บทความประกอบที่ ๒: ศีลกับเจตนารมณทางสังคม  ๙๑๔ 
สามคาํสําคัญในชุดของศีล: ศีล วินัย สิกขาบท  ๙๑๔ 
ศีลระดับธรรมอยูท่ีตัวคน ศีลระดับวินัยขยายผลเพ่ือสังคม  ๙๑๗ 
ตัวอยางหลักปฏิบัติท่ีมุงเพ่ือเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชนสุขของสังฆะและสังคม  ๙๒๒ 

ก) การกราบไหวตามแกออนพรรษา  ๙๒๒ 
ข) พุทธบัญญัติหามภิกษอุวดอุตริมนสุสธรรม  ๙๒๕ 
ข) ทําไมจึงทรงยกยองสังฆทานวามีผลมากท่ีสุด  ๙๒๘ 

หัวใจของวินัย: เคารพสงฆ ถือสงฆและกิจสงฆเปนใหญ ม่ันในสามัคคี 
ชูธรรม ถือหลักการ มีประโยชนสุขของประชาชนเปนจุดหมาย  ๙๒๙ 
วินัยในความหมายท่ีกวางใหญเลยจากศีล  ๙๓๔ 



สารบัญ   ธ 
 

  

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: แสดงธรรม บัญญัติวินัย  ๙๓๘ 
บันทึกท่ี ๒: ศีล วินัย ศีลธรรม  ๙๓๘ 
บันทึกท่ี ๓: ความหมายบางอยางของ “วินัย”  ๙๓๘ 
บันทึกท่ี ๔: การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน  ๙๓๙ 
บันทึกท่ี ๕: เคารพธรรม เคารพวินัย  ๙๓๙ 

บันทึกท่ี ๖: การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ  ๙๔๐ 

บทที่ ๒๐ บทความประกอบท่ี ๓: เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย – เทวดา ๙๔๑ 
อิทธิปาฏิหาริย  ๙๔๕ 
อิทธิปาฏิหาริย คืออะไร? และแคไหน?  ๙๔๕ 
ปาฏิหาริย ไมใชแคฤทธ์ิ แตมีถึง ๓ อยาง  ๙๔๕ 
อิทธิปาฏิหาริย ไมใชธรรมท่ีเปนแกนสาร  ๙๔๖ 
อิทธิฤทธ์ิ ชนิดอริยะ และชนิดอนารยะ  ๙๔๗ 
โทษแกปุถุชน ในการเก่ียวของกับเร่ืองฤทธ์ิ  ๙๔๙ 
แนวปฏิบัติท่ีถูกตอง ในการเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองฤทธ์ิ  ๙๕๑ 

เทวดา  ๙๕๐ 
มนุษย กับ เทวดา เปรียบเทียบฐานะกัน  ๙๕๒ 
มนุษยกับเทวดา ความสัมพันธใด ท่ีลาสมัย ควรเลกิเสีย  ๙๕๔ 
หวังพ่ึงเทวดา ไดผลนิดหนอย แตเกิดโทษมากมาย  ๙๕๕ 
สรางความสมัพันธท่ีถูกตอง ระหวางมนุษยกับเทวดา  ๙๕๖ 
ความสัมพันธแบบชาวพุทธ ระหวางมนุษยกับเทวดา  ๙๕๗ 

สรุปวิธีปฏิบัติตอเร่ืองเหนือสามัญวิสัย  ๙๕๙ 
พัฒนาการแหงความสัมพันธ ๓ ขั้น  ๙๕๙ 
กาวสูขั้นมีชีวิตอิสระ เพื่อจะเปนชาวพุทธท่ีแท  ๙๖๐ 
วิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง ตอส่ิงเหนือสามัญวิสัย  ๙๖๐ 
ปฏิบัติถูกตอง คือเดินหนา เปนชาวพุทธ คือไมหยุดพัฒนา  ๙๖๔ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร  ๙๖๖ 
บันทึกท่ี ๒: การชวย และการแกลง ของพระอินทร  ๙๖๗ 
บันทึกท่ี ๓: สัจกิริยา ทางออกท่ีดี สําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล  ๙๖๘ 
บันทึกท่ี ๔: พระพุทธ เปนมนุษย หรือเทวดา  ๙๖๙ 



น  พุทธธรรม 
 

บทที่ ๒๑ บทความประกอบที่ ๔: ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ  ๙๗๑ 
กลไกชีวิตในการกระทํา  ๙๗๒ 
แงความหมายที่ชวยใหเขาใจตัณหา และฉันทะ ชัดยิ่งขึ้น  ๙๗๕ 

แงท่ี ๑) การไมกระทํา อาจเปนการกระทําอยางแรง  ๙๗๕ 
แงท่ี ๒) ตัณหา เปนแรงจูงใจใหกระทําในระบบเง่ือนไข  ๙๗๖ 

ความเขาใจหลักธรรม ตามหลักฐานทางวิชาการ  ๙๗๘ 
“ฉันทะ” คือคาํหลัก ท่ีตองแยกแยะความหมาย ใหหายสับสนทางภาษา  ๙๗๘ 
“ฉันทะ” อยางไหนเปนตนตอของทุกข อยางไหนคือท่ีต้ังตนของกุศลธรรม  ๙๘๑ 
นัยท่ี ๑: ฉันทะ เปนมูลแหงทุกข และเปนมูลของอุปาทานขันธ ๕   ๙๘๒ 
นัยท่ี ๒: ฉันทะ เปนมูลของธรรมท้ังปวง  ๙๘๒ 
“ฉันทะ” ถึงจุดลงตัวของความหมายท่ีใชเปนมาตรฐาน  ๙๘๓ 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ: ตัณหา กับฉันทะ  ๙๘๕ 
แรงจูงใจแหงตัณหา  ๙๘๕ 
แรงจูงใจแหงฉันทะ  ๙๘๗ 
อธิบายเชิงเปรียบเทียบ  ๙๘๙ 
ปญหาจากระบบเง่ือนไขของตัณหา  ๙๙๐ 
ผลดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะ  ๙๙๒ 
สภาพการกิน ภายใตครอบงําของระบบเง่ือนไข  ๙๙๓ 
การสืบพันธุ: ระบบธรรมชาติท่ีแทบเลือนหาย ภายใตอารยธรรมแหงกามคุณ  ๙๙๖ 
กินดวยปญญา พาใหกินพอดี  ๙๙๗ 

ขอพิจารณาเชิงซับซอน  ๙๙๙ 
เม่ือใฝราย กับใฝดี แทรกซอนชิงกัน  ๙๙๙ 
เม่ือไมมอีะไรลอตัณหา ก็พ่ึงพาไดแตฉันทะ  ๑๐๐๐ 
คนวนอยูท่ีอยากใหตัวไดสิ่งท่ีปรารถนา ... รักษาความมั่นคงของอัตตาไว  ๑๐๐๐ 
ฉันทะตอของ ขยายสูเมตตาตอคน  ๑๐๐๑ 
แมวาฉันทะจะขยายไปถึงเมตตากรุณา ตัณหาก็ยังตามไปรังควาน   ๑๐๐๓ 
ทวนความหมาย และกระบวนการเกิดของฉันทะ  ๑๐๐๔ 
ฉันทะอยากชัว่ ตัณหาอยากดี มีหรือไม?  ๑๐๐๖ 
ระวังไว ฉันทะมา ตัณหาอาจจะสอด หรือแทรกสลับ   ๑๐๐๗ 
อยากนิพพาน อยางไรเปนฉันทะ อยางไรเปนตัณหา    ๑๐๐๙ 
ตัณหาใหละแน แตฉันทะก็ละอีกแบบหน่ึง   ๑๐๑๐ 
จะละตัณหา ก็ใชตัณหาได แตไมวายตองระวัง   ๑๐๑๑ 



สารบัญ   บ 
 

  

บทสรุป  ๑๐๑๔ 
มนุษยเปนสตัววิเศษ ตองเพ่ิมเดชดวยฉันทะ มิใชจะมัวเปนทาสของตัณหา  ๑๐๑๔ 
ถึงจะพนตัณหา ไดฉันทะมา ก็ยังตองเดินหนาไปกับปญญา ...  ๑๐๑๕ 
ปญญามาแทนที่ ตัณหาหมดหนาท่ี มีฉันทะเต็มท่ี  ๑๐๑๗ 
ปญญาและกรุณา ตัวกํากับและขับเคลือ่นการทํางานของมหาบุรุษ  ๑๐๑๘ 
สรุปขอควรกําหนดเก่ียวกับตัณหาและฉันทะ  ๑๐๒๐ 
พัฒนาคนได ดวยการพัฒนาความตองการของเขา  ๑๐๒๑ 

บทที่ ๒๒ บทความประกอบที่ ๕: ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน  ๑๐๒๓ 
รูจักกามสุข และเสพบริโภคอยางมีปญญา ทีท่ําใหเปนอิสระเสรี  ๑๐๒๔ 
ความสุขมีหลากหลาย สูงข้ึนไปตามลําดบัข้ัน  ๑๐๒๔ 
กามสุขของมนุษย ของสวรรค และความสุขท่ีดีกวาน้ัน  ๑๐๒๖ 
สวนเสีย หรือขอดอยของกามสุข  ๑๐๒๙ 
พระพุทธเจายืนยันวา ทรงมีความสุขย่ิงกวาบุคคลท่ีโลกถือกันวามีความสุขท่ีสดุ  ๑๐๓๓ 
เทียบกามสุขต่ําไว เพ่ือใหเรงพัฒนาความสุข จะไดมีสุขที่เลือกได ...  ๑๐๓๕ 
ถึงจะยังบริโภคกามสุข ก็ตองมีปญญารักษาอิสรภาพไว รูหนทางปลอดภัยจากกามทุกข  ๑๐๓๕ 
บริโภคกามสุขอยางอิสรชน รูจักจัดรูจักใชขยายประโยชนสุข ก็เปนผูประเสริฐ ...  ๑๐๓๗ 

สุขใน สุขประณีต จนถึงสุขสูงสุด  ๑๐๔๖ 
กาวสูความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป   ๑๐๔๖ 
สุขเหนือเวทนา  ๑๐๔๘ 
สุขไดไมตองพึ่งเวทนา คืออิสรภาพ และเปนสุขภาวะทีส่มบูรณ  ๑๐๕๐ 
ถึงนิพพาน สุขเต็มสุดแลว จะเลือกสุขอยางไหนก็ได ทําไมมองลงมาไมถึงกามสุข  ๑๐๕๓ 
ทบทวนความสุขที่คนสามารถพัฒนาไปถึงได  ๑๐๕๗ 

บทสรุป  ๑๐๕๗ 
หลักการพ้ืนฐานแหงการตรัสรูของพระพุทธเจาวา ความสุขลุถึงไดดวยความสุข  ๑๐๕๙ 
เรียนรูใหชัด วิธีปฏิบัติตอความสุข  ๑๐๖๑ 
มองความสุขเชิงปฏิบัติ วัดจากการพัฒนาของชาวบานขึ้นไป  ๑๐๖๓ 

๑. กรณีท่ีเสวยกามสุข  ๑๐๖๓ 
๒. กรณีท่ีไมเสวยกามสุข  ๑๐๖๕ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกท่ี ๑: ความสุข จัดเปนคูๆ  ๑๐๖๗ 
บันทึกท่ี ๒: ความสุข จัดเปน ๓ ระดับ (อีกแบบหน่ึง)  ๑๐๖๗ 



ป  พุทธธรรม 
 

บทที่ ๒๓ บทความประกอบท่ี ๖: ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ  ๑๐๖๙ 
ความนํา 
พุทธศาสนา คือ ระบบการพัฒนาความสุข  ๑๐๖๙ 
พุทธศาสนาสอนวา สุขถึงไดดวยสุข  ๑๐๗๐ 

ภาคหลักการ  ๑๐๗๒ 

ความสุข คืออะไร  ๑๐๗๒ 
ความตองการ คืออะไร และสําคัญอยางไร  ๑๐๗๓ 
พอจะไดใจพองฟูข้ึนไป เปนปติ ไดสมใจสงบลงมา เปนความสุข  ๑๐๗๕ 
สองทางสายใหญ ท่ีจะเลือกไปสูความสขุ  ๑๐๗๘ 
ถาการศึกษาพัฒนาคนใหมีความสุขดวยฉันทะได จริยธรรมไมหนีไปไหน  ๑๐๘๐ 
กฎมนุษยสรางระบบเง่ือนไข  ๑๐๘๒ 
ถาใหระบบเง่ือนไขหนุนกฎธรรมชาติได ก็จะมีผลดีจริง  ๑๐๘๕ 
รูทันวาอยูในระบบเง่ือนไข ก็ใชมันใหเต็มคุณคา  ๑๐๘๗ 
ความสนุกในการเรียน กับความสุขในการศึกษา  ๑๐๘๙ 
แคมีความสุขในการเรียน ยังไมพอ ตองขอให เรียนแลวกลายเปนคนมีความสุข  ๑๐๙๒ 
ความสุขมีมากมาย ธรรมชาติรอบกายก็รอจะใหความสุข  ๑๐๙๓ 
จะพัฒนาความสุข ตองพัฒนาความตองการตอเพ่ือนมนษุยดวย  ๑๐๙๕ 
ความสุขเหนือกาล เม่ือเหนือการสนองความตองการ  ๑๐๙๗ 
สุขเพราะไดเกาท่ีคัน กับสุขเพราะไมมีท่ีคันจะตองเกา  ๑๐๙๙ 
การพัฒนาความสุข: วัดผลเชิงอุดมคติ  ๑๑๐๑ 

ภาคปฏิบัติการ  ๑๑๐๓ 

ทุกขมีทุกขมา อยาเสียทาเอาใจรับ แตจงเรียกปญญาใหมาจับเอาทุกขไปจัดการ ๑๑๐๓ 
ท้ังทุกขและสขุ ปฏิบัติใหถูก มีแตสุข ทุกขไมมี  ๑๑๐๕ 
ความสุขท่ีพึงเนน สําหรับคนท่ัวไป เร่ิมต้ังแตในบาน  ๑๑๐๘ 
พัฒนากามสุขท่ีสุขแยงกัน ใหมีความสขุท่ีสุขดวยกัน  ๑๑๑๑ 
ชีวิตจะวัฒนา ถาไดปราโมทยมาเปนพ้ืนใจ  ๑๑๑๓ 
สังคมจะมีสันติสุขได คนตองรูจักความสุขจากการให  ๑๑๑๖ 
ไมเฉพาะสังคม แมในสังฆะ พระก็ถือหลักแบงปนลาภ  ๑๑๑๘ 
ใหความดีงามในจิตใจบุคคล ออกมาเปนปฏิบัติการเก้ือสังคม  ๑๑๒๐ 
บุคคลเอื้ออารี สังคมสามคัคี ทุกคนได ทุกคนดี มีสุขดวยกันและท่ัวกัน  ๑๑๒๒ 
คนมีปญญา แมแตทุกข ก็เห็นคุณคา และใชประโยชนได  ๑๑๒๕ 
ความสุขมีคณุมาก โทษก็หนัก ตองรูจักใช  ๑๑๒๖ 
ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกขก็งาย  ๑๑๒๘ 
จะสุขงาย ทุกขไดยาก หากฝกไว  ๑๑๓๐ 



สารบัญ   ผ 
 

  

บทลงทาย  ๑๑๓๒ 

ความสุขท่ีสมบูรณ ดูอยางไร  ๑๑๓๒ 
เม่ือสุขของบุคคล คือสุขเพ่ือมวลชนท้ังโลก  ๑๓๓๔ 

............................. 

บรรณานุกรม  ๑๑๓๗ 
ก. พระไตรปฎก  ๑๑๓๗ 
ข. คัมภีรรุนกอนอรรถกถา  ๑๑๓๙ 
ค. คัมภีรรุนอรรถกถา ฎีกา และตอๆ มา  ๑๑๔๐ 
พิเศษ: ปกรณพิเศษ และคัมภีรท่ีเนื่อง  ๑๑๔๐ 
๑. สายพระวินัย  ๑๑๔๐ 
๒. สายพระสูตร  ๑๑๔๐ 
๓. สายพระอภิธรรม  ๑๑๔๒ 
๔. สัททศาสตร  ๑๑๔๒ 

บันทึกของผูเขียน  ๑๑๔๓ 
บันทึกการจัดทําขอมูล โดย นายแพทย ณรงค เลาหวิรภาพ  ๑๑๕๑ 
บันทึกไวระลึก ๑๑๕๓ 
บันทึก (เร่ืองทุนพิมพ) ๑๑๘๔ 

ดัชนี   ๑๑๙๑ 
 
  



  ุ

 

 
 
 

 
 



 

พุทธธรรม 
หรือ 

กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับชีวิต 

ความนํา 

สิ่งท่ีควรเขาใจกอน 

พระพุทธศาสนานั้น เม่ือมองในทัศนะของคนสมัยใหม มักเกิดปญหาขึ้นบอยๆ วา เปนศาสนา 

(religion) หรือเปนปรัชญา (philosophy) หรือวาเปนเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง (a way of life) เม่ือปญหา
เชนนี้เกิดข้ึนแลว ก็เปนเหตุใหตองถกเถียงหรือแสดงเหตุผล ทําใหเรื่องยืดยาวออกไป อีกทั้งมติในเรื่องนี้ ก็

แตกตางไมลงเปนแบบเดียวกัน ทําใหเปนเรื่องฟนเฝอ ไมมีท่ีส้ินสุด  

ในท่ีน้ี แมจะเขียนเรื่องพุทธธรรมไวในหมวดปรัชญา
1
 ก็จะไมพิจารณาปญหานี้เลย มุงแสดงแตใน

ขอบเขตวา พุทธธรรมสอนวาอยางไร มีเน้ือหาอยางไรเทาน้ัน สวนท่ีวาพุทธธรรมจะเปนปรัชญาหรือไม ใหเปน

เรื่องของปรัชญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือสามารถตีความใหครอบคลุมถึงพุทธธรรมไดหรือไม โดยท่ีวา

พุทธธรรม ก็คือพุทธธรรม และยังคงเปนพุทธธรรมอยูน่ันเอง มีขอจํากัดเพียงอยางเดียววา หลักการหรือคําสอน

ใดก็ตาม ท่ีเปนเพียงการคิดคนหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพ่ือสนองความตองการทางปญญา โดยมิไดมุงหมาย

และมิไดแสดงแนวทางสําหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง อันนั้น ใหถือวา ไมใชพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยาง

ท่ีถือวา เปนคําสอนเดิมแทของพระพุทธเจา ซึ่งในที่น้ีเรียกวาพุทธธรรม 

 การประมวลคําสอนในพระพุทธศาสนามาวางเปนขอสรุปลงวา พุทธธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอนและ

ทรงมุงหมายแทจริง เปนอยางไรนั้น เปนเรื่องยาก แมจะยกขอความในคัมภีรซึ่งถือกันวาเปนพุทธพจนมาอาง 

เพราะคําสอนในคัมภีรมีปริมาณมากมาย มีแงดานระดับความลึกซึ้งตางๆ กัน และข้ึนตอการตีความของบุคคล 

โดยใชสติปญญาและความสุจริตใจหรือไมเพียงไรดวย ในบางกรณี ผูถือความเห็นตางกันสองฝาย อาจยก

ขอความในคัมภีรมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนไดดวยกันท้ังคู การวินิจฉัยความจริงขึ้นตอความแมนยําใน

การจับสาระสําคัญ และความกลมกลืนสอดคลองแหงหลักการและหลักฐานท่ีแสดงท้ังหมดโดยหนวยรวมเปนขอ

สําคัญ แมกระนั้น เรื่องท่ีแสดงและหลักฐานตางๆ ก็มักไมกวางขวางครอบคลุมพอ จึงหนีไมพนจากอิทธิพล

ความเห็นและความเขาใจพื้นฐานตอพุทธธรรมของบุคคลผูแสดงนั้น  

ในเรื่องน้ี เห็นวายังมีองคประกอบอีกอยางหนึ่งท่ีควรนํามาเปนเครื่องวินิจฉัยดวย คือความเปนไปใน

พระชนมชีพ และพระปฏิปทาขององคสมเด็จพระบรมศาสดา ผูเปนแหลงหรือท่ีมาของคําสอนเอง  
                                                 
1  เม่ือแรกเขียน ไดรับอาราธนาใหเรียบเรียงพุทธธรรมเปนบทความรวมในหมวดปรัชญา 



๒  พุทธธรรม 
 

พระพุทธจริยา รวมทั้งบรรดาพุทธกิจ คือ ส่ิงท่ีพระองคผูทรงสอนไดกระทํา ในบางกรณีอาจแสดงพุทธ

ประสงคท่ีแทจริงไดดีหรือชัดกวาคําสอนที่ปรากฏในคัมภีร อยางนอยก็เปนเครื่องประกอบความเขาใจใหชัดเจน

ยิ่งข้ึน ถึงหากจะมีผูติงวา องคประกอบขอน้ี ก็ไดจากคัมภีรตางๆ เชนเดียวกับคําสอน และข้ึนตอการตีความได

เหมือนกัน แมกระน้ัน ก็ยังตองยอมรับอยูนั่นเองวา เปนเครื่องประกอบการพิจารณาท่ีมีประโยชนมาก 

 จากหลักฐานตาง ๆ ทางฝายคัมภีรและประวัติศาสตร พอจะวาดภาพเหตุการณและสภาพสังคมครั้ง

พุทธกาลไดคราวๆ ดังน้ี 

 พระพุทธเจาเสด็จอุบัติในชมพูทวีป เม่ือประมาณ ๒,๖๐๐ ปลวงมาแลว ทรงประสูติในวรรณะกษัตริย 

พระนามเดิมวา เจาชายสิทธัตถะ เปนโอรสของพระเจาสุทโธทนะ ผูครองแควนศากยะ ซึ่งต้ังอยูทางดาน

ตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีป ติดเชิงเขาหิมาลัย ในฐานะโอรสกษัตริยและเปนความหวังของราชตระกูล 

พระองคจึงไดรับการปรนปรือดวยโลกิยสุขตางๆ อยางเพียบพรอม และไดทรงเสวยความสุขอยูเชนน้ีเปน

เวลานานถึง ๒๙ ป ทรงมีท้ังพระชายาและพระโอรส 

 ครั้งน้ัน ในทางการเมือง รัฐบางรัฐท่ีปกครองแบบราชาธิปไตยกําลังเรืองอํานาจข้ึน และกําลังพยายามทํา

สงครามแผขยายอํานาจและอาณาเขตออกไป รัฐหลายรัฐโดยเฉพาะท่ีปกครองแบบสามัคคีธรรม (หรือแบบ

สาธารณรัฐ) กําลังเส่ือมอํานาจลงไปเร่ือยๆ บางรัฐก็ถูกปราบรวมเขาในรัฐอื่นแลว บางรัฐท่ียังเขมแข็งก็อยูใน

สภาพตึงเครียด สงครามอาจเกิดข้ึนเม่ือใดก็ได แมรัฐใหญท่ีเรืองอํานาจ ก็มีการขัดแยงรบพุงกันบอยๆ  

ในทางเศรษฐกิจ การคาขายกําลังขยายตัวกวางขวางขึ้น เกิดมีคนประเภทหนึ่งมีอิทธิพลมากข้ึนในสังคม 

คือพวกเศรษฐี ซึ่งมีสิทธิมีเกียรติยศและอิทธิพลมากข้ึนแมในราชสํานัก 

ในทางสังคม คนแบงออกเปน ๔ วรรณะ ตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ มีสิทธิ เกียรติฐานะทาง

สังคมและอาชีพการงานแตกตางกันไปตามวรรณะของตนๆ แมนักประวัติศาสตรฝายฮินดูจะวาการถือวรรณะใน

ยุคน้ัน ยังไมเครงครัดนัก แตอยางนอยคนวรรณะศูทร ก็ไมมีสิทธิท่ีจะฟง หรือกลาวความในพระเวทอันเปน

คัมภีรศักดิ์สิทธ์ิของพราหมณได ท้ังความจํากัดปดก้ันน้ันก็เปนไปในทางท่ีจะเขมงวดเด็ดขาดยิ่งข้ึน ดังท่ีตอมามี

กําหนดโทษแกคนวรรณะศูทรท่ีเรียนพระเวทอยางรุนแรงถึงผารางกายเปน ๒ ซีก และคนจัณฑาลหรือพวกนอก

วรรณะก็ไมมีสิทธิไดรับการศึกษาเลย การกําหนดวรรณะก็ใชชาติกําเนิดเปนเครื่องแบงแยก โดยเฉพาะพวก

พราหมณไดพยายามยกตนข้ึน ถือตัววาเปนวรรณะสูงสุด  

สวนในทางศาสนา พวกพราหมณเหลาน้ัน ซึ่งเปนผูรักษาศาสนาพราหมณสืบตอกันมา ก็ไดพัฒนาคํา

สอนในดานลัทธิพิธีกรรมตางๆ ใหลึกลับซับซอนใหญโตโออาขึ้น พรอมกับท่ีไรเหตุผลลงโดยลําดับ การท่ีทําดังน้ี 

มิใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคทางศาสนาเทานั้น แตมุงสนองความตองการของผูมีอํานาจที่จะแสดงเกียรติยศความ

ยิ่งใหญของตนประการหน่ึง และดวยมุงหวังผลประโยชนตอบแทนท่ีจะไดจากผูมีอํานาจเหลาน้ันอยางหนึ่ง  

พิธีกรรมเหลานี้ลวนชักจูงใหคนเห็นแกประโยชนสวนตัวมากขึ้น เพราะหวังผลตอบแทนเปนทรัพย

สมบัติและกามสุขตางๆ พรอมกันน้ี ก็กอความเดือดรอนแกคนชั้นต่ํา พวกทาสกรรมกรท่ีตองทํางานหนัก และ

การทารุณตอสัตวดวยการฆาบูชายัญครั้งละเปนจํานวนมากๆ
2 

                                                 
2  ดู วาเสฏฐสูตร, ขุ.สุ.๒๕/๓๘๑/๔๕๐ และ พราหมณธัมมิกสูตร, ขุ.สุ.๒๕/๓๒๒/๓๒๓ เปนตน 



ความนํา   ๓ 
 

  

 ในเวลาเดียวกันน้ี พราหมณจํานวนหน่ึงไดคิดวา พิธีกรรมตางๆ ไมสามารถใหตนประสบชีวิตนิรันดรได 

จึงไดเริ่มคิดเอาจริงเอาจังกับปญหาเรื่องชีวิตนิรันดร และหนทางท่ีจะนําไปสูภาวะเชนนั้น ถึงกับยอมปลีกตัวออก

จากสังคมไปคิดคนแสวงคําตอบอาศัยความวิเวกอยูในปา  

คําสอนของศาสนาพราหมณในยุคน้ี ซึ่งเรียกวา ยุคอุปนิษัท ก็มีความขัดแยงกันเองมาก บางสวนอธิบาย

เพิ่มเติมเรื่องพิธีกรรมตางๆ บางสวนกลับประณามพิธีกรรมเหลาน้ัน และในเรื่องชีวิตนิรันดรก็มีความเห็นตางๆ 

กัน มีคําสอนเรื่องอาตมันแบบตางๆ ท่ีขัดกัน จนถึงขั้นสุดทายท่ีวา อาตมัน คือพรหมัน เปนท่ีมาและแทรกซึมอยู

ในทุกส่ิงทุกอยาง มีภาวะที่อธิบายไมไดอยางท่ีเรียกวา “เนติ เนติ” (ไมใชน่ัน ไมใชนั่น) เปนจุดหมายสูงสุดของ

การบําเพ็ญเพียรทางศาสนา และพยายามแสดงความหมายโตตอบปญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพของภาวะเชนน้ี 

พรอมกับท่ีหวงแหนความรูเหลานี้ไวในหมูพวกตน 

 พรอมกันน้ัน นักบวชอีกพวกหนึ่ง ซึ่งเบ่ือหนายตอความไรสาระของชีวิตในโลกน้ี ก็ไดไปบําเพ็ญเพียร

แบบตางๆ ตามวิธีการของพวกตนๆ ดวยหวังวาจะไดพบชีวิตอมตะหรือผลสําเร็จอันวิเศษอัศจรรยตางๆ ท่ีตน

หวัง บางก็บําเพ็ญตบะทรมานตนดวยประการตางๆ ต้ังตนแตอดอาหารไปจนถึงการทรมานรางกายแบบแปลกๆ 

ท่ีคนธรรมดาคิดไมถึงวาจะเปนไปได บางก็บําเพ็ญสมาธิไดฌานจนถึงรูปสมาบัติ อรูปสมาบัติ บางก็บําเพ็ญฌาน

จนเชี่ยวชาญชํานาญถึงขั้นที่กลาววาทําปาฏิหาริยไดตางๆ 

 อีกดานหนึ่ง นักบวชที่เรียกวาสมณะอีกหลายหมูหลายพวก ซึ่งไดสละเหยาเรือนออกบวชแสวงหา

จุดหมายชีวิตเชนเดียวกัน ก็ไดเรรอนทองเท่ียวไปในบานเมืองตางๆ ถกเถียงถามปญหากันบาง ต้ังตนเปนศาสดา

แสดงทัศนะของตนตางๆ กันหลายแบบหลายอยาง  

การเพียรแสวงหาจุดหมายและเผยแพรแสดงแขงลัทธิกันนี้ ไดดําเนินไปอยางแข็งขันเขมขน จนปรากฏ

วา เกิดมีลัทธิตางๆ ขึ้นเปนอันมาก
3
 เฉพาะท่ีเดนๆ ซึ่งกลาวถึงบอยในคัมภีรพุทธศาสนา ถึง ๖ ลัทธิ

4 

 สภาพเชนนี้ จะสรุปส้ันๆ คงไดความวา ยุคน้ัน คนพวกหน่ึงกําลังรุงเรืองขึ้นดวยโภคะและอํานาจ พากัน

เพลิดเพลินมัวเมาแสวงหาทรัพยสมบัติและความสุขทางวัตถุตางๆ พรอมกับท่ีคนหลายพวกกําลังมีฐานะและ

ความเปนอยูดอยลงๆ ทุกที ไมคอยไดรับความเหลียวแล สวนคนอีกพวกหน่ึง ก็ปลีกตัวออกไปเสียจากสังคม

ทีเดียว ไปมุงมั่นคนหาความจริงในทางปรัชญา โดยมิไดใสใจสภาพสังคมเชนเดียวกัน 

 เจาชายสิทธัตถะ ทรงไดรับความปรนปรือดวยโลกิยสุขอยูเปนเวลานานถึง ๒๙ ป และมิใชเพียงปรน

ปรือเอาใจเทาน้ัน ยังไดทรงถูกปดก้ันไมใหพบเห็นสภาพความเปนอยูท่ีระคนดวยความทุกขของสามัญชน

ท้ังหลายดวย แตสภาพเชนน้ีไมสามารถถูกปดบังจากพระองคไดเรื่อยไป ปญหาเร่ืองความทุกข ความเดือดรอน

ตางๆ ของมนุษย อันรวมเดนอยูท่ีความแก เจ็บ และตาย เปนส่ิงท่ีทําใหพระองคตองทรงครุนคิดแกไข  

                                                 
3  ตามหลักฐานในคัมภีร วา ลัทธิทั้งฝายสมณะ และฝายพราหมณ แยกเปนทิฏฐิหรือทฤษฎีไดถึง ๖๒ อยาง (ที.สี.๙/๒๗-๙๐/๑๖-๕๙) 
4  สภาพชมพูทวีปยุคนี้ ดูใน G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism (India: University of Allahabad, 1957), pp. 

310-368 เปนตน 



๔  พุทธธรรม 
 

ปญหานี้ มองสะทอนออกไปในวงกวาง ใหเห็นสภาพสังคม ท่ีคนพวกหนึ่งไดเปรียบกวา ก็แสวงแต

โอกาสท่ีจะหาความสมบูรณพูนสุขใสตน แขงขันแยงชิงเบียดเบียนกัน หมกมุนมัวเมาอยูในความสุขเหลาน้ัน ไม

คิดถึงความทุกขยากเดือดรอนของใคร ดํารงชีวิตอยางเปนทาสของวัตถุ ยามสุขกร็ะเริงมัวเมาอยูในความคับแคบ

ของจิตใจ ถึงคราวถูกความทุกขครอบงํา ก็ลุมหลงไรสติเห่ียวแหงคับแคนกับตัวเอง แลวก็แกเจ็บตายไปอยางไร

แกนสาร ฝายคนท่ีเสียเปรียบ ไมมีโอกาส ถูกบีบค้ันกดขี่อยูอยางแรนแคน แลวก็แกเจ็บตายไปโดยไรความหมาย  
เจาชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเชนน้ีแลว ทรงเบ่ือหนายในสภาพความเปนอยูของพระองค มองเห็น

ความสุขความปรนปรือเหลานั้นเปนของไรสาระ ทรงคิดหาทางแกไขจะใหมีความสุขท่ีมั่นคง เปนแกนสาร ทรง

คิดแกปญหาน้ีไมตก และสภาพความเปนอยูของพระองคทามกลางความเยายวนสับสนวุนวายเชนนั้น ไมอํานวย

แกการใชความคิดที่ไดผล ในท่ีสุดทรงมองเห็นภาพพวกสมณะ ซึ่งเปนผูไดปลีกตัวจากสังคม ไปคนควาหาความ

จริงตางๆ โดยมีความเปนอยูงายๆ ปราศจากกังวล และสะดวกในการแสวงหาความรูและคิดหาเหตุผล สภาพ

ความเปนอยูแบบน้ีนาจะชวยพระองคใหแกปญหานี้ได และบางทีสมณะพวกน้ัน ท่ีไปคิดคนหาความจริงกันตางๆ 

บางคนอาจมีอะไรบางอยางท่ีพระองคจะเรียนรูไดบาง 
 เม่ือถึงข้ันนี้ เจาชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกบรรพชาอยางพวกสมณะท่ีมีอยูแลวในสมัยน้ัน พระองคได

เสด็จจาริกไปศึกษาหาความรูเทาท่ีพวกนักบวชสมัยนั้นจะรูและปฏิบัติกัน ทรงศึกษาท้ังวิธีการแบบโยคะ ทรง

บําเพ็ญสมาธิจนไดฌานสมาบัติ ถึงอรูปสมาบัติช้ันสูงสุด กับท้ังอิทธิปาฏิหาริยอยางเช่ียวชาญ และทรงบําเพ็ญ

ตบะทรมานพระองค  
ในท่ีสุดก็ทรงตัดสินไดวา วิธีการของพวกนักบวชเหลานี้ท้ังหมด ไมสามารถแกปญหาดังท่ีพระองคทรง

ประสงคได เมื่อเทียบกับชีวิตของพระองคกอนเสด็จออกบรรพชาแลว ก็นับวาเปนการดํารงชีวิตอยางเอียงสุดทั้ง

สองฝาย พระองคจึงทรงหันมาดําเนินการคิดคนของพระองคเองตอมา จนในที่สุดไดตรัสรู
5
 ธรรมท่ีพระองคทรง

คนพบน้ี ตอมาเม่ือทรงนําไปแสดงใหผูอื่นฟง ทรงเรียกวา “มัชเฌนธรรม” (เรียกเต็มวา มัชเฌนธรรมเทศนา) 
หรือ หลักธรรมสายกลาง และทรงเรียกขอปฏิบัติอันเปนระบบที่พระองคทรงบัญญัติขึ้นวา “มัชฌิมาปฏิปทา” 
หรือ ทางสายกลาง 

จากความทอนนี้จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมวา การดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางลุมหลง หมกมุน

ปลอยตัวไปเปนทาสตามกระแสกิเลสก็ดี การหลีกหนีออกไปโดยส้ินเชิง ไมเกี่ยวของรับผิดชอบอยางใดตอสังคม

อยูอยางทรมานตนก็ดี นับวาเปนขอปฏิบัติท่ีผิดเอียงสุดดวยกันทั้งสองอยาง ไมสามารถใหมนุษยดํารงชีวิตอยาง

มีความหมายแทจริงได 
เม่ือตรัสรูแลวเชนน้ี พระองคจึงเสด็จกลับคืนมาทรงเริ่มตนงานส่ังสอนพุทธธรรมเพื่อประโยชนแกสังคม

ของชาวโลกอยางหนักแนนจริงจัง และทรงดําเนินงานน้ีจนตลอด ๔๕ ป แหงพระชนมชีพระยะหลัง 
แมไมพิจารณาเหตุผลดานอื่น มองเฉพาะในแงสังคมอยางเดียว ก็จะเห็นวา พุทธกิจท่ีพระพุทธเจาทรง

บําเพ็ญเพื่อประโยชนสุขแกสังคมสมัยน้ัน จะสําเร็จผลดีท่ีสุดก็ดวยการทํางานในบรรพชิตเพศเทาน้ัน พระองคจึง

ไดทรงชักจูงคนช้ันสูงจํานวนมากใหละความม่ังมีศรีสุข ออกบวชศึกษาเขาถึงธรรมของพระองคแลว รวมทํางาน

อยางเสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดวยการจาริกไปเขาถึงคนทุกชั้นวรรณะ และทุกถิ่นที่จะไป

ถึงได ทําใหบําเพ็ญประโยชนไดกวางขวาง  
                                                 
5
 พุทธประวัติทอนน้ี ดู สคารวสูตร, ม.ม.๑๓/๗๓๘-๗๕๗/๖๖๙-๖๘๘ เปนตน 
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อีกประการหน่ึง คณะสงฆเองก็เปนแหลงแกปญหาสังคมอยางสําคัญ เชน ในขอวา ทุกคนไมวาจะเกิด

ในวรรณะใด หรือแมตํ่าสุดนอกวรรณะ ก็สมัครเขาบวชได มีสิทธิเสมอกัน ศึกษาเขาถึงจุดหมายสูงสุดไดเทากัน

หมดทั้งส้ิน  

สวนเศรษฐี คฤหบดี ผูยังไมพรอมท่ีจะสละไดเต็มท่ี ก็คงครองเรือนอยูเปนอุบาสกอุบาสิกา คอยชวยให

กําลังแกคณะสงฆในการบําเพ็ญกรณียกิจของทาน และนําทรัพยสมบัติของตนออกบําเพ็ญประโยชนสงเคราะห

ประชาชนไปดวยพรอมกัน 

การบําเพ็ญกรณียกิจท้ังของพระพุทธเจาและของพระสาวก มีวัตถุประสงคและขอบเขตกวางขวาง

เพียงใด จะเห็นไดจากพุทธพจนต้ังแตครั้งแรกท่ีสงสาวกออกประกาศพระศาสนาวา 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมาก 
เพ่ือเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”6 

พุทธธรรมน้ันมีขอบเขตในทางสังคมท่ีจะใหใชไดและเปนประโยชนแกบุคคลประเภทใดบาง พึงเห็นได

จากพุทธพจนในปาสาทิกสูตร ซึ่งสรุปความไดวา 

พรหมจรรย (คือพระศาสนา) จะชื่อวาสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง เปนประโยชนแกชนเปนอันมาก 

เปนปกแผน ถึงข้ันท่ีวา เทวดาและมนุษยประกาศไวดีแลว ตอเมื่อมีองคประกอบตอไปน้ีครบถวน คือ 

๑. องคพระศาสดา เปนเถระ รัตตัญู ลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ 
๒. มีภิกษุสาวก ท่ีเปนเถระ มีความรูเชี่ยวชาญ ไดรับการฝกฝนอบรมอยางดี แกลวกลาอาจหาญ 

บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ สามารถแสดงธรรมใหเห็นผลจริงจัง กําราบปรัปวาท (ลัทธิท่ีขัดแยง 

หรือวาทะฝายตรงขาม) ท่ีเกิดข้ึน ใหสําเร็จเรียบรอยโดยถูกตองตามหลักธรรม และมีภิกษุสาวกชั้น

ปูนกลางและช้ันนวกะ ท่ีมีความสามารถเชนเดียวกันน้ัน 
๓. มีภิกษุณีสาวิกา ช้ันเถรี ช้ันปูนกลาง และช้ันนวกะ ท่ีมีความสามารถเชนเดียวกันน้ัน 
๔. มีอุบาสก ท้ังประเภทพรหมจารี และประเภทครองเรอืนเสวยกามสุข ซึ่งมีความสามารถเชนเดียวกัน

น้ัน 
๕. มีอุบาสิกา ท้ังประเภทพรหมจารินี และประเภทครองเรือนเสวยกามสุข ซึ่งมีความสามารถ

เชนเดียวกันนั้น 
เพียงแตขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอยางเดียว พรหมจรรย ก็ยังไมช่ือวาเจริญบริบูรณเปน

ปกแผนดี
7 

ความตอนนี้แสดงวา พุทธธรรมเปนคําสอนท่ีมุงสําหรับคนทุกประเภท ท้ังบรรพชิต และคฤหัสถ คือ 

ครอบคลุมสังคมทั้งหมด 

                                                 
6  วินย.๔/๓๒/๓๙ 

7  ดู ปาสาทิกสูตร ที.ปา.๑๑/๑๐๔/๑๓๕ (พึงสังเกตความหมายของ “พรหมจรรย” ท่ีครอบคลุมผูครองเรือนดวย) 



๖  พุทธธรรม 
 

ลักษณะท่ัวไปของพุทธธรรม 

ลักษณะท่ัวไปของพุทธธรรมน้ัน สรุปได ๒ อยาง คือ 

๑. แสดงหลักความจริงสายกลาง ท่ีเรียกวา “มัชเฌนธรรม” หรือเรียกเต็มวา “มัชเฌนธรรมเทศนา” 
วาดวยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธ์ิตามกระบวนการของธรรมชาติ นํามาแสดงเพื่อ

ประโยชนในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเทานั้น ไมสงเสริมความพยายามที่จะเขาถึงสัจธรรมดวยวิธี

ถกเถียงสรางทฤษฎีตางๆ ขึ้นแลวยึดมั่นปกปองทฤษฎีน้ันๆ ดวยการเก็งความจริงทางปรัชญา 
 

๒. แสดงขอปฏิบัติสายกลาง ท่ีเรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเปนหลักการครองชีวิตของผูฝกอบรมตน 

ผูรูเทาทันชีวิต ไมหลงงมงาย มุงผลสําเร็จคือ ความสุข สะอาด สวาง สงบ เปนอิสระ ท่ีสามารถ

มองเห็นไดในชีวิตน้ี ในทางปฏิบัติ ความเปนสายกลางนี้เปนไปโดยสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆ 

เชน สภาพชีวิตของบรรพชิต หรือคฤหัสถ เปนตน 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการกระทํา  (กรรมวาท  และกิริยวาท)  เปนศาสนาแหงความเพียร

พยายาม (วิริยวาท)
8
 ไมใชศาสนาแหงการออนวอนปรารถนา หรือศาสนาแหงความหวงหวังกังวล  

การส่ังสอนธรรมของพระพุทธเจาทรงมุงผลในทางปฏิบัติ ใหทุกคนจัดการกับชีวิตท่ีเปนอยูจริงๆ ในโลก

น้ี และเริ่มแตบัดน้ี ความรูในหลักท่ีเรียกวา มัชเฌนธรรมเทศนาก็ดี การประพฤติตามมรรคาท่ีเรียกวา

มัชฌิมาปฏิปทาก็ดี เปนส่ิงท่ีทุกคนไมวาจะอยูในสภาพและระดับชีวิตอยางใด สามารถเขาใจและนํามาใชใหเปน

ประโยชนไดตามสมควรแกสภาพและระดับชีวิตนั้นๆ ถาความหวงใยในเรื่องชีวิตหลังจากโลกนี้มีอยู ก็จงทําชีวิต

ดีงามอยางท่ีตองการนั้นใหเกิดมีเปนจริงเปนจังข้ึนมาดวยการประพฤติปฏิบัติแตบัดน้ี จนม่ันใจตนเองวาจะตอง

ไปดีโดยไมตองกังวลหรือหวาดหว่ันตอโลกหนาน้ันเลย
9
  

ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันโดยธรรมชาติ ท่ีจะเขาถึงผลสําเร็จเหลานี้ แมวาความสามารถจะตางกัน ทุกคน

จึงควรไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะสรางผลสําเร็จน้ันตามความสามารถของตน และความสามารถน้ัน ก็เปนส่ิง

ดัดแปลงเพิ่มพูนได จึงควรใหทุกคนมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความสามารถของตนอยางดีท่ีสุด และแมวาผลสําเร็จท่ี

แทจริงทุกคนจะตองทําดวยตนเอง โดยตระหนักในความรับผิดชอบของตนอยางเต็มท่ี แตทุกคนก็เปนอุปกรณ

ในการชวยตนเองของคนอื่นได ดังนั้น หลักอัปปมาทธรรม และหลักความมีกัลยาณมิตร จึงเปนหลักธรรมท่ีเดน 

และเปนขอท่ีเนนหนักท้ังสองอยาง ในฐานะความรับผิดชอบตอตนเองฝายหน่ึง กับปจจัยภายนอกที่จะชวยเสริม

อีกฝายหนึ่ง 

หากยกเอาผลงานและพระจริยาของพระพุทธเจาขึ้นมาเปนหลักพิจารณา จะมองเห็นแนวทางการบําเพ็ญ

พุทธกิจท่ีสําคัญหลายอยาง เชน ทรงพยายามลมลางความเชื่อถืองมงายในเรื่องพิธีกรรมอันเหลวไหลตางๆ 

โดยเฉพาะการบูชายัญ ดวยการสอนยํ้าถึงผลเสียหายและความไรผลของพิธีกรรมเหลาน้ัน  

                                                 
8  เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๗๗/๓๖๙ 

9  เชน สํ.ม.๑๙/๑๕๗๒/๔๘๗ 
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การท่ีทรงสอนเนนนักใหละเลิกการบูชายัญ ก็เพราะยัญพิธีเหลานั้น ทําใหคนมัวแตหวังพึ่งอํานาจดล

บันดาลจากภายนอก อยางหนึ่ง ทําใหคนกระหายทะยานและคิดหมกมุนในผลประโยชนทางวัตถุเพิ่มพูน

ความเห็นแกตน ทําการเบียดเบียนชีวิต โดยไมคํานึงถึงความทุกขยากเดือดรอนของเพื่อนมนุษยและสัตว อยาง

หน่ึง ทําใหคนคิดหวังแตเรื่องอนาคต จนไมคิดปรับปรุงปจจุบัน อยางหน่ึง แลวทรงสอนย้ําหลักแหงทาน ใหสละ

แบงปนและสงเคราะหกันในสังคม  

ส่ิงตอไปท่ีทรงพยายามสอนหักลาง คือระบบความเช่ือถือเรื่องวรรณะ ท่ีนําเอาชาติกําเนิดมาเปนขีดขั้น

จํากัดสิทธิและโอกาสท้ังในทางสังคมและทางจิตใจของมนุษย  ทรงต้ังคณะสงฆท่ีเปดรับคนจากทุกวรรณะใหเขา

สูความเสมอภาคกัน เหมือนทะเลท่ีรับนํ้าจากแมนํ้าทุกสายกลมกลืนเขาเปนอันเดียวกัน
10
 ทําใหเกิดสถาบันวัด ซึ่ง

ตอมาไดกลายเปนศูนยกลางเผยแพรวัฒนธรรมและการศึกษาท่ีสําคัญยิ่ง จนศาสนาฮินดูตองนําไปจัดต้ังข้ึนบาง

ในศาสนาของตน เมื่อหลังพุทธกาลแลวราว ๑,๔๐๐ หรือ ๑,๗๐๐ ป
11
   

ตามหลักแหงพุทธธรรม ท้ังสตรีและบุรุษสามารถเขาถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาได

เชนเดียวกัน เมื่อไดทรงตั้งภิกขุสังฆะข้ึนแลว หลังจากเวลาผานไประยะหนึ่ง แมวาสภาพสังคมและส่ิงแวดลอม

ไมเอื้อ ก็ไดทรงต้ังภิกขุนีสังฆะขึ้น โดยทรงกระทําดวยความตระหนักพระทัยถึงความยากลําบาก และดวยความ

ระมัดระวังอยางยิ่ง ท่ีจะเตรียมการวางรูปใหสภาพชีวิตของนักบวชสตรีน้ี ดํารงอยูดวยดีในสังคมสมัยน้ัน 

ในขณะท่ีโอกาสของสตรีในการศึกษาทางจิตใจ ไดถูกศาสนาพระเวทจํากัดแคบเขามาจนเหมือนปดตายไปแลว 

ประการตอไป ทรงส่ังสอนพุทธธรรมดวยภาษาสามัญท่ีประชาชนใช เพื่อใหทุกคนทุกชั้น ทุกระดับ

การศึกษา ไดรับประโยชนจากธรรมน้ีท่ัวถึง ตรงขามกับศาสนาพราหมณท่ียึดความศักด์ิสิทธ์ิของคัมภีรพระเวท 

และจํากัดความรูชั้นสูงไวในวงแคบของพวกตนดวยวิธีการตางๆ โดยเฉพาะคือดวยการใชภาษาเดิมของสันสกฤต

ซึ่งรูจํากัดในหมูพวกตนเปนส่ือถายทอดและรักษาคัมภีร แมตอมาจะมีผูขออนุญาตพระพุทธเจาใหยกพุทธพจน

ข้ึนสูภาษาพระเวท พระองคก็ไมทรงอนุญาต ทรงยืนยันใหใชภาษาของประชาชนตามเดิม
12
  

ประการตอไป ทรงปฏิเสธโดยส้ินเชิงท่ีจะทําเวลาใหสูญเสียไปกับการถกเถียงปญหาท่ีเกี่ยวกับการเก็ง

ความจริงทางปรัชญา ซึ่งไมอาจนํามาพิสูจนใหเห็นไดดวยวิธีแสดงเหตุผลทางคําพูด ถาใครถามปญหาเชนน้ี 

พระองคจะทรงยับยั้งเสีย แลวดึงผูน้ันกลับมาสูปญหาเก่ียวกับเรื่องท่ีเขาจะตองเกี่ยวของและปฏิบัติไดในชีวิตจริง

โดยทันที
13
 ส่ิงท่ีจะพึงรูไดดวยคําพูด ทรงแนะนําดวยคําพูด ส่ิงท่ีจะพึงรูดวยการเห็น ทรงใหเขาดู มิใชใหดูส่ิงท่ี

จะตองเห็นดวยคําพูด  

ท้ังนี้ ทรงสอนพุทธธรรมโดยปริยายตางๆ เปนอันมาก มีคําสอนหลายระดับ ท้ังสําหรับผูครองเรือน ผู

ดํารงชีวิตอยูในสังคม ผูสละเรือนแลว ท้ังคําสอนเพื่อประโยชนทางวัตถุ และเพื่อประโยชนลึกซึ้งทางจิตใจ 

เพื่อใหทุกคนไดรับประโยชนจากพุทธธรรมท่ัวถึงกัน พุทธกิจท่ีกลาวมานี้ เปนเครื่องยืนยันขอสรุปความเขาใจ

เกี่ยวกับพุทธธรรมท่ีพูดมาแลวขางตน 

                                                 
10  ดู องฺ.อฎก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕ และ ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗ เปนตน 
11  ดู P. V. Bapat, 2500 Years of Buddhism, (1959), p.355 และ S. Dutt, Buddhist Monks and Monasteries of India, (1962), 

p.210 เปนตน 
12  ดู วินย.๗/๑๘๑/๗๐. 
13  ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๕-๙๖/๒๐๖-๒๑๒; ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓ เปนตน 



๘  พุทธธรรม 
 

การท่ีตองทรงสอนพุทธธรรมทามกลางวัฒนธรรมแบบพราหมณ และความเช่ือถือตามลัทธิตางๆ ของ

พวกสมณะสมัยนั้น ทําใหพระพุทธเจาตองทรงเกี่ยวของกับถอยคําทางศาสนาในลัทธิความเชื่อถือเหลาน้ัน ท้ัง

โดยการทรงไดรับฟง และการตรัสพาดพิงถึง และโดยท่ีพระองคทรงมีพระประสงคใหพุทธธรรมเผยแพรไปเปนที่

เขาใจและเปนประโยชนแกประชาชนอยางกวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว จึงปรากฏวาพระองคทรงมีวิธีการปฏิบัติ

ตอถอยคําทางศาสนาเหลาน้ี เปนท่ีนาสังเกตอยางหน่ึง คือ ไมทรงนิยมหักลางความเชื่อถือเดิมในรูปถอยคําท่ีใช 

ทรงหักลางเฉพาะแตตัวความเช่ือถือท่ีแฝงอยูเปนความหมายของถอยคําเหลาน้ันเทานั้น กลาวคือ ไมทรงใชวิธี

รุนแรง แตทรงใหการเปล่ียนแปลงเปนไปเองโดยรูเขาใจใชปญญา ดวยการศึกษาพัฒนาคนข้ึนไป  

โดยนัยน้ี พระองคจึงทรงนําคําบัญญัติท่ีใชกันอยูในศาสนาเดิมมาใชในความหมายใหมตามแนวของ

พุทธธรรมโดยเฉพาะบาง ทรงสรางคุณคาใหมใหแกถอยคําท่ีใชอยูเดิมบาง เชน ใช “พรหม” เปนช่ือของสัตวโลก
ท่ีเกิดตายประเภทหนึ่งบาง หมายถึงบิดามารดาบาง ทรงเปล่ียนความเชื่อถือเรื่องกราบไหวทิศ ๖ ในธรรมชาติ มา

เปนการปฏิบัติหนาท่ีและรักษาความสัมพันธรูปตางๆ ในสังคม เปล่ียนความหมายของการบูชาไฟศักด์ิสิทธ์ิ

สําหรับยัญพิธี ๓ อยางของพราหมณ มาเปนความรับผิดชอบทางสังคมตอบุคคล ๓ ประเภท เปล่ียนการตัดสิน

ความเปนพราหมณ และอารยะโดยชาติกําเนิด มาเปนตัดสินดวยการประพฤติปฏิบัติ  

บางครั้งทรงสอนใหดึงความหมายบางสวนในคําสอนของศาสนาเดิมมาใชแตในทางท่ีดีงามและเปน

ประโยชน คําสอนใดในศาสนาเดิม ถูกตอง ดีงาม ก็ทรงรับรอง โดยถือความถูกตองดีงามเปนของสากลโดย

ธรรมชาติ ในกรณีท่ีหลักความประพฤติปฏิบัติในศาสนาเดิมมีความหมายหลายอยาง ทรงชี้แจงวาแงใดถูก แงใด

ผิด ทรงยอมรับและใหประพฤติปฏิบัติแตในแงท่ีดีงามถูกตอง  

บางครั้งทรงสอนวา ความประพฤติปฏิบัติท่ีผิดพลาดเสียหายบางอยางของศาสนาเดิมในสมัยน้ัน เปน

ความเส่ือมโทรมท่ีเกดิขึ้นในศาสนานั้นเอง ซึ่งในครั้งด้ังเดิมทีเดียว คําสอนของศาสนานั้นก็ดีงามถูกตอง และทรง

สอนใหรูวา คําสอนเดิมท่ีดีของศาสนานั้นเปนอยางไร ตัวอยางในขอน้ี มีเรื่อง ตบะ การบูชายัญ หลักการ

สงเคราะหประชาชนของนักปกครอง และเรื่องพราหมณธรรม
14
 เปนตน  

ขอความท่ีกลาวมาน้ี นอกจากจะแสดงใหเห็นความใจกวางของพุทธธรรม และการท่ีพระพุทธเจาทรงต้ัง

พระทัยสอนแตความจริงและความดีงามถูกตองท่ีเปนกลางๆ แลว ยังเปนเรื่องสําหรับเตือนใหรูจักแยก

ความหมายของคําบัญญัติทางศาสนาที่ใชในพุทธธรรมกับท่ีใชในศาสนาอื่นๆ ดวย 

อนึ่ง เมื่อส้ินยุคขององคพระศาสดาแลว เวลาลวงไป และคําสอนแผไปในถิ่นตางๆ ความเขาใจในพุทธ

ธรรมก็แปรไปจากเดิม และแตกตางกันไปไดหลายอยาง เพราะผูถายทอดสืบตอมีพ้ืนความรูการศึกษาอบรม

สติปญญาแตกตางกัน ตีความหมายพุทธธรรมแผกกันไปบาง นําเอาความรูความเช่ือถือเดิมจากลัทธิศาสนาอื่น

เขามาผสมแทรกแซงบาง อิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรมในทองถิ่นเขาผสมผสานบาง คําสอนบางแงเดนข้ึน บาง

แงเลือนรางลง เพราะการยํ้าและเล่ียงความสนใจ ตามความโนมเอียงและความถนัดของผูรักษาคําสอนบาง ทําให

เกิดการแตกแยกออกเปนนิกายตางๆ เชน ท่ีรูจักกันบัดนี้เปนมหายาน กับเถรวาท ตลอดจนนิกายยอยๆ ท่ีซอย

แยกออกไป  

                                                 
14  ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๔; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๔/๔๒; ขุ.สุ.๒๕/๓๒๒/๓๒๓; และความในเนื้อเรื่องขางหนา 



ความนํา   ๙ 
 

  

สําหรับเถรวาทนั้น แมจะไดช่ือวาเปนนิกายที่รักษาแบบแผนและคําสอนดั้งเดิมไวไดแมนยํา ก็มิใชจะพน

ไปจากความแปรเปล่ียนไดโดยส้ินเชิง คําสอนบางสวนแมท่ีอยูในคัมภีรเอง ก็ยังเปนปญหาท่ีคนรุนปจจุบันตอง

นํามาถกเถียงคิดคนหาหลักฐานยืนยันหรือปฏิเสธความเปนของแทแตด้ังเดิม ยิ่งความรูความเขาใจท่ีประชาชน

เช่ือถือและปฏิบัติอยูดวยแลว ความคลาดเคล่ือนก็ยิ่งมีไดมากและชัดเจนยิ่งข้ึน บางกรณีถึงกับเสมือนเปนตรง

ขามกับคําสอนเดิม หรือเกือบจะกลายไปเปนลัทธิอื่นที่คําสอนเดิมคัดคานแลวก็มี  

ยกตัวอยางในประเทศไทยน้ี เมื่อพูดถึงคําวา “กรรม” ความเขาใจของคนทั่วไปก็จะเพงไปยังกาละสวน
อดีตเจาะจงเอาการกระทําในชาติท่ีลวงแลวหรือชาติกอนๆ บาง เพงไปยังปรากฏการณสวนผล คือนึกถึงผลท่ี

ปรากฏในปจจุบันของการกระทําในอดีตบาง เพงไปยังแงท่ีเสียหายเลวรายคือการกระทําชั่วฝายเดียวบาง เพงไป

ยังอํานาจแสดงผลรายของการกระทําความช่ัวในชาติกอนบาง และโดยมากเปนความเขาใจตามแงตางๆ เหลาน้ี

รวมๆ กันไปท้ังหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาตัดสินตามหลักกรรมท่ีแทจริงในพุทธธรรมแลว จะเห็นไดชัดวาเปนความ

เขาใจท่ีหางไกลจากความหมายท่ีแทจริงเปนอันมาก  

แมขอธรรมอื่นๆ ตลอดจนคําบัญญัติทางธรรมแตละคําๆ เชน อารมณ วิญญาณ บารมี สันโดษ 

อุเบกขา อธิษฐาน บริกรรม ภาวนา วิปสสนา กาม โลกีย โลกุตระ บุญ อิจฉา ฯลฯ ก็ลวนมีความหมายพิเศษใน

ความเขาใจของประชาชน ซึ่งผิดแปลกไปจากความหมายด้ังเดิมในพุทธธรรม โดยตัวความหมายเองบาง โดย

ขอบเขตความหมายบาง มากนอยตางกันไปในแตละคําน้ันๆ ในการศึกษาพุทธธรรม จําเปนตองแยกความหมาย

ในความเขาใจของประชาชนสวนท่ีคลาดเคล่ือนน้ีออกไปตางหาก จึงจะสามารถเขาใจความหมายท่ีแทจริงได 

ในการแสดงพุทธธรรมตอไปนี้ ผูแสดงถือวาไดพยายามที่จะแสดงตัวพุทธธรรมแทอยางท่ีองคพระบรม

ศาสดาทรงสอนและทรงมุงหมาย ในการนี้ ไดตัดความหมายอยางท่ีประชาชนเขาใจออกโดยสิ้นเชิง ไมนํามา

พิจารณาเลย เพราะถือวาเปนเรื่องขางปลาย ไมจําเปนตอการเขาใจตัวพุทธธรรมท่ีแทแตประการใด  

แหลงสําคัญอันเปนท่ีมาของเนื้อหาและความหมายของพุทธธรรมท่ีจะแสดงตอไปนี้ ไดแก คัมภีรพุทธ

ศาสนา ซึ่งในท่ีน้ี ถาไมมีกรณีเกี่ยวของเปนพิเศษ จะหมายถึงพระไตรปฎกบาลีอยางเดียว เพราะเปนคัมภีรท่ี

ยอมรับกันท่ัวไปแลววาเปนแหลงรวบรวมรักษาพุทธธรรม ท่ีแมนยําและสมบูรณท่ีสุด แมกระน้ัน ก็ไดเลือกสรร

เอาเฉพาะสวนท่ีเห็นวาเปนหลักการดั้งเดิม เปนความหมายแทจริงมาแสดง โดยยึดเอาหลักความกลมกลืน

สอดคลองกันในหนวยรวมเปนหลัก และเพื่อใหม่ันใจยิ่งข้ึน จึงไดนําพุทธจริยา และพุทธกิจ ท่ีไดทรงบําเพ็ญมา

ประกอบการพิจารณาตัดสินแนวทางและขอบเขตของพุทธธรรมดวย  

เมื่อไดหลักการพิจารณาเหลานี้มาเปนเครื่องกํากับการแสดงแลว ก็ม่ันใจวาจะสามารถแสดงสาระแหง

พุทธธรรมไดใกลเคียงตัวแทเปนอยางยิ่ง  

อยางไรก็ตาม ในข้ันพ้ืนฐาน การแสดงน้ีก็ยังตองข้ึนกับกําลังสติปญญาของผูแสดง และความโนมเอียง

บางอยางท่ีผูแสดงเองอาจไมรูตัวอยูน่ันเอง ฉะนั้น จึงขอใหถือวาเปนความพยายามครั้งหน่ึง ท่ีจะแสดงพุทธ

ธรรมใหถูกตองท่ีสุดตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอนและมุงหมาย โดยอาศัยวิธีการและหลักการแสดงพรอมทั้ง

หลักฐานตางๆ ท่ีเชื่อวาใหความม่ันใจมากท่ีสุด 



๑๐  พุทธธรรม 
 

ถาแยกพุทธธรรมออกเปน ๒ สวน คือ สัจธรรมสวนหนึ่ง กับ จริยธรรมสวนหนึ่ง แลวกําหนด

ความหมายข้ึนใชในท่ีน้ีโดยเฉพาะ โดยกําหนดใหสัจธรรมเปนสวนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริง และให

จริยธรรมเปนฝายขอประพฤติปฏิบัติท้ังหมด ก็จะเห็นวาสัจธรรมในพุทธศาสนา ยอมหมายถึงคําสอนเกี่ยวกับ

สภาวะของส่ิงท้ังหลาย หรือธรรมชาติและความเปนไปโดยธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย หรือกฎธรรมชาติน่ันเอง สวน

จริยธรรม ก็หมายถึงการถือเอาประโยชนจากความรูความเขาใจในสภาพและความเปนไปของส่ิงท้ังหลาย หรือ

การรูกฎธรรมชาติแลวนํามาใชในทางท่ีเปนประโยชน อีกนัยหน่ึง สัจธรรม คือธรรมชาติและกฎธรรมดา 

จริยธรรมคือความรูในการประยุกตสัจธรรม หลักการท้ังหมดนี้ไมเก่ียวของกับตัวการนอกเหนือธรรมชาติ เชน 

พระผูสราง เปนตน แตประการใดเลย  

ดวยเหตุน้ี ในการแสดงพุทธธรรมเพ่ือความรูความเขาใจท่ีมุงในแนวทฤษฎี คือ มุงใหรูวาอะไรเปนอะไร 

มีขอบเขตแคไหนเพียงไร จึงควรแสดงควบคูกันไปทั้งสัจธรรมและจริยธรรม คือแสดงหลักคําสอนในแงสภาวะ 

แลวช้ีถึงคุณคาท่ีจะนํามาใชในทางปฏิบัติไวดวยใหเสร็จไปแตละอยางๆ  

ดังน้ัน บทตอนท้ังหลายในหนังสือน้ี ท่ีวาดวยธรรมซึ่งเปนฝายสภาวะ จึงมีสวนท่ีกลาวถึงคุณคาทาง

จริยธรรมประกอบไวดวย เชน เมื่อกลาวถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเสร็จแลว ก็กลาวถึง

ความหมายและคุณคาในทางปฏิบัติของความรูความเขาใจนั้นตอทายดวย แมมองอยางกวางตลอดท้ังเลม ก็

ดําเนินตามแนวนี้เชนเดียวกัน กลาวคือ ภาคแรกทั้งหมดแสดงธรรมฝายสภาวะและตัวกฎของธรรมชาติ เรียกวา 

มัชเฌนธรรมเทศนา ภาคหลังกลาวถึงความรูภาคปฏิบัติ คือ การนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะและตัวกฎ

น้ันไปใชประโยชนในการประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตจริง เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา 

อยางไรก็ดี ถามองโดยถือเอาหลักธรรมสําคัญเปนแมบท ลําดับเน้ือหาของหนังสือน้ี ก็สอดคลองกับวิธี

แสดงแบบอริยสัจ กลาวคือ การแสดงแบบอริยสัจนั้น มุงผลในทางปฏิบัติเปนสําคัญ จึงเริ่มดวยปญหาท่ีปรากฏ 

โดยเรียนรูเกี่ยวกับปญหาและส่ิงซึ่งเปนท่ีต้ังแหงปญหาน้ันกอน แลวคนหาสาเหตุ กําหนดจุดหมาย และวาง

วิธีแกไข แมในหนังสือนี้ ก็เริ่มดวยสภาวะของชีวิตท่ีเปนปญหา แลวสืบสาวความรูเกี่ยวกับเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิด

ปญหา บรรยายถึงจุดหมายและช้ีแนะวิธีการแกปญหาเพ่ือลุถึงจุดหมายนั้น ตอเนื่องกันไปตามลําดับ โดยนัยน้ี 

แมวาดูผิวเผินจะมองเห็นเปนเสมือนธรรมบรรยายแนวใหม แตในสาระสําคัญ แนวประพันธยังคงดําเนินตาม

เทศนาวิธีท่ีเปนของดั้งเดิมนั่นเอง
15 

อน่ึง ในบางตอนของขอเขียนนี้ ไดแสดงความหมายภาษาอังกฤษของศัพทธรรมท่ีสําคัญๆ ไวดวย โดย

เหตุผลอยางนอย ๓ อยาง คือ ประการแรก ในภาษาไทยปจจุบัน ไดมีผูนําศัพทธรรมบางคํามาใชเปนศัพท

บัญญัติ สําหรับคําในภาษาอังกฤษ ท่ีมีความหมายไมตรงกันกับศัพทธรรมนั้น อันอาจทําใหความเขาใจ

คลาดเคล่ือนได จึงนําความหมายในภาษาอังกฤษมาแสดงควบไวดวย เพื่อไมใหผูอานถือไปตามความหมายท่ีมีผู

บัญญัติใชใหมในภาษาไทย ประการท่ีสอง จําตองยอมรับความจริงวา นักศึกษาวิชาการสมัยใหมจํานวนไมนอย 

เขาใจความหมายในภาษาไทยไดชัดเจนข้ึนในเมื่อเห็นคําภาษาอังกฤษควบอยูดวย ประการท่ีสาม ตํารา

ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในปจจุบันน้ี มีจํานวนมาก การรูความหมายศัพทธรรมท่ีนิยมใชใน

ภาษาอังกฤษ ยอมเปนประโยชนแกนักศึกษาท่ีตองการคนควาอยางกวางขวางตอไป 

                                                 
15  ดู เทศนานุกรม ใน ม.อ.๒/๒๙๕ (อธิบาย ม.มู.๑๒/๓๔๐-๖/๓๔๙-๓๖๑) 



 

                                  ภาค ๑ 

มัชเฌนธรรมเทศนา 

หลักความจริงท่ีเปนกลางตามธรรมชาติ 
หรือ 
ธรรมท่ีเปนกลาง 
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“เอเต เต พฺราหฺมณ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ:  
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, 
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ ฯเปฯ” 

 

“แนะพราหมณ! ตถาคตไมเอียงเขาหาที่สุดสองอยางนั้น 

ยอมแสดงธรรมโดยทามกลางวา:  

เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี, 

เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ” 
(สํ.นิ.๑๖/๑๗๐/๙๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอน ๑: ชีวิตคืออะไร? 
 
ก.  ชีวิตตามสภาพของมันเอง 

ขันธ ๕ 
สวนประกอบหาอยางของชีวิต 

บทท่ี ๑ 

ตัวสภาวะ 

พุทธธรรมมองเห็นส่ิงท้ังหลายเปนธาตุ เปนธรรม เปนสภาวะ
16
 อันมีอยูเปนอยูตามภาวะของมัน ท่ีเปน

ของมันอยางน้ัน เชนนั้น ตามธรรมดาของมัน มิใชมีเปนสัตว บุคคล อัตตา ตัวตน เราเขา ท่ีจะยึดถือเอาเปน

เจาของ ครอบครอง บังคับบัญชาใหเปนไปตามปรารถนาอยางไรๆ ได 
บรรดาส่ิงท้ังหลายท่ีรูจักเขาใจกันอยูโดยท่ัวไปนั้น มีอยูเปนอยูเปนไปในรูปของสวนประกอบตางๆ ท่ีมา

ประชุมกันเขา ตัวตนแทๆ ของสิ่งท้ังหลายไมมี เม่ือแยกสวนตางๆ ท่ีมาประกอบกันเขาน้ันออกไปใหหมด ก็จะไม

พบตัวตนของส่ิงนั้นเหลืออยู ตัวอยางงายๆ ท่ียกข้ึนอางกันบอยๆ คือ “รถ” เม่ือนําสวนประกอบตางๆ มา

ประกอบเขาดวยกันตามแบบท่ีกําหนด  ก็บัญญัติเรียกกันวา “รถ”17
 แตถาแยกสวนประกอบท้ังหมดออกจากกัน 

ก็จะหาตัวตนของรถไมได มีแตสวนประกอบท้ังหลาย ซึ่งมีชื่อเรียกตางๆ กันจําเพาะแตละอยางอยูแลว คือ 

ตัวตนของรถมิไดมีอยูตางหากจากสวนประกอบเหลาน้ัน มีแตเพียงคําบัญญัติวา “รถ” สําหรับสภาพท่ีมารวมตัว
กันเขาของสวนประกอบเหลานั้น แมสวนประกอบแตละอยางๆ นั้นเอง ก็ปรากฏขึ้นโดยการรวมกันเขาของ

สวนประกอบยอยๆ ตอๆ ไปอีก และหาตัวตนท่ีแทไมพบเชนเดียวกัน เม่ือจะพูดวาส่ิงท้ังหลายมีอยู ก็ตองเขาใจ

ในความหมายวา มีอยูในฐานะมีสวนประกอบตางๆ มาประชุมเขาดวยกัน 
เม่ือมองเห็นสภาพของส่ิงท้ังหลายในรูปของการประชุมสวนประกอบเชนน้ี พุทธธรรมจึงตองแสดงตอไป

วา สวนประกอบตางๆ เหลาน้ันเปนอยางไร มีอะไรบาง อยางนอยก็พอเปนตัวอยาง และโดยท่ีพุทธธรรมมีความ

เกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องชีวิต โดยเฉพาะในดานจิตใจ การแสดงสวนประกอบตางๆ จึงตองครอบคลุมทั้งวัตถุ

และจิตใจ หรือท้ังรูปธรรมและนามธรรม และมักแยกแยะเปนพิเศษในดานจิตใจ 
การแสดงสวนประกอบตางๆ นั้น ยอมทําไดหลายแบบ สุดแตวัตถุประสงคจําเพาะของการแสดงแบบ

น้ันๆ
18
 แตในที่น้ี จะแสดงแบบขันธ ๕ ซึ่งเปนแบบท่ีนิยมในพระสูตร 
โดยวิธีแบงแบบขันธ ๕ (The Five Aggregates) พุทธธรรมแยกแยะชีวิตพรอมท้ังองคาพยพท้ังหมดท่ี

บัญญัติเรียกวา “สัตว” “บุคคล” ฯลฯ ออกเปนสวนประกอบตางๆ ๕ ประเภท หรือ ๕ หมวด เรียกทางธรรมวา 

เบญจขันธ คือ
19 

                                                 
16 นิยมเรียกยาวเปน “สภาวธรรม” ตามคําบาลีวา “สภาวธมฺม” ซ่ึงมาจาก ส+ภาว+ธมฺม แปลตรงตัววา ส่ิงที่มีภาวะของมันเอง 
17  สํ.ส.๑๕/๕๕๔/๑๙๘ 
18  แบงอยางกวางๆ วา นามและรูป หรือนามธรรม กับรูปธรรม; แตตามแนวอภิธรรมนิยมแบงเปน ๓ คือ จิต เจตสิก และรูป ถาเทียบ

กับขันธ ๕ ท่ีจะแสดงตอไป จิต = วิญญาณขันธ, เจตสิก = เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ, รูป = รูปขันธ 
19  ดู รายละเอียดบางอยางเกี่ยวกับเบญจขันธ หรือขันธ ๕ ใน บันทึกพิเศษทายบท 

๑ 



๑๔  พุทธธรรม 
 

๑. รูป  (Corporeality) ไดแกสวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด รางกาย และพฤติกรรมท้ังหมดของ

รางกาย หรือสสารและพลังงานฝายวัตถุ พรอมท้ังคุณสมบัติ และพฤติการณตางๆ ของสสารพลังงานเหลานั้น 
๒. เวทนา (Feeling หรือ Sensation) ไดแกความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทาง

ประสาทท้ัง ๕ และทางใจ 
๓. สัญญา (Perception) ไดแกความกําหนดได หรือหมายรู คือ กําหนดรูอาการเครื่องหมายลักษณะ

ตางๆ อันเปนเหตุใหจําอารมณ
20
 (object) น้ันๆ ได 

๔. สังขาร (Mental Formations หรือ  Volitional Activities) ไดแกองคประกอบหรือคุณสมบัติ
ตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ซึ่งแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปนกลางๆ ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ และการ

แสดงออกทางกายวาจา ใหเปนไปตางๆ เปนท่ีมาของกรรม เชน ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา
21
 ปญญา โมหะ โลภะ โทสะ มานะ ทิฏฐิ อิสสา มัจฉริยะ เปนตน เรียกรวมอยางงายๆ วา เครื่องปรุง

ของจิต เครื่องปรุงของความคิด หรือเคร่ืองปรุงของกรรม 
๕. วิญญาณ (Consciousness) ไดแกความรูแจงอารมณทางประสาทท้ัง ๕ และทางใจ คือ การเห็น 

การไดยนิ การไดกล่ิน การรูรส การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ 

ขันธ ๔ ขอหลัง ซึ่งเปนพวกนามขันธ มีขอควรทําความเขาใจเพิ่มเติม เพื่อเห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 

และเพื่อปองกันความสับสน
22
 ดังนี้ 

สัญญา
23
 เปนความรูจําพวกหน่ึง หมายถึง การหมายรู หรือกําหนดรูอาการของอารมณ เชน ลักษณะ 

ทรวดทรง สี สัณฐาน ฯลฯ ตลอดจนช่ือเรียก และสมมติบัญญัติตางๆ วา เขียว ขาว ดํา แดง ดัง เบา ทุม แหลม 

อวน ผอม โตะ ปากกา หมู หมา ปลา แมว คน เขา เรา ทาน เปนตน  
การหมายรูหรือกําหนดรูนี้ อาศัยการจับเผชิญ หรือ การเทียบเคียงระหวางประสบการณหรือความรูเกา

กับประสบการณหรือความรูใหม ถาประสบการณใหมตรงกับประสบการณเกา เชน พบเห็นคนหรือส่ิงของท่ีเคย

รูจักแลว ไดยินเสียงท่ีเคยไดยินแลว ดังตัวอยาง นาย ก. รูจักนายเขียว ตอมาอีกเดือนหนึ่ง นาย ก. เห็นนาย

เขียวอีก และรูวาคนที่เขาเห็นน้ันคือนายเขียว อยางน้ีเรียกวา จําได (พึงสังเกตวา ในท่ีนี้ “จําได” ตางจาก “จํา”)  

                                                 
20  คําวา “อารมณ” ในบทความน้ี ทุกแหงใชในความหมายทางธรรมเทานั้น คือหมายถึงส่ิงที่จิตรับรูหรือส่ิงท่ีถูกรับรู โดยอาศัยทวารทั้ง ๖ 

ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ (ความนึกคิดตางๆ) ไมมีความหมายอยางที่เขาใจกันทั่วๆ ไปในภาษาไทย 
21  อุเบกขา เปนธรรมสําคัญย่ิงขอหนึ่ง และมักมีผูเขาใจความหมายสับสนผิดพลาดอยูเสมอ จึงควรศึกษาใหเขาใจชัด อยางนอยตอง

สามารถแยกอุเบกขาในหมวดสังขาร ซ่ึงตรงกับ ตัตรมัชฌัตตตา ออกจากอุเบกขาในหมวดเวทนา ซ่ึงตรงกับ อทุกขมสุข อันเปน

ความรูสึกเฉยๆ 

22  คําอธิบายต้ังแตนี้ไป อาศัยเคาความจากบาลีและอรรถกถาบางแหงเทียบเคียงดวย โดยเฉพาะ ม.มู.๑๒/๔๙๔/๕๓๖; ม.อ.๒/๔๖๒:- วิ

สุทธิมัคค ๓/๑, ๒๓; สํ.ข.๑๗/๑๕๙/๑๐๖; สํ.อ.๒/๓๕๖ 

23  คัมภีรชั้นอรรถกถาแสดงลักษณะหนาที่เปนตนของสัญญาไววา:- สัญญา มีลักษณะจําเพาะคือสัญชานน (จําได, รูจัก); มีหนาที่ทํา

เครื่องหมายไวเปนปจจัยแหงการจําได (หรือรูจัก) ตอไปวา “นั่นคือส่ิงน้ัน” เหมือนดังชางไม เปนตน ทําเคร่ืองหมายไวที่วัสดุมีตัวไม

เปนอาทิ; มีผลปรากฏคือ เกิดความยึดถือไปตามเครื่องหมายที่กําหนดเอาไว เหมือนพวกคนตาบอดคลําชาง ยึดถือไปตามเครื่องหมาย
ที่ตนจับได (วาชางเปนอยางน้ันๆ); มีปทัฏฐาน คืออารมณตามท่ีปรากฏ เหมือนลูกเน้ือเห็นหุนคนท่ีผูกดวยมัดหญา สําคัญหมายวาเปน

คนจริงๆ (วิสุทธิมัคค ๓/๓๕); ถาเทียบกับหลักจิตวิทยาฝายตะวันตก สัญญาจะครอบคลุมเรื่อง perception, conception และ 

recognition (แตไมใช memory ทั้งหมด). 



บทท่ี ๑ ขันธ ๕   ๑๕ 
 

  

ถาประสบการณใหมไมตรงกับประสบการณเกา เรายอมนําเอาประสบการณหรือความรูเกาท่ีมีอยูแลว

น่ันเอง มาเทียบเคียงวาเหมือนกันและไมเหมือนกันในสวนไหน อยางไร แลวหมายรูส่ิงน้ันตามคําบอกเลาหรือ

ตามท่ีตนกําหนดเอาวาเปนนั่น เปนนี่ ไมใชน่ัน ไมใชน่ี อยางนี้เรียกวากําหนดหมายหรือหมายรู  
การหมายรูเชนน้ียอมมีหลายช้ัน หมายรูไปตามความตกลงอันเนื่องดวยความรูสามัญบาง เชนวา เขียว 

ขาว เหลือง แดง เปนตน ตามนิยมของโลก ของสังคม ของวัฒนธรรม ประเพณี เปนตนบาง เชนวา อยางน้ี

สุภาพ อยางน้ันสวยงาม อยางน้ันถูกธรรมเนียม อยางนี้ผิดธรรมเนียม เปนตน ตามนิยมและปรุงแตงจําเพาะตน

บาง เชนวา อยางนี้สวย อยางน้ันนาชม อยางน้ีนาหม่ันไส เปนตน หมายรูสองช้ัน (แบบสัญลักษณ) บาง เชนวา 

สีเขียวแดงหมายถึงมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เสียงระฆังสองคร้ังหมายถึงการกินอาหาร ตลอดจนตามการศึกษา

อบรมในทางธรรม เชน หมายรูในภาวะท่ีไมเท่ียง หมายรูในภาวะที่เปนอนัตตา เปนตน มีท้ังความหมายรูสามัญ 

และความหมายรูท่ีละเอียดซับซอน (คือสัมพันธกับขันธอื่นมากขึ้น) มีท้ังหมายรูเกี่ยวกับรูปธรรมและหมายรู

เกี่ยวกับนามธรรม คําท่ีแปลสัญญากันวา จําได กําหนดได หมายรู กําหนดหมาย จําหมาย สําคัญหมาย ลวน

แสดงแงตางๆ แหงความหมายของกองสัญญานี้ท้ังส้ิน  
พูดเพื่อเขาใจกันอยางงายๆ สัญญาก็คือกระบวนการเรียกเก็บ รวบรวม และส่ังสมขอมูลของการเรียนรู 

และวัตถุดิบสําหรับความคิดน่ันเอง  
สัญญาเกื้อกูลแกการดําเนินชีวิตของมนุษยอยางมาก แตในเวลาเดียวกัน ก็มีโทษมิใชนอย เพราะมนุษย

จะยึดติดตามสัญญา ทําใหสัญญากลายเปนเครื่องกีดกั้นกําบังตนเองและหอหุมคลุมตัวสภาวะไว ทําใหไม

สามารถเขาถึงความจริงแทท่ีอยูลึกลงไป 
เพ่ือประโยชนแกการศึกษาตอไป ขอแยกสัญญาออกอยางคราวๆ เปน ๒ ระดับ คือ สัญญาอยางสามัญ 

ซึ่งกําหนดหมายอาการของอารมณท่ีเกิดขึ้นหรือเปนไปอยูตามปกติธรรมดาของมัน อยางหน่ึง และสัญญาสืบ

ทอดหรือสัญญาอยางซับซอน ท่ีบางคราวก็ใชคําเรียกใหตางออกไป เฉพาะอยางยิ่ง “ปปญจสัญญา” อันหมายถึง
สัญญาเน่ืองดวยอารมณท่ีคิดปรุงแตงขึ้นใหซับซอนพิสดารดวยแรงผลักดันของตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งเปน

สังขารช้ันนําในฝายราย อีกอยางหน่ึง การแยกเชนน้ีจะชวยใหมองเห็นความหมายของสัญญาท่ีกําลังแสดง

บทบาทอยู พรอมท้ังความสัมพันธระหวางสัญญากับขันธอื่นภายในกระบวนธรรมไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

วิญญาณ  แปลตามแบบวา ความรูแจง คือ รูแจงอารมณ หมายถึง ความรูประเภทยืนพื้น หรือความรูท่ี

เปนตัวยืน เปนฐานและเปนทางเดินใหแกนามขันธอื่นๆ เกี่ยวของกับนามขันธอื่นทั้งหมด เปนทั้งความรูตน และ

ความรูตาม  
ท่ีวาเปนความรูตน คือเปนความรูเริ่มแรก เมื่อเห็น ไดยิน เปนตน (เกิดวิญญาณข้ึน) จึงจะรูสึกชื่นใจ 

หรือบีบค้ันใจ (เวทนา) จึงจะกําหนดไดวาเปนนั่นเปนน่ี (สัญญา) จึงจะจํานงตอบและคิดปรุงแตงไปตางๆ 

(สังขาร) เชน เห็นทองฟา (วิญญาณ) รูสึกสบายตาช่ืนใจ (เวทนา) หมายรูวา ทองฟา สีคราม สดใส ฟาสาย ฟา

บาย ฟาสวย (สัญญา) ชอบใจฟาน้ัน อยากเห็นฟานั้นนานๆ ไมอยากใหเวลาผานไป โกรธชายคาท่ีบังไมใหเห็นฟา

น้ันเต็มที่ คิดหาวิธีจะทําใหไดน่ังดูฟาน้ันไดสบายๆ ชัดเจนและนานๆ ฯลฯ (สังขาร);  
ท่ีรูตาม คือรูควบไปตามกิจกรรมของขันธอื่นๆ เชน รูสึกสุขสบาย (เวทนา) ก็รูวาเปนสุข (วิญญาณ; พึง

สังเกตวา รูสึกสุข กับรูวาเปนสุข ไมเหมือนกัน) รูสึกบีบคั้นใจไมสบาย (เวทนา) ก็รูวาเปนทุกข (วิญญาณ) หมาย

รูวาอยางน้ีเปนสุข อยางนั้นเปนทุกข (สัญญา) ก็รูไปตามน้ัน เม่ือคิดนึกปรุงแตงต้ังเจตจํานงไปอยางใดๆ (สังขาร) 



๑๖  พุทธธรรม 
 
ก็ยอมมีความรูควบอยูพรอมกันดวยโดยตลอด กระแสความรูยืนพื้น ซึ่งเกิดดับตอเน่ืองอยูตลอดเวลาควบไปกับ

นามขันธอื่นๆ หรือกิจกรรมทุกอยางในจิตใจ น้ีเรียกวา วิญญาณ 
ลักษณะอีกอยางหนึ่งท่ีชวยความเขาใจเก่ียวกับวิญญาณ คือ วิญญาณ เปนการรูความตางจําเพาะ รู

ความหมายจําเพาะ หรือรูแยกตาง ความหมายนี้พึงเขาใจดวยตัวอยาง เชน เม่ือเห็นผืนผาลาย ท่ีวาเห็นน้ัน แม

จะไมไดกําหนดหมายวาอะไรเปนอะไร ก็ยอมเห็นลักษณะอาการ เชน สีสัน เปนตน ซึ่งแตกตางกันเปนพ้ืนอยู

พรอมดวยเสร็จ น้ีเปนความรูขั้นวิญญาณ เพราะวิญญาณรูเห็นความแตกตางน้ันอยู สัญญาจึงหมายรูอาการท่ี

แตกตางกันนั้นไดวา เปนนั่น เปนน่ี เชน เปนเขียว ขาว แดง เปนตน หรืออยางเมื่อรับประทานผลไม ถึงจะไม

กําหนดหมายวาเปนรสหวาน รสเปรี้ยว ก็รูรสท่ีหวาน ท่ีเปรี้ยวน้ัน ซึ่งแตกตางกัน และแมในรสท่ีเปรี้ยวหรือหวาน

ดวยกัน แมจะไมกําหนดหมายวาเปนรสเปรี้ยวมะมวง เปรี้ยวมะปราง เปรี้ยวมะขาม เปรี้ยวมะนาว เปรี้ยว

สับปะรด หรือหวานกลวยหอม หวานกลวยน้ําวา หวานกลวยไข หวานแอปเปล เม่ือล้ิมก็ยอมรูรสท่ีตางจําเพาะ

น้ัน ความรูอยางน้ีคือวิญญาณ เปนความรูยืนพื้น เม่ือรูแลวนามขันธอื่นจึงจะทํางานหรือปฏิบัติหนาท่ีได เชน 

รูสึกอรอยไมอรอย (เวทนา) จําไดหมายรูวารสหวานอะไร รสเปรี้ยวอะไร (สัญญา) เปนตน;  
สวนในแงท่ีวารูความหมายจําเพาะน้ันอธิบายส้ันๆ วา เม่ือเกิดวิญญาณข้ึน คือ เห็น ไดยิน เปนตน วาท่ี

จริงแลวจะเปนการเห็นการไดยินจําเพาะบางแง บางความหมาย ของส่ิงท่ีเห็นส่ิงท่ีไดยินเทาน้ัน พูดอีกอยางหนึ่ง

วา จะเปนการเห็นการไดยินตามความหมายจําเพาะแงจําเพาะอยางท่ีเราใสใหแกส่ิงนั้น ท้ังน้ี สุดแตสังขารท่ีเปน

ปจจัยใหวิญญาณน้ันเกิดขึ้น
24
  

ตัวอยางเชน ในทองทุงแหงหน่ึง เปนที่โลงกวาง มีตนมะมวงขึ้นอยูตนเดียว เปนตนใหญมาก แตมีผล

อยูเพียงไมกี่ลูก และใบหาง แทบจะอาศัยรมเงาไมได มีชาย ๕ คน เดินทางมาถึงตนมะมวงนั้นในโอกาสตางๆ 

กัน คนหน่ึงว่ิงหนีสัตวราย คนหน่ึงกําลังหิวมาก คนหนึ่งรอนแดด กําลังตองการรมไม คนหนึ่งกําลังหาผักผลไม

ไปขาย คนหนึ่งกําลังหาท่ีผูกสัตวเล้ียงของตนเพราะจะแวะไปธุระในยานใกลเคียง คนท้ังหาน้ันมองเห็นตน

มะมวงใหญทุกคน แตจะเปนการเห็นในแงและขอบเขตความหมายตางๆ กัน วิญญาณเกิดขึ้นแกทุกคน แต

วิญญาณของแตละคนหาเหมือนกันไม เพราะแตกตางกันไปตามเจตจํานงของตนๆ ตอตนมะมวง ในเวลา

เดียวกัน สัญญาคือการกําหนดหมายของแตละคนก็จะตางๆ กันไปภายในขอบเขตแหงความหมายท่ีตนเห็นใน

ขณะน้ันดวย แมเวทนาที่เกิดข้ึนก็ไมเหมือนกัน เชน คนที่ว่ิงหนีสัตวราย เห็นตนมะมวงใหญแลวดีใจ เพราะเห็น

เครื่องชวยใหหนีรอดปลอดภัย คนท่ีหิวมากก็ดีใจเพราะผลมะมวงเพียง ๓ – ๔ ลูก ก็จะชวยใหตนอิ่มพนอดตาย

ได คนรอนแดดอาจเสียใจ เพราะผิดหวังท่ีไมใหญไมมีรมใหอยางท่ีควรจะเปน คนหาผลไมไปขายก็อาจเสียใจ

เพราะผิดหวังตอจํานวนผลไมท่ีนอย สวนคนหาท่ีผูกสัตวเล้ียงอาจจะรูสึกสบายใจแตเพียงเล็กนอย แคโลงใจวา

ไมตองจูงสัตวไปหรือไปหาท่ีผูกที่อื่น 

เวทนา  แปลกันวา การเสวยอารมณ หรือการเสพรสของอารมณ คือ ความรูสึกตอส่ิงท่ีถูกรับรู ซึ่งจะ

เกิดขึ้นทุกครั้งท่ีมีการรับรู เปนความรูสึกสุข สบาย ถูกใจ ช่ืนใจ หรือทุกข บีบคั้น เจ็บปวด หรือไมก็เฉยๆ อยาง

ใดอยางหนึ่ง  

                                                 
24  ดู ตอนวาดวยปฏิจจสมุปบาทขางหนา. 



บทท่ี ๑ ขันธ ๕   ๑๗ 
 

  

ขอท่ีควรทําความเขาใจอยางหน่ึงเก่ียวกับเวทนา เพื่อปองกันความสับสนกับสังขาร คือ เวทนาเปน

กิจกรรมของจิตในข้ันรับ กลาวคือเก่ียวของกับผลท่ีอารมณมีตอจิตเทาน้ัน
25
 ยังไมใชข้ันท่ีเปนฝายจํานงหรือ

กระทําตออารมณ ซึ่งเปนกิจกรรมของสังขาร ดังน้ัน คําวา ชอบ ไมชอบ ชอบใจ ไมชอบใจ ตามปกติจะใชเปนคํา

แสดงกิจกรรมในหมวดสังขาร โดยเปนอาการสืบเน่ืองจากเวทนาอีกตอหนึ่ง เพราะคําวา ชอบ ไมชอบ ชอบใจ ไม

ชอบใจ แสดงถึงอาการจํานงหรือกระทําตอบตออารมณ ดังจะเห็นไดในลําดับกระบวนธรรม เชน 

-  เห็นรูปท่ีนาปรารถนานาใคร           เกิดความสุขสบาย   ก็ชอบใจ (ตออารมณน้ัน) 
 (จักขุ + อิฏฐารมณ      จักขุวิญญาณ)              (สุขเวทนา)               (สังขาร:-  ราคะ) 
 
- ไดยินเสียงท่ีไมปรารถนานารําคาญ เกิดความทุกข ไมสบาย    ก็ไมชอบใจ (ตออารมณนั้น) 
 (โสตะ + อนิฏฐารมณ      โสตวิญญาณ )   (ทุกขเวทนา)     (สังขาร :-  โทสะ) 

เวทนา มีความสําคัญมาก เพราะเปนส่ิงมุงประสงค เสาะแสวง (หมายถึงสุขเวทนา) และเปนส่ิงเกลียด

กลัวเล่ียงหนี (หมายถึงทุกขเวทนา) สําหรับสัตวท้ังหลาย เม่ือมีการรับรูเกิดข้ึนแตละครั้ง เวทนาจะเปนขั้วตอและ

เปนตนทางแยก ท่ีชี้แนะหรือสงแรงผลักดันแกองคธรรมอื่นๆ วาจะดําเนินไปในทางใด อยางไร เชน ถารับรู

อารมณใดแลวสุขสบาย ก็จะกําหนดหมายอารมณนั้นมาก และในแงหรือในแนวทางท่ีจะสนองเวทนานั้น และคิด

ปรุงแตงเพื่อใหไดอารมณน้ันมาเสพเสวยตอไปอีก ดังนี้เปนตน 

สังขาร  หมายรวมท้ังเครื่องแตงคุณภาพของจิต หรือเครื่องปรุงของจิต ซึ่งมีเจตนาเปนตัวนํา และ

กระบวนการแหงเจตจํานงท่ีชักจูง เลือกรวบรวมเอาเครื่องแตงคุณภาพเหลานั้นมาประสมปรุงแตงความนึกคิด 

การพูด การทํา ใหเกิดกรรมทางกาย วาจา ใจ  
อยางไรก็ตาม ในการอธิบายตามแนวขันธ ๕ ทานมุงแสดงตัวสภาวะใหเห็นวาชีวิตมีองคประกอบอะไร 

มากกวาจะแสดงกระบวนธรรมท่ีกําลังดําเนินอยูวาชีวิตเปนไปอยางไร ดังนั้น คําอธิบายเรื่องสังขาร ในขันธ ๕ 

ตามปกติจึงพูดถึงแตในแงเครื่องแตงคุณภาพของจิต หรือเครื่องปรุงของจิต วามีอะไรบาง แตละอยางมีลักษณะ

อยางไร เปนตน สวนการอธิบายในแงกระบวนการปรุงแตง ซึ่งเปนขั้นออกโรงแสดง ทานยกไปกลาวใน

หลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งชี้ใหเห็นวา ชีวิตเปนไปอยางไร  
ดังนั้น ในหลักปฏิจจสมุปบาท ความหมายของสังขารจึงมีรูปรางแบบปฏิบัติการ คือจําแนกออกเปนกาย

สังขาร (การปรุงแตงแสดงเจตจํานงออกทางกาย หรือเจตนาท่ีปรุงแตงการกระทําทางกาย) วจีสังขาร (การปรุง

แตงแสดงเจตจํานงทางวาจา หรือเจตนาท่ีปรุงแตงการกระทําทางวาจา) และจิตตสังขาร (การปรุงแตงแสดง

เจตจํานงทางใจ หรือเจตนาที่ปรุงแตงการกระทําทางใจ) ตางจากคําอธิบายแนวขันธ ๕ ซึ่งจําแนกสังขารเปนองค

ธรรมเครื่องปรุงแตงตางๆ มี ศรัทธา สติ เมตตา กรุณา ปญญา โลภะ โทสะ เจตนา สมาธิ เปนตน ถาจะ

เปรียบเทียบกับเรื่องรถ คําอธิบายแนวขันธ ๕ ก็เหมือนรถท่ีต้ังแสดงใหดูสวนประกอบตางๆ อยูกับท่ี สวน

คําอธิบายแนวปฏิจจสมุปบาทท่ีจะกลาวขางหนา เปนเหมือนอธิบายเรื่องรถท่ีเดินเคร่ืองออกแลนใชงานจริง 

                                                 
25  เวทนา จัดอยูในจําพวกวิบาก ไมดีไมชั่วโดยลําพังตัวของมัน (ดู ตอนวาดวยปฏิจจสมุปบาท) 



๑๘  พุทธธรรม 
 

บรรดาเครื่องแตงคุณภาพของจิตท้ังหลายน้ัน เจตนาเปนตัวนําหรือเปนหัวหนา ดังนั้น ไมวาเครื่องแตง

คุณภาพกี่อยางจะเกิดขึ้นทําหนาท่ีในคราวหนึ่งคราวใด จะตองมีเจตนารวมอยูดวยเปนแกนนําเสมอไปทุกคราว 

บางครั้งทานถึงกับใชคําวาเจตนาเปนคําแทนหมายถึงสังขารท้ังหมดทีเดียว ดวยเหตุน้ีจึงอาจใหความหมายคําวา

สังขารไดอีกอยางหน่ึงวา “สังขาร คือ เจตนาพรอมท้ังสัมปยุตธรรม (ธรรมท่ีประกอบรวมหรือเคร่ืองประกอบ) ซึ่ง

แตงจิตใหดี หรือช่ัว หรือเปนกลางๆ ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิด การพูด การทํา ใหเกิดกรรมทางกาย วาจา ใจ”  
บางครั้ง ทานถึงกับใชคําวา เจตนาคําเดียวเปนคําแทน หมายถึงสังขารท้ังหมด หรือแสดงความหมาย

ทํานองจํากัดความคําวาสังขารดวยคําวาเจตนา และเจตนาก็เปนคําจํากัดความของคําวากรรมดวย ดังนั้น ใน

กรณีเชนน้ี คําวา สังขาร เจตนา และกรรม จึงมีความหมายอยางคราวๆ เทากัน เปรียบเหมือนวา พระครูแกว 

เปนเจาอาวาสวัดกลาง เปนผูแทนวัดน้ันไปรับมอบพระไตรปฎกรวมกับผูแทนของวัดอื่นๆ หลายวัด ในท่ีประชุม

น้ัน จะออกช่ือวา พระครูแกว เจาอาวาสวัดกลาง คณะวัดกลาง หรือวาวัดกลาง ก็ไดความหมายท่ีประสงคอยาง

เดียวกัน  
นอกจากความสําคัญท่ีกลาวมาแลว เจตนายังเปนตัวแสดงลักษณะพิเศษของสังขาร ท่ีทําใหสังขารขันธ

ตางจากขันธอื่นๆ อีกดวย เจตนา แปลวา ความจํานง ความจงใจ ความตั้งใจ ลักษณะพิเศษที่แตกตางกัน 

ระหวางสังขารขันธกับนามขันธอื่น ก็คือ นามขันธอื่น อันไดแก เวทนา สัญญา และวิญญาณ ทํางานกับอารมณท่ี

เขามาปรากฏอยูแลว เปนสภาพท่ีเนื่องดวยอารมณ เกาะเกี่ยวกับอารมณ อาศัยอารมณจึงดําเนินไปไดและเปน

ฝายรับ แตสังขารมีการริเริ่มเองได จํานงตออารมณและเปนฝายกระทําตออารมณ
26
  

เม่ือเขาใจหลักนี้แลว ก็จะมองเห็นเหตุผลวา ทําไมความสบาย ไมสบาย จัดเปนเวทนา แตความชอบใจ 

ไมชอบใจ ซึ่งเกิดถัดจากสบายไมสบายนั้น จึงจัดเขาในสังขาร ทําไมสัญญากับสติ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความจํา

ดวยกัน แตกลับแยกอยูคนละขันธ (สติอยูในสังขารขันธ) ทําไมปญญาซึ่งก็เปนเรื่องของความรูเชนเดียวกับ

สัญญาและวิญญาณ จึงแยกไปอยูในสังขารขันธ 

สัญญา - สติ - ความจํา 

มักมีความเขาใจสับสนกันในเรื่องความจําวาตรงกับธรรมขอใด คําวา สัญญา ก็มักแปลกันวา ความจํา 

คําวาสติ โดยท่ัวไปแปลวาความระลึกได บางครั้งก็แปลวาความจํา และมีตัวอยางท่ีเดน เชนพระอานนท ไดรับ

ยกยองเปนเอตทัคคะในทางทรงจําพุทธพจน คําบาลีในกรณีน้ีทานใชคําวาสติ ดังพุทธพจนวา “อานนทเปนเลิศ
กวาประดาสาวกของเราผูมีสติ”27 

เรื่องนี้ในทางธรรมไมมีความสับสน ความจําไมใชกิจของธรรมขอเดียว แตเปนกิจของกระบวนธรรม 

และในกระบวนธรรมแหงความจําน้ี สัญญาและสติเปนองคธรรมใหญ ทําหนาท่ีเปนหลัก มีบทบาทสําคัญท่ีสุด  
สัญญาก็ดี สติก็ดี มีความหมายคาบเกี่ยวและเหล่ือมกันกับความจํา กลาวคือ สวนหน่ึงของสัญญาเปน

สวนหน่ึงของความจํา อีกสวนหน่ึงของสัญญาอยูนอกเหนือความหมายของความจํา แมสติก็เชนเดียวกัน สวน

หน่ึงของสติเปนสวนหน่ึงของความจํา อีกสวนหน่ึงของสติ อยูนอกเหนือความหมายของกระบวนการทรงจํา  
                                                 
26  ตามหลักไตรวัฏฏ (ใน ปฏิจจสมุปบาท) จัดเวทนา สัญญา และวิญญาณ เปนวิบาก สังขารเปนกรรม; อนึ่ง สังขารท่ีจัดเปนกรรมน้ัน 

ทานหมายเอาเฉพาะในเวลาที่เจตนานําหนาออกปฏิบัติการเทานั้น สวนตัวเครื่องปรุงเครื่องแตงท้ังหลาย (ในฝายสังสารวัฏฏ) ทาน

จัดเปนกิเลส. 
27  องฺ.เอก.๒๐/๑๔๙/๓๒ 
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ขอท่ีพึงกําหนดหมายและระลึกไวอยางสําคัญคือ สัญญา และ สติ ทําหนาท่ีคนละอยางในกระบวนการ

ทรงจํา 
สัญญา  กําหนดหมายหรือหมายรูอารมณเอาไว เมื่อประสบอารมณอีก ก็เอาขอท่ีกําหนดหมายไวน้ัน มา

จับเทียบหมายรูวาตรงกันเหมือนกันหรือไม ถาหมายรูวาตรงกัน เรียกวาจําได ถามีขอตางก็หมายรูเพิ่มเขาไว การ

กําหนดหมาย จําได หรือหมายรูอารมณไววาเปนน่ันเปนนี่ ใชน่ัน ใชน่ี (การเทียบเคียง และเก็บขอมูล) ก็ดี ส่ิงท่ี

กําหนดหมายเอาไว (ตัวขอมูลท่ีสรางและเก็บไวนั้น) ก็ดี เรียกวาสัญญา ตรงกับความจําในแงท่ีเปนการสราง

ปจจัยแหงความจํา ลักษณะสําคัญของสัญญาคือ ทํางานกับอารมณท่ีปรากฏตัวอยูแลว กลาวคือ เมื่ออารมณ

ปรากฏอยูตอหนา จึงกําหนดได หมายรูหรือจําไดซึ่งอารมณน้ัน 
สติ

28
  มีหนาท่ีดึงอารมณมาสูจิต เหน่ียวอารมณไวกับจิต คุมหรือกํากับจิตไวกับอารมณ ตรึงเอาไวไม

ยอมใหลอยผานหรือคลาดกันไป จะเปนการดึงมาซึ่งอารมณท่ีผานไปแลว หรือดึงไวซึ่งอารมณท่ีจะผานไปก็ได 

สติจึงมีขอบเขตความหมายคลุมถึง การระลึก นึกถึง นึกไว นึกได ระลึกได ไมเผลอ ตรงกับความจํา เฉพาะใน

สวนท่ีเปนการระลึกและความสามารถในการระลึก ดวยเหตุนี้สติจึงเปนธรรมตรงขามกับสัมโมสะ ซึ่งแปลวาการ

ลืม (สัญญาไมคูกับลืม) สติเปนการริเริ่มเองจากภายใน โดยอาศัยพลังแหงเจตจํานง ในเม่ืออารมณอาจจะไม

ปรากฏอยูตอหนา เปนฝายจํานงตออารมณ จึงจัดอยูในพวกสังขาร 
สัญญา บันทึกเก็บไว สติดึงออกมาใช สัญญาดี คือ รูจักกําหนดหมายใหชัดเจน เปนระเบียบ สรางขึ้น

เปนรูปรางท่ีมีความหมายและเช่ือมโยงกันดี (ซึ่งอาศัยความใสใจและความเขาใจเปนตนอีกตอหนึ่ง) ก็ดี สติดี 

คือมีความสามารถในการระลึก (ซึ่งอาศัยสัญญาดี และการหม่ันใชสติ ตลอดจนสภาพจิตท่ีสงบผองใส ต้ังมั่น 

เปนตน อีกตอหนึ่ง) ก็ดี ยอมเปนองคประกอบท่ีชวยใหเกิดความจําดี 
นายแดง กับนายดํา เคยรูจักกันดี แลวแยกจากกันไป ตอมาอีกสิบป นายแดงพบนายดําอีก จําไดวาผูท่ี

ตนพบนั้นคือนายดํา แลวระลึกนึกไดตอไปอีกวาตนกับนายดําเคยไปเท่ียวดวยกันท่ีนั่นๆ ไดทําส่ิงน้ันๆ ฯลฯ การ

จําไดเม่ือพบนั้นเปนสัญญา การนึกไดตอไปถึงเรื่องราวที่ลวงแลว เปนสติ 
วันหน่ึง นาย ก. ไดพบปะสนทนากับนาย ข. ตอมาอีกหนึ่งเดือน นาย ก. ถูกเพื่อนถามวา เม่ือเดือนท่ี

แลววันที่เทาน้ันๆ นาย ก. ไดพบปะสนทนากับใคร นาย ก. นึกทบทวนดู ก็จําไดวาพบปะสนทนากับ นาย ข. 

การจําไดในกรณีน้ี เปนสติ 
เครื่องโทรศัพทต้ังอยูมุมหองขางหน่ึง สมุดหมายเลขโทรศัพทอยูอีกมุมหองดานหน่ึง นายเขียวเปดสมุด

หาเลขหมายโทรศัพทท่ีตนตองการ พบแลวอานและกําหนดหมายเลขเอาไว แลวเดินไปหมุนหมายเลขที่

เครื่องโทรศัพทตามตองการ ระหวางเดินไปก็นึกหมายเลขนั้นไวตลอด การอานและกําหนดหมายเลขท่ีสมุด

โทรศัพท เปนสัญญา การนึกหมายเลขน้ันต้ังแตละจากสมุดโทรศัพทไป เปนสติ 
เม่ืออารมณปรากฏอยูตอหนาแลว ก็กําหนดหมายไดทันที แตเม่ืออารมณไมปรากฏอยู และถาอารมณ

น้ันเปนธรรมารมณ (เรื่องในใจ) ก็ใชสติดึงอารมณนั้นมาแลวกําหนดหมาย อน่ึง สติสามารถระลึกถึงสัญญา คือ 

ดึงเอาสัญญาท่ีมีอยูเกามาเปนอารมณของจิต แลวสัญญาจะกําหนดหมายอารมณน้ัน สําทับเขาอีกใหชัดเจนแนน

แฟนยิ่งข้ึน หรือกําหนดหมายแนวใหมเพ่ิมเขาไปตามวัตถุประสงคอีกอยางหนึ่งก็ได 

                                                 
28  สติ ดานหนึ่งแปลกันวา recall, recollection อีกดานหนึ่งวา mindfulness 



๒๐  พุทธธรรม 
 
สัญญา - วิญญาณ - ปญญา 

สัญญา วิญญาณ และปญญา เปนเรื่องของความรูท้ัง ๓ อยาง แตเปนองคธรรมตางขอกัน และอยูคน

ละขันธ สัญญาเปนขันธหนึ่ง วิญญาณเปนขันธหนึ่ง ปญญาอยูในสังขารก็อีกขันธหนึ่ง สัญญา และวิญญาณได

พูดมาแลวพอเปนพ้ืนความเขาใจ 
ปญญา

29
  แปลกันมาวา ความรอบรู เติมเขาไปอีกวา ความรูท่ัว ความรูชัด คือ รูท่ัวถึงความจริงหรือรู

ตรงตามความเปนจริง ทานอธิบายขยายความกันออกไปตางๆ เชนวา รูเหตุรูผล รูดีรูช่ัว รูถูกรูผิด รูควรไมควร 

รูคุณรูโทษ รูประโยชนมิใชประโยชน รูเทาทันสังขาร รูองคประกอบ รูเหตุปจจัย รูท่ีไปท่ีมา รูความสัมพันธ

ระหวางส่ิงท้ังหลาย รูตามความเปนจริง รูถองแท เขาใจถองแท รูเขาใจสภาวะ รูคิด รูพินิจพิจารณา รูวินิจฉัย รูท่ี

จะจัดแจงจัดการหรือดําเนินการอยางไรๆ 
แปลกันอยางงายๆ พื้นๆ ปญญา คือความเขาใจ (หมายถึงเขาใจถูก เขาใจชัด หรือเขาใจถองแท) เปน

การมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปญหา ปญญาชวยเสริมสัญญาและวิญญาณ ชวยขยายขอบเขตของวิญญาณให

กวางขวางออกไปและลึกซึ้งยิ่งขึ้น สองทางใหสัญญามีส่ิงกําหนดหมายรวมเก็บไดมากขึ้น เพราะเม่ือเขาใจเพียงใด 

ก็รับรูและกําหนดหมายในวิสัยแหงความเขาใจเพียงนั้น เหมือนคิดโจทยเลขคณิตขอหน่ึง เมื่อยังคิดไมออก ก็ไม

มีอะไรใหรับรูและกําหนดหมายตอไปได ตอเม่ือเขาใจ คิดแกปญหาไดแลว ก็มีเรื่องใหรับรูและกําหนดหมาย

ตอไปอีก 
ปญญา ตรงขามกับโมหะ ซึ่งแปลวาความหลง ความไมรู ความเขาใจผิด สัญญาและวิญญาณหาตรง

ขามกับโมหะไม อาจกลายเปนเหยื่อของโมหะไปดวยซ้ํา เพราะเมื่อหลง เขาใจผิดไปอยางใดก็รับรูและกําหนด

หมายเอาไวผิดๆ อยางนั้น ปญญาชวยแกไขใหวิญญาณและสัญญาเดินถกูทาง 
สัญญา และ วิญญาณ อาศัยอารมณท่ีปรากฏอยูจึงทํางานไปได สรางภาพเห็นภาพข้ึนไปจากอารมณนั้น 

แตปญญาเปนฝายจํานงตออารมณ ริเริ่มกระทําตออารมณ (เพราะอยูในหมวดสังขาร) เชื่อมโยงอารมณนั้นกับ

อารมณนี้กับอารมณโนนบาง พิเคราะหสวนนั้นกับสวนน้ีกับสวนโนนของอารมณบาง เอาสัญญาอยางโนนอยางน้ี

มาเช่ือมโยงกันหรือพิเคราะหออกไปบาง มองเห็นเหตุ เห็นผล เห็นความสัมพันธ ตลอดถึงวาจะเอาไปใช

ประโยชนไดอยางไร หาเรื่องมาใหวิญญาณและสัญญารับรูและกําหนดหมายเอาไวอีก 
พระสารีบุตร เคยตอบคําถามเกี่ยวกับความแตกตางระหวางวิญญาณกับปญญาวา คนมีปญญา รู (= รู

ชัด, เขาใจ) วาน้ีทุกข น้ีเหตุใหเกิดทุกข น้ีความดับทุกข น้ีทางใหถึงความดับทุกข สวนวิญญาณรู (= รูแยกตาง) 

วาเปนสุข รูวาเปนทุกข รูวาไมใชสุขไมใชทุกข แตท้ังปญญาและวิญญาณน้ันก็เปนองคธรรมท่ีปนเคลาหรือระคน

กันอยู ไมอาจแยกออกบัญญัติขอแตกตางกันได กระนั้นก็ตาม ความแตกตางก็มีอยูในแงท่ีวา ปญญาเปน

ภาเวตัพพธรรม คือเปนส่ิงท่ีควรฝกอบรมทําใหเจริญขึ้น ใหเพิ่มพูนแกกลาขึ้น สวนวิญญาณเปนปริญไญยธรรม 

คือเปนส่ิงท่ีควรกําหนดรูหรือทําความรูจักใหเขาใจ รูเทาทันสภาวะและลักษณะของมันตามความเปนจริง
30 

                                                 
29  ปญญา มักแปลกันวา wisdom หรือ understanding 
30  ม.มู.๑๒/๔๙๔/๕๓๖ 
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ในคัมภีรรุนอรรถกถา เชน วิสุทธิมัคค
31
 เปนตน อธิบายความแตกตางระหวางสัญญา วิญญาณ และ

ปญญาไววา สัญญาเพียงรูจักอารมณวา เขียว เหลือง เปนตน (คือรูอาการของอารมณ) ไมอาจใหถึงความเขาใจ

ลักษณะคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได; วิญญาณรูอารมณวา เขียว เหลือง เปนตน ไดดวย ทําใหถึงความเขาใจ

ลักษณะวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไดดวย (คือเขาใจตามท่ีปญญาบอก) แตไมอาจสงใหถึงความปรากฏแหงมรรค 

(คือ ใหตรัสรูอริยสัจไมได); สวนปญญาท้ังรูอารมณ ท้ังใหถึงความเขาใจลักษณะ และท้ังสงใหถึงความปรากฏขึ้น
แหงมรรค  

ทานอุปมาวา เหมือนคน ๓ คน มองดูเหรียญกษาปณ สัญญาเปรียบเหมือนเด็กยังไมเดียงสา มองดู

เหรียญแลวรูแตรูปราง ยาว ส้ัน เหล่ียม กลม สี และลวดลายแปลกๆ สวยงามของเหรียญน้ัน ไมรูวาเปนของที่

เขาตกลงกันใชเปนส่ือการแลกเปล่ียนซื้อขาย วิญญาณเปรียบเหมือนชาวบานเห็นเหรียญแลวรูท้ังรูปรางลวดลาย 

และรูวาใชเปนส่ือการซื้อขายแลกเปล่ียนได แตไมรูซึ้งลงไปวา เหรียญน้ีแท เหรียญน้ีปลอม มีโลหะอะไรผสมก่ี

สวน ปญญาเปรียบเหมือนเหรัญญิกซึ่งรูทุกแงท่ีกลาวมาแลว และรูชํานาญจนกระท่ังวา จะมองดูก็รู ฟงเสียงเคาะ

ก็รู ดม ชิม หรือเอามือช่ังดูก็รู รูตลอดไปถึงวา เหรียญนี้ทําท่ีน้ันๆ ผูชํานาญคนนั้นๆ ทํา  
อนึ่ง ปญญาไมไดเกิดข้ึนเสมอไป บางทีมีแตสัญญาและวิญญาณ หาไดมีปญญาดวยไม แตคราวใดมี

ปญญาเกิดรวมดวยกับสัญญาและวิญญาณ คราวน้ันก็ยากท่ีจะแยกใหเห็นความแตกตางจากกันและกัน 
เม่ือชาลีและกัณหา เดินถอยหลังลงไปซอนองคในสระน้ํา ดวยเขาใจวาผูตามหาเห็นรอยเทาแลวจะเขาใจ

วา เธอท้ังสองขึ้นมาแลวจากสระน้ํา ความคิดที่ทําเชนนั้นก็เรียกวาเปนปญญา ตอมาเมื่อพระเวสสันดร

ทอดพระเนตรเห็นรอยบาทของเธอท้ังสองแลวทรงทราบทันทีวาพระราชบุตรราชบุตรีดําเนินถอยหลังลงไปซอน

อยูในสระนํ้า เพราะมีแตรอยเทาเดินข้ึนอยางเดียว ไมมีรอยลง อีกทั้งรอยนั้นก็กดลงหนักทางสนเทา ความรูเทา

ทันน้ีก็เรียกวาปญญา ในสองกรณีนี้จะเห็นไดวาปญญามีความรอบคอบและลึกซึ้งกวากัน ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงการท่ี

ปญญาใชประโยชนจากสัญญาดวย 
การที่เจาชายสิทธัตถะ ทอดพระเนตรเห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย แลวทรงคํานึงเห็นความทุกขท่ีมวล

มนุษยตองประสบทั่วสากล และเขาพระทัยถึงภาวะท่ีสังขารท้ังหลายไมเท่ียงแท ลวนเกิดข้ึนแลวปรวนแปรและ

ส้ินสุดดวยแตกดับ ควรระงับความทุกขอันเน่ืองมาจากสาเหตุเชนน้ันเสีย ความเขาใจน้ันก็เรียกวาเปนปญญา 

เม่ือพระพุทธเจาจะทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแควนมคธ ไดเสด็จไปโปรดพวกกัสสปชฎิล ซึ่งเปนที่

เคารพนับถือของชาวมคธ ใหเล่ือมใสยอมรับคําสอนของพระองคกอน พระปรีชาอันใหดําริท่ีจะทรงกระทําเชนนั้น 

ก็เรียกวาเปนปญญา 
ปญญาเปนคํากลางสําหรับความรูประเภทท่ีกลาวมานี้ และปญญาน้ันมีหลายขั้นหลายระดับ เชน ท่ี

แบงเปนโลกิยปญญา โลกุตรปญญา เปนตน มีคําศัพทหลายคํา ท่ีใชในความหมายจําเพาะ หมายถึง ปญญาใน

ข้ันใดข้ันหน่ึง ระดับใดระดับหนึ่ง แงใดแงหน่ึง หรือเนื่องดวยกิจเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะหรือประโยชนเฉพาะ

บางอยาง เชน ญาณ วิชชา วิปสสนา สัมปชัญญะ ปริญญา อภิญญา ปฏิสัมภิทา เปนตน.  

                                                 
31  วิสุทธิมัคค ๓/๑ 



๒๒  พุทธธรรม 
 
ความสัมพันธระหวางขันธตางๆ 

ขันธท้ัง ๕ อาศัยซึ่งกันและกัน รูปขันธเปนสวนกาย นามขันธท้ังส่ีเปนสวนใจ มีท้ังกายและใจ จึงจะเปน

ชีวิต กายกับใจทําหนาท่ีเปนปกติและประสานสอดคลองกัน ชีวิตจึงจะดํารงอยูไดดวยดี ตัวอยาง เชน กิจกรรม

ของจิตใจ ตองอาศัยความรูเก่ียวกับโลก ซึ่งเกิดขึ้นไดดวยอาศัยอารมณ คือ รูป เสียง กล่ิน รส และส่ิงตองกาย 

ผานเขามาทางตา หู จมูก ล้ิน และกาย อารมณท้ังหาก็ดี ตา หู จมูก ล้ิน กายก็ดี ตางก็เปนรูปธรรมอยูในรูปขันธ 

คือ เปนฝายกาย  
อยางไรก็ตาม ในท่ีน้ีจะพูดเนนดานจิตใจ โดยถือกายเปนเสมือนอุปกรณสําเร็จรูปท่ีสรางข้ึนมารับใช

กิจกรรมของจิตใจ ถือวาจิตใจเปนศูนยกลางแหงกิจกรรมของชีวิต มีความกวางขวาง ซับซอนและลึกซึ้งมาก เปน

ท่ีใหคณุคาและความหมายแกชีวิต และเกี่ยวของโดยตรงกับพุทธธรรมท่ีจะกลาวตอไป 
นามขันธ ๔ มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและสงอิทธิพลเปนปจจัยแกกัน การเกิดข้ึนของนามขันธท้ัง

ส่ีเหลานั้น ตามปกติจะดําเนินไปตามกระบวนธรรมดังน้ี 

“เพราะผัสสะ (ตา หู ฯลฯ  + รูป เสียง ฯลฯ + วิญญาณ) เป็นปัจจัย การเสวย
อารมณ์ (เวทนา) จึงมี; บุคคลเสวยอารมณ์ใด ย่อมหมายรู้อารมณ์นั้น (สัญญา), หมายรู้
อารมณ์ใด ย่อมตริตรึกอารมณ์น้ัน (สังขาร).....”32 

ตัวอยาง:- นาย ก. ไดยินเสียงระฆังกังวาน (หู + เสียง + วิญญาณทางหู) รูสึกสบายหูสบายใจ (เวทนา) 

หมายรูวาเปนเสียงไพเราะ วาเปนเสียงระฆัง วาเปนเสียงระฆังอันไพเราะ (สัญญา) ชอบใจเสียงนั้น, อยากฟงเสียง
น้ันอีก, คิดจะไปตีระฆังน้ัน, อยากไดระฆังน้ัน, คิดจะไปซื้อระฆังอยางนั้น, คิดจะลักระฆังใบน้ัน ฯลฯ (สังขาร) 

พึงสังเกตวา ในกระบวนธรรมนั้น เวทนามีบทบาทสําคัญมาก อารมณใดใหสุขเวทนา สัญญาก็มัก

กําหนดหมายอารมณนั้น ยิ่งใหสุขเวทนามาก ก็จะกําหนดหมายมาก และเปนแรงผลักดันใหคิดปรุงแตงทําการ

ตางๆ เพื่อใหไดเสวยสุขเวทนาน้ันมากข้ึน ความเปนไปอยางน้ี เรียกไดวาเปนกระบวนธรรมงายๆ พื้นๆ เบ้ืองตน 

เปนแบบสามัญหรือแบบพื้นฐาน  
ในกระบวนธรรมนี้ เวทนาเปนตัวลอและชักจูงใจ เหมือนผูคอยเสนอใหเอาหรือไมเอาหรือหลีกเล่ียง

อะไร สัญญาเหมือนผูสะสมเก็บขอมูลหรือวัตถุดิบ สังขารเหมือนผูนําเอาขอมูลหรือวัตถุดิบน้ันไปใชปรุงแปร

ตระเตรียมทําการ วิญญาณเหมือนเจาของงาน ใครจะทําอะไรคอยรับรูไปหมด เปนท้ังผูเปดโอกาสใหมีการทํางาน

และเปนผูรับผลของการทํางาน
33 

ในกระบวนธรรมน้ีมีความซับซอนอยูในตัว มิใชวาเวทนาจะเปนตัวชักจูงผลักดันขันธอื่นฝายเดียว ขันธ

อื่นก็เปนปจจัยแกเวทนา เชน เสียงดนตรี เสียงเพลงเดียวกัน คนหนึ่งไดยินแลว สุขสบายชื่นใจ อีกคนหนึ่ง รูสึก

บีบค้ันใจเปนทุกข หรือคนเดียวกันนั่นแหละ สมัยหนึ่งไดยินแลวเปนสุข ลวงไปอีกสมัยหน่ึงไดยินแลวเปนทุกข 

                                                 
32  ม.มู.๑๒/๒๔๘/๒๒๕; (กระบวนธรรมที่ครบถวนของความที่อางน้ี พึงดูในตอนวาดวยอายตนะ) 

33  คัมภีรวิสุทธิมัคค เปนตน เปรียบเทียบวา รูปเปรียบเหมือนภาชนะ เวทนาเหมือนโภชนะ สัญญาเหมือนกับขาว สังขารเหมือนผูปรุง

อาหาร วิญญาณเหมือนผูบริโภค; หรือ รูปเหมือนเรือนจํา เวทนาเหมือนการลงโทษ สัญญาเหมือนโทษ สังขารเหมือนเจาหนาที่ผู

ลงโทษ วิญญาณเหมือนนักโทษ (วิสุทธิมัคค ๓/๕๘; สงฺคห.ฏีกา ๒๒๗) 



บทท่ี ๑ ขันธ ๕   ๒๓ 
 

  

หลักทั่วไปคือ ของท่ีชอบ ท่ีตองการ ตรงกับความปรารถนา เม่ือไดประสบก็เปนสุข ของไมชอบ ขัดความ

ปรารถนา เม่ือไดประสบก็เปนทุกข ในกรณีเชนน้ี สังขาร คือ ความชอบ ไมชอบ ปรารถนา เกลียดกลัว เปนตน 

เปนตัวปรุงแตงเวทนาอีกตอหน่ึง แตท่ีกลาวอยางนี้ ความจริงมีสัญญาเกี่ยวของอยูดวยในตัว คือสังขารปรุงแตง

สัญญาไว แลวกลับมามีอิทธิพลตอเวทนา  
ตัวอยางท่ีอาจจะชัดกวา เชน เคยเห็นคนท่ีรักที่นิยมชมชอบทําอากัปกิริยาบางอยาง ก็กําหนดหมาย

เอาไววาอยางน้ีสวย นารัก เห็นกิริยาอาการบางอยางของบางคนแลวไมชอบ กําหนดหมายไววาอยางนี้ นาหมั่นไส 

(สัญญา) ตอมาเห็นกิริยาอยางท่ีนิยมหมายไววา สวย นารัก หรืออยางท่ีหมายไววานาชัง นาหมั่นไส ก็สบายตาชื่น

ใจ หรือเดือดรอนตาบีบคั้นใจ (เวทนา) แลวชอบหรือโกรธ (สังขาร) ไปตามน้ัน,  
ท่ีซับซอนยิ่งกวาน้ัน เชน งานบางอยาง หรือการเลาเรียนบางอยาง เปนส่ิงยากลําบาก หากลําพังจะตอง

ทําหรือเลาเรียนขึ้นมาโดดๆ แลว ก็จะตองเกิดทุกขเวทนา แลวก็สงผลตอไปใหไมอยากทําไมอยากเรียน แตหาก

มีเครื่องลอมาให ก็อาจกลับสนใจและต้ังใจทําต้ังใจเรียนตอไปได เครื่องลอนี้อาจเปนเวทนาที่เปนสุขในปจจุบัน 

เชน วิธีการท่ีใหสนุกสนานบันเทิง เปนตน หรืออาจเปนส่ิงซับซอนเน่ืองดวยการกําหนดหมายเก่ียวกับสุขเวทนา

ในอนาคต
34
 เชน รางวัล ความสําเร็จของงาน ประโยชนแกชีวิตตน แกผูอื่นหรือแกสวนรวม เปนตน แลวแตจะ

ปรุงดวยสังขารฝายใด เชน ดวยตัณหา ดวยมานะ หรือดวยปญญา เปนอาทิ ซึ่งจะสงผลสะทอนกลับมาทําให

การทํางาน หรือการเรียนน้ัน เกิดมีความหมาย มีคา มีความสําคัญข้ึนแกผูทําหรือผูเรียน แลวแตงใหเขากลับ

ไดรับสุขเวทนาในขณะที่เรียนหรือทํางานน้ันดวย แมอาจมีทุกขเวทนาทางกาย แตภายในใจมีสุขเวทนาเปน

โสมนัสอาบอยู ทําใหเลาเรียนหรือทํางานนั้นแข็งขันตอไป;  
เมื่อระฆังโรงเรียนกังวานข้ึนในเวลาเย็น นักเรียนทั้งหลายไดยิน (วิญญาณ) รูสึกเรื่อยๆ ตอเสียงนั้น 

(เวทนา) เพราะชินชาอยูทุกวัน ตางก็รูกําหนดหมายวาเปนสัญญาณเลิกเรียน (สัญญา) เด็กคนหนึ่งดีใจ (สุข

เวทนา + สังขาร) เพราะจะไดเลิกเรียนไมตองน่ังปวดเมื่อยและจะไดไปเลนสนุกสนาน (สัญญาซอน), เด็กอีกคน
หนึ่งเสียใจ (ทุกขเวทนา + สังขาร) เพราะจะตองหยุดบทเรียนอันมีคุณคา ขาดประโยชนอันพึงได หรือเพราะ

จะตองกลับไปพบกับผูปกครองท่ีแสนจะนากลัว (สัญญาซอน);  
โดยนัยน้ี กระบวนธรรมตลอดสาย เร่ิมแตวิญญาณที่รับรูเปนตนไป จึงลวนสัมพันธกันเปนเหตุปจจัย

ซับซอน รวมเสริมสรางบุคลิกภาพและกําหนดชะตาชีวิตของแตละบุคคลใหเปนไปตางๆ และใหแตกตางจากกัน

และกัน ในกระบวนธรรมนี้ สังขารนั่นแหละเปนตัวปรุงแตง และสังขารน้ัน ซึ่งมีเจตนาเปนตัวแทน ก็คือช่ือตัว 

หรือช่ือท่ีเรียกกันในครอบครัว ของคําวากรรม ดังน้ัน กรรมซึ่งเปนช่ือประจําตําแหนงหรือชื่อท่ีออกงานของ

สังขาร จึงถูกกลาวขวัญถึงอยางเปนผูมีบทบาทอันสําคัญยิ่งวา “กรรมยอมจําแนกสัตวท้ังหลายใหตางๆ ออกไป 

คือ ใหทรามและใหประณีต”35 “หมูสัตวเปนไปเพราะกรรม”36
  

                                                 
34  สัญญาตอนน้ี เกือบเหมือนสัญญาที่เขาใจในภาษาไทย 
35  ม.มู.๑๒/๕๘๑/๓๗๖ 

36  ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๓ 



๒๔  พุทธธรรม 
 
ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ ๕ หรือชีวิต กับชีวิตซ่ึงเปนปญหา 

ในพุทธพจนแสดงความหมายของอริยสัจ ๔ ซึ่งเปนหลักธรรมท่ีประมวลใจความท้ังหมดของ

พระพุทธศาสนา มีขอความที่นาสังเกตเปนพิเศษเกี่ยวกับขันธ ๕ ปรากฏอยูในอริยสัจขอท่ี ๑ คือ ขอวาดวยทุกข  
ในอริยสัจขอท่ี ๑ นั้น ตอนตนพระพุทธเจาทรงแสดงความหมายหรือคําจํากัดความของทุกข ดวยวิธี

ยกตัวอยางเหตุการณตางๆ ท่ีมองเห็นไดงายและมีอยูเปนสามัญในชีวิตของบุคคล ข้ึนแสดงวาเปนความทุกขแต

ละอยางๆ แตในตอนทาย พระองคตรัสสรุปลงเปนขอเดียววา อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดังพุทธพจนวา  

“ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ทุกขอริยสัจ:- ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตาย
เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ 
ปรารถนาส่ิงใดไม่ได้ส่ิงน้ันก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์”37 

พุทธพจนน้ี นอกจากแสดงถึงฐานะของขันธ ๕ ในพุทธธรรมแลว ยังมีขอสังเกตสําคัญ คือ ความหมาย

ของ “ทุกข” นั้น จํางายๆ ดวยคําสรุปท่ีส้ันที่สุดวา คือ อุปาทานขันธ ๕ หรือเบญจอุปาทานขันธเทานั้น และคําวา

ขันธในท่ีนี้ มี “อุปาทาน” นําหนากํากับไวดวย 
ส่ิงท่ีควรศึกษาในที่น้ี ก็คือคําวา “ขันธ” กับ “อุปาทานขันธ” ซึ่งขอใหพิจารณาตามพุทธพจน ตอไปน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ เธอท้ังหลายจงฟัง” 
“ขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เป็น

อดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม 
ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม...เหล่านี้ เรียกว่า ขันธ์ ๕” 

“อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง 
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็
ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม ที่ประกอบด้วยอาสวะ (สาสวะ) เป็น
ท่ีต้ังแห่งอุปาทาน (อุปาทานิยะ)... เหล่านี้ เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕”38 

“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน และตัวอุปาทาน 
เธอทั้งหลายจงฟัง” 

“รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ฉันทราคะ 
(ความชอบใจจนติด หรืออยากอย่างแรงจนยึดติด) ในรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิญญาณ น้ันคืออุปาทาน ใน (ส่ิง) น้ันๆ”39 

หลักดังกลาวน้ี เปนพื้นฐานความเขาใจท่ีสําคัญอยางหน่ึง ในการศึกษาพุทธธรรมตอๆ ไป 
  

                                                 
37  วินย.๔/๑๔/๑๘; ฯลฯ 
38  สํ.ข.๑๗/๙๕-๙๖/๕๘-๖๐ 

39  สํ.ข.๑๗/๓๐๙/๒๐๒ 
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คุณคาทางจริยธรรมตามปกติ มนุษยมีความโนมเอียงท่ีจะยึดถืออยูเสมอวา ตัวตนท่ีแทของตนมีอยู

ในรูปใดรูปหน่ึง บางก็ยึดเอาจิตเปนตัวตน
40
 บางก็ยึดวามีส่ิงท่ีเปนตัวตนอยูตางหากแฝงซอนอยูในจิตน้ัน ซึ่งเปน

เจาของ และเปนตัวการท่ีคอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจน้ันอีกชั้นหนึ่ง การแสดงขันธ ๕ นี้ มุงใหเห็นวา ส่ิง

ท่ีเรียกวา “สัตว” “บุคคล” “ตัวตน” เปนตนน้ัน เม่ือแยกออกไปแลวก็จะพบแตสวนประกอบ ๕ สวนเหลาน้ี

เทานั้น ไมมีส่ิงอื่นเหลืออยูท่ีจะมาเปนตัวตนตางหากได และแมขันธ ๕ เหลานั้น แตละอยางก็มีอยูเพียงในรูปท่ี

สัมพันธเน่ืองอาศัยกัน ไมเปนอิสระ ไมมีโดยตัวของมันเอง ดังน้ันขันธ ๕ แตละอยางๆ นั้นก็ไมใชตัวตนอีก

เชนกัน  
รวมความวา หลักขันธ ๕ แสดงถึงความเปนอนัตตา ใหเห็นวาชีวิตเปนการประชุมเขาของสวนประกอบ

ตางๆ หนวยรวมของสวนประกอบเหลานี้ ก็ไมใชตัวตน สวนประกอบแตละอยางๆ น้ันเอง ก็ไมใชตัวตน และส่ิง

ท่ีเปนตัวตนอยูตางหากจากสวนประกอบเหลานี้ก็ไมมี
41
 เมื่อมองเห็นเชนนั้นแลว ก็จะถอนความยึดม่ันถือม่ันใน

เรื่องตัวตนได ความเปนอนัตตาน้ี จะเห็นไดชัดตอเมื่อเขาใจกระบวนการของขันธ ๕ ในวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท

ท่ีจะกลาวตอไป 
อน่ึง เมื่อมองเห็นวา ขันธ ๕ มีอยูอยางสัมพันธและอาศัยซึ่งกันและกัน ก็จะไมเกิดความเห็นผิดวาขาด

สูญ ท่ีเรียกวา อุจเฉททิฏฐิ และความเห็นผิดวาเท่ียง ท่ีเรียกวา สัสสตทิฏฐิ นอกจากน้ัน เม่ือรูวาส่ิงท้ังหลายไมมี

ตัวตนและมีอยูอยางสัมพันธอาศัยกันและกันเชนนี้แลว ก็จะเขาใจหลักกรรมโดยถูกตองวาเปนไปไดอยางไร 

กระบวนการแหงความสัมพันธและอาศัยกันของส่ิงท้ังหลายน้ี มีคําอธิบายอยูในหลักปฏิจจสมุปบาทเชนเดียวกัน 
อีกประการหนึ่ง การมองส่ิงท้ังหลายโดยวิธีแยกสวนประกอบออกไปอยางวิธีขันธ ๕ นี้ เปนการฝก

ความคิด หรือสรางนิสัยท่ีจะใชความคิดแบบวิเคราะหความจริง คือ เม่ือประสบหรือเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงตางๆ 

ความคิดก็ไมหยุดตันอึ้ง ยึดถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเทาน้ัน เปนการสรางนิสัยชอบสอบสวนสืบคนหาความ

จริง และท่ีสําคัญยิ่งคือ ทําใหรูจักมองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะ ลวนๆ ของมัน หรือตามแบบสภาววิสัย 

(objective) คือ มองเห็นส่ิงท้ังหลาย “ตามที่มันเปน” ไมนําเอาตัณหาอุปาทานเขาไปจับ อันเปนเหตุใหมองเห็น

ตามท่ีอยากหรือไมอยากใหมันเปน อยางท่ีเรียกวา สกวิสัย (subjective) คุณคาอยางหลังนี้ นับวาเปนการเขาถึง
จุดหมายที่ตองการของพุทธธรรมและของหลักขันธ ๕ นี้ คือการไมยึดมั่นถือมั่น การไมเขาไปเกี่ยวของกับส่ิง

ท้ังหลายดวยการใชตัณหาอุปาทาน แตเขาไปเกี่ยวของจัดการดวยปญญา 
อยางไรก็ดี ในการแสดงพุทธธรรมน้ัน ตามปกติทานไมแสดงเร่ืองขันธ ๕ ลําพังโดดๆ เพราะขันธ ๕ 

เปนแตสภาวะท่ียกข้ึนเปนตัวต้ังสําหรับพิจารณา และการพิจารณาน้ันยอมเปนไปตามแนวแหงหลักธรรมอยางอื่น 

ท่ีเปนประเภทกฎสําหรับนํามาจับหรือกําหนดวาขันธ ๕ มีสภาวะเปนอยางไร มีความเปนไปอยางไร เปนตน คือ 

ตองแสดงโดยสัมพันธกับหลักธรรมอยางอื่น เชน หลักอนัตตา เปนตน จึงจะปรากฏคุณคาในทางปฏิบัติโดย

สมบูรณ ดังนั้นจึงขอยุติเรื่องขันธ ๕ ไวเพียงในฐานะส่ิงท่ียกขึ้นเปนตัวต้ังสําหรับนําไปพิจารณาในหลักตอๆ ไป 

                                                 
40  พึงสังเกตพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย การท่ีปุถุชนผูมิไดเรียนรูจะเขาไปยึดถือรางกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ วาเปนตัวตน ยัง

ดีกวาจะยึดถือจิตวาเปนตัวตน เพราะวา กายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ ยังปรากฏใหเห็นวาดํารงอยูปหน่ึงบาง ๒ ปบาง ๓-๔-๕ 

ปบาง ๑๐-๒๐-๓๐-๔๐-๕๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง เกินกวานั้นบาง แตส่ิงที่เรียกวาจิต มโน หรือวิญญาณน้ี เกิดดับอยูเรื่อย ทั้งคืนทั้งวัน” 
(สํ.นิ.๑๖/๒๓๑/๑๑๔) 

41  ดู สํ.ข.๑๗/๔-๕, ๓๒-๓๓, ๑๙๙-๒๐๗, ฯลฯ/ ๓-๗, ๒๐-๒๓, ๑๓๔-๑๔๑ 



๒๖  พุทธธรรม 
 

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 
 
บันทึกที่ ๑:  เรื่อง ขันธ ๕ 

มีรายละเอียดบางอยางเกี่ยวกับขันธ ๕ ซ่ึงควรทราบไวเปนความรูประกอบเบื้องตน ดังนี้ 

๑. รูป  ตามแนวอภิธรรมแบงรูปเปน ๒๘ อยาง คือ 
๑) มหาภูตรูป ๔  (เรียกงาย ๆ วา ธาตุ ๔) คือ ปฐวีธาตุ (สภาพที่แผไปหรือกินเนื้อที่) อาโปธาตุ (สภาพที่ดึงดูด

ซาบซึม) เตโชธาตุ (สภาพที่แผความรอน) วาโยธาตุ (สภาพที่สั่นไหว) 
๒) อุปาทายรูป (รูปอาศัยหรือรูปที่สืบเนื่องมาจากมหาภูตรูป) ๒๔ คือ ประสาทท้ัง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

(จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา และกาย) อารมณ ๔ คือ รูป เสียง กลิ่น รส (รูปะ สัททะ คันธะ รสะ; โผฏฐัพพะ 
ไมนับ เพราะตรงกันกับ ปฐวี เตโช และวาโย) ความเปนหญิง (อิตถินทรีย) ความเปนชาย (ปุริสินทรีย) ที่ตั้ง

ของจิต (หทัยวัตถุ)  การแสดงใหรูความหมายดวยกาย (กายวิญญัติ)  การแสดงใหรูความหมายดวยวาจา 

(วจีวิญญัติ) ชีวิตินทรีย ชองวาง (อากาศ) ความเบาของรูป (รูปสฺส  ลหุตา) ความออนหยุนของรูป (รูปสฺส  

มุทุตา) ภาวะที่ควรแกการงานของรูป (รูปสฺส กมฺมฺตา) ความเจริญหรือขยายตัวของรูป (รูปสฺส  อุปจย) 

การสืบตอของรูป (รูปสฺส สนฺตติ) ความเสื่อมตัว (ชรตา) ความสลายตัว (อนิจฺจตา) และอาหาร (หมายถึง 

โอชา); พึงสังเกตวา คําวา “หทัยวัตถุ” ซ่ึงแปลกันวาหัวใจ และถือวาเปนที่ทํางานของจิตนั้น เปนมติในคัมภีร

รุนหลัง ไมปรากฏในพระไตรปฎก 

๒. เวทนา แบงเปน ๓ คือ สุข (ทางกายหรือทางใจก็ตาม) ทุกข (ทางกายหรือทางใจก็ตาม) อทุกขมสุข (ไมทุกขไมสุข คือ 

เฉยๆ บางทีเรียกวา อุเบกขา); อีกอยางหน่ึง แบงเปน ๕ คือ สุข (ทางกาย) ทุกข (ทางกาย) โสมนัส (ดีใจ) โทมนัส 

(เสียใจ) อุเบกขา (เฉยๆ); แบงตามทางท่ีเกิดเปน ๖ คือ เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจักขุ ทางโสตะ ทางฆานะ ทางชิวหา 

ทางกาย และทางมโน 

๓. สัญญา แบงเปน ๖ ตามทางแหงการรับรู คือ 
๑. รูปสัญญา    ความหมายรูรูป เชนวา ดํา แดง เขียว ขาว เปนตน 
๒. สัททสัญญา   ความหมายรูเสียง เชนวา ดัง เบา ทุม แหลม เปนตน 
๓. คันธสัญญา   ความหมายรูกลิ่น เชนวา หอม เหม็น เปนตน 
๔. รสสัญญา ความหมายรูรส เชนวา หวาน เปรี้ยว ขม เค็ม เปนตน 
๕. โผฏฐัพพสัญญา   ความหมายรูสัมผัสทางกาย เชนวา ออน แข็ง หยาบ ละเอียด รอน เย็น เปนตน 
๖. ธัมมสัญญา ความหมายรูอารมณทางใจ เชนวา งาม นาเกลียด เที่ยง ไมเที่ยง เปนตน 

๔. สังขาร ตามหลักอภิธรรม แบงเจตสิกเปน ๕๒ อยาง ถาเทียบกับการแบงแบบขันธ ๕ เจตสิกก็ไดแก เวทนา สัญญา 

และสังขารทั้งหมด คือในจํานวนเจตสิก ๕๒ นั้น เปนเวทนา ๑ เปนสัญญา ๑ ที่เหลืออีก ๕๐ อยาง เปนสังขารทั้งสิ้น 

สังขารขันธ จึงเทากับเจตสิก ๕๐ อยาง ซ่ึงแยกยอยไดดังนี้ 
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๑) อัญญสมานาเจตสิก (เจตสิกที่เขาไดทั้งฝายดีฝายชั่ว) ๑๑ (นับครบมี ๑๓ เพราะเวทนาและสัญญาเปนเจตสิก

หมวดนี้ แตไมเปนสังขาร จึงตัดออกไป) คือ 
(๑) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง) ๕ คือ ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา (สมาธิ) 

ชีวิตินทรีย มนสิการ (จํานวนเดิมมี ๗ ทั้งเวทนา กับสัญญา) 
(๒) ปกิณณกเจตสิก (เกิดกับจิตไดทั่วๆ ไป ทั้งฝายดีฝายชั่ว แตไมตายตัว) ๖ คือ วิตก วิจาร อธิโมกข 

(ความปกใจ) วิริยะ ปติ ฉันทะ 
๒) อกุศลเจตสิก (เจตสิกที่เปนอกุศล) ๑๔ คือ 

(๑) อกุศลสาธารณเจตสิก (เกิดกับจิตที่เปนอกุศลทุกดวง) ๔ คือ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และอุทธัจจะ 
(๒) ปกิณณกอกุศลเจตสิก (เกิดกับจิตที่เปนอกุศลแตไมตายตัวทุกครั้ง) ๑๐ คือ โลภะ ทิฏฐิ มานะ โทสะ 

อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ และวิจิกิจฉา 
๓) โสภณเจตสิก (เจตสิกดีงาม คือ เกิดกับจิตที่เปนกุศลและอัพยากฤต) มี ๒๕ คือ 

(๑) โสภณสาธารณเจตสิก (เกิดกับจิตดีงามทุกดวง) ๑๙ คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ  อโทสะ (=

เมตตา) ตัตรมัชฌัตตตา (บางทีเรียกอุเบกขา) กายปสสัทธิ (ความสงบแหงนามกายคือกองเจตสิก) 

จิตตปสสัทธิ  กายลหุตา  จิตตลหุตา  กายมุทุตา  จิตตมุทุตา  กายกัมมัญญตา  จิตตกัมมัญญตา   

กายปาคุญญตา (ความคลองแคลวแหงนามกายคือกองเจตสิก) จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา (ความ

ซ่ือตรงแหงนามกายคือกองเจตสิก) จิตตุชุกตา 
(๒) ปกิณณกโสภณเจตสิก (เกิดกับจิตฝายดีงาม แตไมตายตัวทุกครั้ง) ๖ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ (รวมเรียก วีรตีเจตสิก ๓) กรุณา มุทิตา (เรียกรวมกันวา อัปปมัญญาเจตสิก ๒) และ

ปญญา 

ในพระสูตร (เชน สํ.ข.๑๗/๑๑๖/๗๔) ตามปกติ ทานแสดงความหมายของสังขารวา ไดแก เจตนา ๖ หมวด คือ 

รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา และธรรมสัญเจตนา แปลวา เจตจํานงหรือ

ความคิดปรุงแตง เกี่ยวกับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ 

๕. วิญญาณ  แบงตามทางท่ีเกิดเปน ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และ

มโนวิญญาณ (แปลตามแบบวา ความรูแจงอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ);  
          ตามแนวอภิธรรม เรียกวิญญาณขันธทั้งหมดวา “จิต” และจําแนกจิตออกไปเปน ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง คือ 

ก. จํานวนตามภูมิ หรือระดับของจิต เปนกามาวจรจิต ๕๔ รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ โลกุตรจิต ๘ 

(แยกพิสดารเปน ๔๐) 
ข. จําแนกโดยคุณสมบัติเปน อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ (พิสดารเปน ๓๗) วิบากจิต ๓๖ (พิสดารเปน ๕๒) 

กิริยาจิต ๒๐ ในที่นี้ จะไมแสดงรายละเอียดชื่อของจิตแตละอยางๆ เพราะเกินจําเปน และจะทําใหฟนเฝอ 

 
 



 

ตอน ๑: ชีวิตคืออะไร? 
 
ข.  ชีวิต ตามความหมายของมนุษย และโดยสัมพันธกับโลก 

อายตนะ ๖ 
แดนรับรูและเสพเสวยโลก 

บทท่ี ๒ 

แมวาชีวิตจะประกอบดวยขันธ ๕ ซึ่งแบงซอยออกไปเปนหนวยยอยตางๆ มากมาย แตในทางปฏิบัติ 

คือ ในการดําเนินชีวิตท่ัวไป มนุษยไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับสวนประกอบเหลาน้ันโดยท่ัวถึงแตอยางใด 

สวนประกอบหลายอยางมีอยูและทําหนาที่ของมันไปโดยมนุษยไมรูจัก หรือแมรูจัก ก็แทบไมไดนึกถึงเลย เชน 

ในดานรูปธรรม อวัยวะภายในรางกายหลายอยาง ทําหนาท่ีของมันอยูโดยมนุษยผูเปนเจาของไมรูและไมไดใสใจ

ท่ีจะรู จนบางคราวมันเกิดความวิปริตหรือทําหนาท่ีบกพรองข้ึน มนุษยจึงจะหันมาสนใจ แมองคประกอบตางๆ 

ในกระบวนการฝายจิตก็เปนเชนเดียวกัน  
การศึกษาวิเคราะหองคประกอบตางๆ และกระบวนการทํางานทางรางกาย เราปลอยใหเปนภาระของ

นักศึกษาทางแพทยศาสตรและชีววิทยา สวนการศึกษาวิเคราะหองคประกอบและกระบวนการทํางานดานจิตใจ ก็

ปลอยใหเปนภาระของนักอภิธรรมและจิตวิทยา แตสําหรับคนท่ัวไป ความหมายของชีวิตอยูท่ีชีวิตในทางปฏิบัติ 

หรือชีวิตท่ีดําเนินอยูเปนประจําในแตละวัน ซึ่งไดแกการติดตอเกี่ยวของกับโลก ส่ิงท่ีใหความหมายแกชีวิตก็คือ

การติดตอเกี่ยวของกับโลก พูดส้ันๆ วา ชีวิตตามความหมายของมนุษย คือชีวิตโดยความสัมพันธกับโลก  
ชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตโดยความสัมพันธกับโลกนี้ แบงออกไดเปน ๒ ภาค แตละภาคมีระบบการ

ทํางานซึ่งอาศัยชองทางท่ีชีวิตจะติดตอเกี่ยวของกับโลกได ซึ่งเรียกวา “ทวาร” (ประตู, ชองทาง) ดังนี้ 
๑. ภาครับรูและเสพเสวยโลก อาศัยทวาร ๖

42
 (ผัสสทวาร) คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ สําหรับรับรู

และเสพเสวยโลกซึ่งปรากฏแกมนุษยโดยลักษณะและอาการตางๆ ท่ีเรียกวา อารมณ ๖ คือ รูป เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ 
๒. ภาคแสดงออกหรือกระทําตอโลก อาศัยทวาร ๓

43
 (กรรมทวาร) คือ กาย วาจา ใจ (กายทวาร วจี-

ทวาร มโนทวาร) สําหรับกระทําตอบตอโลก โดยแสดงออกเปนการทํา การพูด และการคิด (กายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม) 
ในภาคท่ี ๑ มีขอท่ีพึงย้ําเปนพิเศษเพื่อสะดวกแกการศึกษาตอไปวา คําวา “ทวาร” (ในทวาร ๖) น้ัน เม่ือ

กลาวถึงในระบบการทาํงานของกระบวนธรรมแหงชีวิต ทานนิยมเปล่ียนไปใชคําวา  “อายตนะ” ซึ่งแปลวา แดน
เชื่อมตอใหเกิดความรู หรือทางรับรู ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องน้ีตอไป จะใชคําวา “อายตนะ” แทนคําวา “ทวาร” 

ในภาคท่ี ๒ พึงย้ําวา กระบวนธรรมของชีวิตในภาคนี้ รวมอยูในขันธท่ี ๔ คือ สังขารขันธ ท่ีกลาวมาแลว

ในบทกอน สังขารตางๆ ในสังขารขันธ ซึ่งมีอยูมากมาย แบงเปนฝายดีบาง ฝายช่ัวบาง ฝายกลางๆ บาง จะปรากฏตัว

ออกมาปฏิบัติการโดยถูกเจตนาท่ีเปนหัวหนาหรือเปนตัวแทนเลือกชักจูงมา หรือจัดแจงมอบหมายหนาท่ีให

ชวยกันทําการปรุงแตงการแสดงออกหรือการกระทําทาง กาย วาจา ใจ เกิดเปนกรรม คือการทํา การพูด การคิด  
                                                 
42  sense-doors 
43  channels of action 

๑ 



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๒๙ 
 

  

ในกรณีน้ี สังขารจะถูกจัดประเภทเสียใหมใหสอดคลองกับบทบาทของมัน โดยแบงตามทางหรือทวารท่ี

แสดงออก เปน กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร เรียกตามช่ือหัวหนาหรือตัวแทนวา กายสัญเจตนา วจี-

สัญเจตนา และมโนสัญเจตนา หรือเรียกตามงานที่ทําออกมาวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แสดงใหเห็น

งายขึ้นดังน้ี 

๑.  กายสังขาร =  กายสัญเจตนา   กายทวาร กายกรรม 
(สภาพปรุงแตงการกระทําทางกาย =  ความจงใจ (แสดงออก) ทางกาย   ทางกาย การกระทําทางกาย) 

๒.  วจีสังขาร =  วจีสัญเจตนา   วจีทวาร วจีกรรม 
(สภาพปรุงแตงการกระทําทางวาจา  =  ความจงใจ (แสดงออก) ทางวาจา    ทางวาจา การกระทําทางวาจา) 

๓.  มโนสังขาร =  มโนสัญเจตนา   มโนทวาร มโนกรรม 
(สภาพปรุงแตงการกระทําทางใจ =  ความจงใจ (แสดง) ทางใจ   ทางใจ การกระทําทางใจ) 

สังขารในฐานะเครื่องปรุงแตงคุณภาพหรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต ไดกลาวแลวในเรื่องขันธ ๕ สวน

สังขารในฐานะกระบวนการปรุงแตงแสดงออกและกระทําการตางๆ ตอโลก เปนเรื่องกิจกรรมของชีวิต ซึ่งจะ

แสดงเปนพิเศษสวนหน่ึงตางหาก ในตอนวาดวยชีวิตเปนไปอยางไร ในท่ีนี้มุงแสดงแตสภาวะอันเน่ืองอยูท่ีตัว

ชีวิตเองหรือองคประกอบของชีวิตพรอมทั้งหนาท่ีของมันตามสมควร จึงจะกลาวเฉพาะภาคท่ี ๑ คือเรื่อง 

อายตนะ ๖ (ผัสสทวาร) อยางเดียว 

ตัวสภาวะ 

อายตนะ แปลวา ท่ีตอ หรือแดน หมายถึงท่ีตอกันใหเกิดความรู แดนเชื่อมตอใหเกิดความรู หรือ

แหลงท่ีมาของความรู แปลอยางงายๆ วา ทางรับรู มี ๖ อยาง ดังท่ีเรียกในภาษาไทยวา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ
44 

ท่ีวาตอ หรือเช่ือมตอ ใหเกิดความรูน้ัน ตอ หรือ เช่ือมตอกับอะไร?  ตอบวา เชื่อมตอกับโลก คือ 

สภาพแวดลอมภายนอก แตโลกน้ันปรากฏลักษณะอาการแกมนุษยเปนสวนๆ ดานๆ ไป เทาท่ีมนุษยจะมีแดน

หรือเคร่ืองมือสําหรับรับรู คือ เทาจํานวนอายตนะ ๖ ท่ีกลาวมาแลวเทาน้ัน ดังนั้น อายตนะทั้งหก จึงมีคูของมัน

อยูในโลกเปนส่ิงท่ีถูกรับรูสําหรับแตละอยางๆ โดยเฉพาะ  

                                                 
44  ตามคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย “อายตนะ” มีความหมายหลายนัย เชน แปลวา เปนที่สืบตอแหงจิตและเจตสิก คือเปนที่ที่จิต

และเจตสิกทําหนาที่กันงวน, เปนท่ีแผขยายจิตและเจตสิกใหกวางขวางออกไป, เปนตัวการนําสังสารทุกขอันยืดเย้ือใหดําเนินสืบตอไป
อีก, เปนบอเกิด, แหลง, ที่ชุมนุม เปนตน (ดู วิสุทฺธิ.๓/๖๑; สงฺคห.ฏีกา ๒๒๗) 

   อน่ึง พึงสังเกตวา ประสาทรับความรูสึกภายในรางกายเก่ียวดวยทาทางการเคล่ือนไหว ทรงตัว เปนตน จําพวกท่ีเรียกวา 

somesthesia (kinesthetic, vestibular and visceral senses) ทานไมไดจัดเพิ่มไวในพวกอายตนะดวย แมทานจะไมไดชี้แจงเรื่องนี้ไว 
ก็มองเห็นเหตุผลไดวา ความรับรูประเภทน้ี บางสวนรวมอยูแลวในอายตนะท่ี ๕ ที่ทานใชคํากวางๆ วา “กาย” แตเหตุผลขอสําคัญอยู
ที่วา ประสาทจําพวกนี้ ทําหนาท่ีจํากัดเพียงในดานสรีรวิทยา มุงเพื่อรักษาสภาพปกติแหงการทํางานของรางกายเทานั้น มีลักษณะ

จําเพาะตัว และจํากัดอยูภายใน เปนเครื่องสนับสนุนที่จําเปน แตมีคาคงตัว ไมมีคุณคาที่จะกอผลงอกเงยทั้งดานความรูและดานเสพ

เสวยโลก ทั้งดานญาณวิทยาและดานจริยธรรม จึงไมเขากับความหมายของอายตนะ. 



๓๐  พุทธธรรม 
 

ส่ิงท่ีถูกรับรูหรือลักษณะอาการตางๆ ของโลก เหลานี้ เรียกช่ือวาอายตนะเหมือนกัน เพราะเปนส่ิงท่ี

เช่ือมตอใหเกิดความรู หรือเปนแหลงความรู เชนเดียวกัน แตเปนฝายภายนอก เพื่อแยกประเภทจากกันไมให

สับสน ทานเรียกอายตนะพวกแรกวา “อายตนะภายใน” (แดนตอความรูฝายภายใน) และเรียกอายตนะพวกหลัง

น้ีวา “อายตนะภายนอก” (แดนตอความรูฝายภายนอก)  
อายตนะภายนอก ๖ อันไดแก รูป เสียง กล่ิน รส ส่ิงตองกาย และส่ิงท่ีใจนึก โดยท่ัวไปนิยมเรียกวา 

“อารมณ” แปลวา ส่ิงอันเปนที่สําหรับจิตมาหนวงอยู หรือ ส่ิงสําหรับยึดหนวงของจิต แปลงายๆ วาส่ิงท่ีถูกรับรู 

หรือส่ิงท่ีถูกรูนั่นเอง 
เม่ืออายตนะ (ภายใน) ซึ่งเปนแดนรับรู กระทบกับอารมณ

45
 (อายตนะภายนอก) ซึ่งเปนส่ิงท่ีถูกรู ก็จะ

เกิดความรูจําเพาะดานของอายตนะแตละอยางๆ ขึ้น เชน ตากระทบรูป เกิดความรูเรียกวา เห็น หูกระทบเสียง 

เกิดความรู เรียกวาไดยิน เปนตน ความรูจําเพาะแตละดานน้ีเรียกวา “วิญญาณ” แปลวา ความรูแจง คือรู

อารมณ  
ดังนั้น จึงมีวิญญาณ ๖ อยาง เทากับอายตนะและอารมณ ๖ คู คือ วิญญาณทางตา ไดแก เห็น 

วิญญาณทางหู ไดแก ไดยิน วิญญาณทางจมูก ไดแก ไดกล่ิน วิญญาณทางล้ิน ไดแก รูรส วิญญาณทางกาย 

ไดแก รูส่ิงตองกาย วิญญาณทางใจ ไดแก รูอารมณทางใจ หรือรูเรื่องในใจ  

สรุปไดวา อายตนะ ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ ๖
46
 มีชื่อในภาษาธรรม และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังน้ี 

๑.  จักขุ  –  ตา เปนแดนรับรู   รูป  -   รูป เกิดความรูคือ จักขุวิญญาณ  -   เห็น 
๒.  โสตะ – หู        ” สัททะ -   เสียง       ” โสตวิญญาณ -   ไดยิน 
๓.  ฆานะ – จมูก     ”          คันธะ -   กล่ิน       ” ฆานวิญญาณ -   ไดกล่ิน 
๔.  ชิวหา – ล้ิน    ”          รส -   รส       ” ชิวหาวิญญาณ -   รูรส 
๕.  กาย  –  กาย     ”          โผฏฐัพพะ -  ส่ิงตองกาย      ” กายวิญญาณ -   รูส่ิงตองกาย 
๖.  มโน  –  ใจ     ”          ธรรม

47
 -  เรื่องในใจ        ” มโนวิญญาณ -   รูเรื่องในใจ 

อยางไรก็ตาม แมวาวิญญาณจะตองอาศัยอายตนะและอารมณกระทบกันจึงจะเกิดข้ึนได
48
 ก็จริง แต

การท่ีอารมณเขามาปรากฏแกอายตนะ ก็มิใชจะทําใหวิญญาณเกิดขึ้นไดเสมอไป จําตองมีความใสใจ ความ

กําหนดใจ หรือความใฝใจประกอบอยูดวย วิญญาณน้ันๆ จึงจะเกิดขึ้น
49
 ดังตัวอยาง ในบางคราว เชน เวลาหลับ

                                                 
45  คําวาทวาร นิยมใชคูกับอารมณ, อายตนะภายใน คูกับ อายตนะภายนอก แตในท่ีนี้ เพื่อประโยชนในการศึกษาตอไปจะเรียกอายตนะ

ภายในวา อายตนะ เรียกอายตนะภายนอกวา อารมณ 
46
 ที.ปา.๑๑/๓๐๔-๓๐๖/๒๕๕. 

   อายตนะ ๖ (sense-bases): eye, ear, nose, tongue, body, mind 
   อารมณ ๖ (sense-objects): form, sound, smell, taste, touch, mind-objects หรือ visible objects, audible objects,  
 odorous objects, sapid objects, tangible objects, cognizable objects. 
   วิญญาณ ๖ (consciousness): eye-consciousness, ear-consciousness, nose-consciousness, tongue-consciousness,  
 body-consciousness, mind-consciousness 
47
 นิยมเรียก ธรรมารมณ เพื่อไมใหสับสนกับคําวา ธรรม ที่ใชท่ัวไป ซ่ึงมีความหมายกวางขวางมากหลายนัย 

48
 ม.มู.๑๒/๔๔๓-๔/๔๗๖-๗ 

49
 ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๘ 
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สนิท เวลาฟุงซาน หรือใจลอยไปเสีย เวลาใจจดจอแนวแนอยูกับกิจอยางใดอยางหนึ่ง ตลอดจนขณะอยูในสมาธิ 

รูปและเสียงเปนตนหลายๆ อยางท่ีผานเขามา อยูในวิสัยที่จะเห็น จะไดยิน แตหาไดเห็น หาไดยินไม หรือ

ตัวอยางงายๆ ขณะเขียนหนังสือใจจดจออยู จะไมรูสึกสวนของรางกายท่ีแตะอยูกับโตะและเกาอี้ ตลอดจนมือท่ี

แตะกระดาษและนิ้วท่ีแตะปากกาหรือดินสอ ในเมื่อมีอายตนะและอารมณเขามาถึงกันแลว แตวิญญาณไมเกิดขึ้น

เชนน้ี ก็ยังไมเรียกวาการรับรูไดเกิดขึ้น  
การรับรูจะเกิดขึ้นตอเม่ือมีองคประกอบเกิดข้ึนครบท้ังสามอยาง คือ อายตนะ อารมณ และวิญญาณ 

ภาวะนี้ในภาษาธรรมมีคําเรียกโดยเฉพาะวา “ผัสสะ” หรือ “สัมผัส”50
 แปลตามรูปศัพทวา การกระทบ แตมี

ความหมายทางธรรมวา การประจวบหรือบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ อารมณ และวิญญาณ พูดอยางเขาใจกัน

งายๆ ผัสสะ ก็คือ การรับรูนั่นเอง ผัสสะ หรือ สัมผัส หรือการรับรูนี้ มีชื่อเรียกแยกเปนอยางๆ ไปตามทางรับรู

คืออายตนะนั้นๆ ครบจํานวน ๖ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส 
ผัสสะ เปนข้ันตอนสําคัญในกระบวนการรับรู เมื่อผัสสะเกิดข้ึนแลว กระบวนธรรมก็ดําเนินตอไป เริ่ม

แตความรูสึกตออารมณท่ีรับรูเขามานั้น ปฏิกิริยาอยางอื่นของจิตใจ การจําหมาย การนําอารมณน้ันไปคิดปรุง

แตง ตลอดจนการแสดงออกตางๆ ท่ีสืบเน่ืองไปตามลําดับ  
ในกระบวนธรรมนี้ ส่ิงท่ีควรสนใจเปนพิเศษในการศึกษาขั้นน้ี ก็คือ ความรูสึกตออารมณท่ีรับรูเขามา 

ซึ่งเกิดข้ึนในลําดับถัดจากผัสสะนั้นเอง ความรูสึกนี้ในภาษาธรรมเรียกวา “เวทนา” แปลวา การเสวยอารมณหรือ
การเสพรสอารมณ คือความรูสึกตออารมณท่ีรับรูเขามาน้ัน โดยเปน สุข สบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ อยางใด

อยางหน่ึง  
เวทนาน้ี ถาแบงตามทางรับรู ก็มี ๖ เทาจํานวนอายตนะ คือ เวทนาท่ีเกิดจากสัมผัสทางตา เวทนาท่ีเกิด

จากสัมผัสทางหู เปนตน
51
  แตถาแบงตามคุณภาพจะมีจํานวน ๓ คือ  

๑. สุข ไดแก สบาย ชื่นใจ ถูกใจ  
๒. ทุกข ไดแก ไมสบาย เจ็บปวด  
๓. อทุกขมสุข ไมทุกข ไมสุข คือเรื่อยๆ เฉยๆ ซึ่งเรียกอีกอยางวา อุเบกขา

52
  

อีกอยางหนึ่ง แบงละเอียดลงไปเปน ๕ อยาง คือ  
๑. สุข ไดแก สบายกาย  
๒. ทุกข ไดแก ไมสบายกาย เจ็บปวด  
๓. โสมนัส ไดแก สบายใจ ช่ืนใจ  
๔. โทมนัส ไดแก ไมสบายใจ เสียใจ และ 
๕. อุเบกขา ไดแก เฉยๆ ไมสุขไมทุกข 

                                                 
50  “ผัสสะ” และ “สัมผัส” (contact) นี้ ไมควรเขาใจสับสนกับความหมายในภาษาไทย; แมคําอ่ืนๆ คือ อารมณ วิญญาณ เวทนา ก็มี

ความหมายไมตรงกันแทกับท่ีใชในภาษาไทย 

51  เวทนา ๖ (feeling):  ๑. จักขุสัมผัสสชา เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา  ๒. โสตสัมผัสสชา เวทนา - เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู 

๓. ฆานสัมผัสสชา เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก ๔. ชิวหาสัมผัสสชา เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางล้ิน  ๕. กายสัมผัสสชา 

เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย ๖. มโนสัมผัสสชา เวทนา – เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ (สํ.สฬ.๑๘/๔๓๔/๒๘๗) 

52  อุเบกขา ในหมวดเวทนานี้ เปนคนละอยางกับอุเบกขาในหมวดสังขาร (เชน อุเบกขาพรหมวิหาร อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนตน.) 



๓๒  พุทธธรรม 
 

กระบวนการรับรูเทาท่ีกลาวมานี้ เขียนใหเห็นงายๆ ไดดังน้ี 

อายตนะ + อารมณ + วิญญาณ = ผัสสะ เวทนา 
ทางรับรู  ส่ิงที่ถูกรู  ความรู  การรับรู ความรูสึกตออารมณ 

ดังไดกลาวแลว อารมณก็คือโลกที่ปรากฏลักษณะอาการแกมนุษยทางอายตนะตางๆ การรับรูอารมณเหลาน้ี 

เปนสิ่งจําเปนท่ีชวยใหมนุษยมีความสามารถในการเกี่ยวของกับโลก ทําใหชีวิตอยูรอดและดําเนินไปดวยดี  
ในกระบวนการรับรูน้ี เวทนาก็เปนสวนประกอบสําคัญอยางหน่ึง โดยทําหนาท่ีเปนเคร่ืองชี้บอกใหทราบ

วา อะไรเปนอันตรายแกชีวิต ควรหลีกเวน อะไรเกื้อกูลแกชีวิต ควรถือเอาประโยชนได เวทนาจึงชวยให

กระบวนการรับรูท่ีดําเนินตอไป สามารถสรางความรูความเขาใจท่ีครบถวนบริบูรณ เปนประโยชนย่ิงข้ึน  
แตสําหรับมนุษยปุถุชน เวทนามิไดมีความหมายเพียงเทานั้น คือมิใชเพียงแควากระบวนการรับรูไดมี

สวนประกอบเพ่ิมเขามาอีกอยางหน่ึง ท่ีชวยเสริมความรูใหสมบูรณ อันจะทําใหเขามีความสามารถมากข้ึนในการ

ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม แตเวทนายังหมายถึงการท่ีโลกมีอะไรอยางหน่ึงเปนผลตอบแทนหรือรางวัลแกเขาในการเขาไป

เกี่ยวของกับโลกดวย ผลตอบแทนท่ีวาน้ี คือความเอร็ดอรอย ความช่ืนใจท่ีเกิดจากอารมณซึ่งเรียกวาสุขเวทนา  
ในกรณีท่ีกระบวนการรับรูดําเนินมาตามลําดับจนถึงเวทนา ถามนุษยหันเขาจับเวทนาไวตามความหมาย

ในแงน้ี มนุษยก็จะหันเหออกไปจากกระบวนการรับรู ทําใหกระบวนธรรมอีกอยางหนึ่งไดโอกาสเขามารับชวงแลน

ตอไปแทนท่ี โดยเวทนาจะกลายเปนปจจัยตัวเอกที่จะกอใหเกิดผลสืบเน่ืองตอไป พรอมกันน้ัน กระบวนการรับรู 

ซึ่งกลายไปเปนสวนประกอบและเดินควบไปดวย ก็จะถูกกําลังจากกระบวนธรรมใหมน้ีบีบค้ันใหบิดเบือนและ

เอนเอียงไปจากความเปนจริง  
กระบวนธรรมรับชวงท่ีวาน้ี มักดําเนินไปในแบบงายๆ พื้นๆ คือ เม่ือรับรูอารมณอยางใดอยางหน่ึงแลว 

เกิดความรูสึกสุขสบายช่ืนใจ (สุข-เวทนา) ก็อยากได (ตัณหา) เม่ืออยากได ก็ติดใจพัวพันจนถึงขั้นยึดติดถือมั่น 

(อุปาทาน) คางใจอยู ไมอาจวางลงได ท้ังท่ีตามความเปนจริงไมอาจถือเอาไวได เพราะส่ิงนั้นๆ ลวงเลยผานพน

หมดไปแลว จากนั้น ก็เกิดความครุนคิดสรางภาพตางๆ ท่ีจะใหตนอยูในภาวะครอบครองอารมณอันใหเกิดสุข

เวทนาน้ัน พรอมท้ังคิดปรุงแตงสรางวิธีการท่ีจะใหไดอารมณและส่ิงอันเปนที่ต้ังแหงอารมณน้ัน แลวลงมือกระทํา

การตางๆ ทางกายบาง วาจาบาง เพื่อใหไดมาซึ่งผลที่ตองการ เพื่อจะไดเวทนาท่ีชอบใจนั้นยิ่งๆ ข้ึนไปอีก  
ในทางตรงขาม ถารับรูอารมณใดแลว เกิดความรูสึกทุกข เจ็บปวด ไมสบาย (ทุกข-เวทนา) ก็ไมชอบใจ 

ขัดเคือง อยากจะพนไป หรือใหมันสูญส้ินไป อยากทําลาย (ตัณหา) ผูกใจ ปกใจ คางใจกับส่ิงน้ัน (อุปาทาน) 

ในทางราย ท่ีจะชิงชัง เกลียดกลัว หลีกหนี อยาใหพบเห็นอีก เปนตน พรอมกับเกิดเปนปฏิกิริยา ใหยิ่งยึดม่ันฝน

หาผูกใจม่ันหมาย ท่ีจะใหพบใหไดสุขเวทนาและส่ิงท่ีหวังวาจะใหสุขเวทนาแกตนยิ่งข้ึนไปอีก 
ในกระบวนการน้ี ก็จึงบังเกิดเปนสุขทุกขแบบซับซอนรุนแรงเขมขน ท่ีเปนผลเสกสรรคของมนุษยเอง 

ซึ่งหมุนเวียนเขาวงจรท่ีเริ่มจากเวทนาใหมซ้ําแลวซ้ําเลา กลายเปนสังสารวัฏ วนอยูอยางนั้น ไมสามารถกาวตอ

ไปสูผลเลิศอยางอื่น ท่ีชีวิตนี้ยังสามารถเขาถึงไดยิ่งกวาน้ันขึ้นไป  
โดยนัยน้ี จะเห็นวา ชวงตอท่ีกระบวนธรรมจะสืบทอดจากการรับรู (ผัสสะ) ตอไปนั้นเปนขั้นตอนท่ี

สําคัญอยางย่ิง เรียกไดวาเปนหัวเล้ียวหัวตอทีเดียว และในภาวะเชนนี้ เวทนาเปนองคธรรมท่ีมีบทบาทสําคัญมาก 

กระบวนธรรมท่ีดําเนินตอไปจะเปนอยางไร ตองขึ้นตอบทบาทของเวทนาวาจะมีลักษณะอยางใด ท้ังน้ี พอจะต้ัง

เปนขอสังเกตไดวา 
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ก. กระบวนธรรมท่ีสืบทอดจากผัสสะ เปนหัวเล้ียวหัวตอ ระหวางกระบวนการรับรูท่ีบริสุทธ์ิ กับ

กระบวนการสังสารวัฏ  
ในกระบวนการรับรูบริสุทธ์ิ เวทนามีบทบาทเปนเพียงองคประกอบยอยๆ อยางหนึ่งท่ีชวยใหเกิดความรู

ท่ีถูกตองสมบูรณ  
สวนในกระบวนการสังสารวัฏ เวทนาเปนปจจัยตัวเอกท่ีมอีิทธิพลครอบงําความเปนไปของกระบวนธรรม

ท้ังหมด กลาวไดวา มนุษยจะคิดปรุงแตงอยางไรและทําการอะไร ก็เพราะเวทนา และเพื่อเวทนา หรือชีวิตจะเปน

อยางไร ก็เพราะเวทนา และเพื่อเวทนา นอกจากนั้น ในกระบวนการสังสารวัฏน้ี มนุษยมิไดหยุดอยูเพียงแคเปน

ผูรับรูอารมณเรียนรูโลกเพ่ือเกี่ยวของจัดการกับโลกอยางไดผลดีเทาน้ัน แตไดกาวตอไปสูความเปนผูเสพเสวย

โลกดวย 
สําหรับกระบวนการรับรูบริสุทธ์ิน้ัน ถาจะพูดใหละเอียดชัดเจนตามหลัก ก็ตองตัดตอนท่ีชวงตอจาก

ผัสสะน้ีดวยเหมือนกัน โดยถือวา การรับรูเกิดข้ึนเสร็จส้ินแลวท่ีผัสสะ ดังนั้น กระบวนธรรมตอจากนี้ไปจึงแยก

ไดเปนอีกตอนหนึ่ง และขอเรียกช่ือวา กระบวนการญาณทัศนะ หรือกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ เปนคูปฏิปกษกับ

กระบวนการสังสารวัฏ  
แตกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ เปนเรื่องของการแกปญหาชีวิต จึงจะยกไปพูดในตอนท่ีวาดวย “ชีวิตควร

ใหเปนอยางไร?” และ “ชีวิตควรเปนอยูอยางไร?” ไมกลาวไวในท่ีนี้ 

ข. กระบวนธรรมท่ีสืบทอดจากผัสสะ เปนหัวเล้ียวหัวตอทางจริยธรรม ระหวางความดีกับความช่ัว 

ระหวางกุศลกับอกุศล ระหวางความหลุดพนเปนอิสระกับการหมกติดหมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ 

เม่ือกลาวถึงสวนอื่นๆ ของกระบวนธรรมแลว ก็ตองยอนกลับไปพูดถึงอายตนะอีก เพราะกระบวนธรรม

ตางๆ ท่ีกลาวมาน้ัน ตองอาศัยอายตนะ เริ่มตนที่อายตนะ เม่ือวาองคธรรมอื่นๆ สําคัญ ก็ตองวาอายตนะสําคัญ

เหมือนกัน เชน เม่ือวาเวทนาเปนองคธรรมสําคัญยิ่งในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก อายตนะก็ยอมมี

ความสําคัญมากดวย เพราะอายตนะเปนแหลงหรือเปนชองทางท่ีอํานวยใหเวทนาเกิดข้ึน เวทนาเปนส่ิงท่ีมนุษย

มุงประสงค อายตนะเปนแหลงอํานวยส่ิงท่ีมุงประสงคนั้น  

เทาท่ีกลาวมา สรุปไดวา อายตนะ ๖ ทําหนาท่ีรับใชมนุษย ๒ อยาง คือ 

๑. เปนทางรับรูโลก หรือเปนแหลงนําโลกมาเสนอตอมนุษย เปนเคร่ืองมือส่ือสาร ทําใหมนุษยไดรับ

ขอมูลแหลงความรู ซึ่งเปนส่ิงจําเปนที่จะชวยใหมนุษยสามารถเกี่ยวของกับโลกไดถูกตอง ทําใหชีวิตอยูรอด และ

ดําเนินไปดวยดี 

๒. เปนชองทางเสวยโลก หรือเปนประตูท่ีมนุษยจะเปดออกไปรับอารมณท่ีเปนรสอรอยของโลก มา

เสพเสวย ดวยการดู การฟง การดม การล้ิมชิมรส การแตะตองเสียดสี ความสนุกสนานบันเทิง ตลอดจน

จินตนาการส่ิงท่ีหวานช่ืนระรื่นใจ 

ความจริง หนาท่ีท้ังสองอยางนี้ ก็ติดเน่ืองอยูดวยกัน หนาท่ีอยางแรกเรียกไดวาเปนหนาท่ีหลัก หรือ

หนาท่ีพื้นฐานท่ีจําเปน สวนหนาท่ีท่ีสองเปนหนาท่ีรอง จะวาเปนของแถมหรือสวนเกินก็คงได  



๓๔  พุทธธรรม 
 

ในกรณีสนองหนาท่ีท้ังสองนั้น การทํางานของอายตนะก็อยางเดียวกัน ความแตกตางอยูท่ีเจตจํานงของ

มนุษย ซึ่งมุงไปท่ีความรู หรือมุงไปท่ีเวทนา 
สําหรับมนุษยปุถุชน ความสําคัญของอายตนะมักจะกาวขามมาอยูกับหนาท่ีอยางท่ีสอง คือการเสพเสวย

โลก จนถึงข้ันท่ีกลายเปนวา หนาท่ีอยางท่ีหน่ึงมีไวเพียงเพ่ือเปนสวนประกอบสนองการทําหนาท่ีอยางท่ีสอง หรือ

พูดอีกอยางหน่ึงวา กระบวนการรับรูมีไวเพื่อรับใชกระบวนการเสพเสวยโลก หรือรับใชกระบวนการสังสารวัฏเทา

น้ันเอง ท้ังน้ีเพราะปุถุชนมักใชอายตนะเพื่อมุงรับรูเฉพาะความรูสวนท่ีจะทําใหตนไดเสพเสวยอารมณอรอยของ

โลกเทาน้ัน หาสนใจส่ิงอันพึงรูนอกจากนั้นไม  
ย่ิงกวานั้น สําหรับปุถุชน แมกระทั่งความสัมพันธกับโลกในภาคแสดงออกดวยการทํา การพูด การคิด 

ก็จะกลายเปนการกระทําเพื่อรับใชกระบวนการสังสารวัฏเชนเดียวกัน คือ มุงทํา พูด คิด เพื่อแสวงหาและให

ไดมาซึ่งอารมณสําหรับเสพเสวย   
ย่ิงเปนปุถุชนท่ีหนามากเทาใด ความติดของพัวพันอยูกับหนาท่ีอยางท่ีสองของอายตนะก็ยิ่งมากขึ้น

เทาน้ัน จนถึงข้ันที่วา ชีวิตและโลกของมนุษยวนเวียนอยูแคอายตนะ ๖ เทานั้นเอง  
เทาท่ีกลาวมาน้ี จึงเห็นไดวา แมอายตนะ (ภายใน) ๖ จะเปนเพียงสวนหนึ่งของขันธ  ๕

53
 และไม

ครอบคลุมทุกสวนแหงชีวิตมนุษยโดยส้ินเชิง เหมือนอยางขันธ ๕ ก็จริง แตมันก็มีบทบาทสําคัญยิ่งในการดําเนิน

ชีวิตของมนุษย มีอํานาจกํากับวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก จนกลาวไดวา ชีวิตเทาท่ีมนุษยรูจักและดําเนินอยู 

ก็คือการติดตอเกี่ยวของกับโลกทางอายตนะเหลานี้ และชีวิตมีความหมายตอมนุษยก็ดวยอาศัยอายตนะเหลาน้ี 

ถาอายตนะไมทําหนาท่ีแลว โลกก็ดับ ชีวิตก็ไรความหมายสําหรับมนุษย 
มีขอความแหงหน่ึงในบาลี แสดงกระบวนธรรมเทาท่ีกลาวมานี้ไดอยางกะทัดรัด และชวยเช่ือมความที่

กลาวมาในตอนวาดวยขันธ ๕ เขากับเรื่องท่ีอธิบายในตอนนี้ใหตอเน่ืองกัน มองเห็นกระบวนธรรมไดครบถวน

ตลอดสายย่ิงข้ึน จึงขอยกมาอางไว ดังนี้
54 

“อาศัยตาและรูป เกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแห่งธรรมทั้งสามนั้น เป็นผัสสะ, 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัยฺ เวทนาจึงมี, บุคคลเสวยอารมณ์ใด ย่อมหมายรู้อารมณ์นั้น 
(สัญญา), หมายรู้อารมณ์ใด ย่อมตริตรึกอารมณ์นั้น (วิตักกะ), ตริตรึกอารมณ์ใด ย่อมผัน
พิสดารซึ่งอารมณ์นั้น (ปปัญจะ), บุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณ์ใด เพราะการผันพิสดารนั้น
เป็นเหตุ ปปัญจสัญญาแง่ต่างๆ55 (สัญญาที่ซับซ้อนหลากหลาย) ย่อมผุดพลุ่งสุมรุมเขา ใน
เรื่องรูปท้ังหลาย ท่ีพึงรู้ได้ด้วยตา ท้ังที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน”  

(ตอไป วาดวยอายตนะ และอารมณอื่นๆ จนครบ ๖ คู ใจความอยางเดียวกัน) 
                                                 
53  อายตนะทั้ง ๑๒ (คือรวมทั้งอายตนะภายนอก) จัดลงในขันธ ๕ (อายตนะภายใน ๖ ลงไดหมด แตอายตนะภายนอก ๖ เกินขันธ ๕) ดังนี ้ 
๑. อายตนะ ๕ คูแรก (จักขุ-รูป โสต-สัททะ ฆานะ-คันธะ ชิวหา-รส กาย-โผฏฐัพพะ) อยูในรูปขันธ 
๒. อายตนะภายในท่ี ๖ คือ มโน หรือใจ อยูในวิญญาณขันธ 
๓. อายตนะภายนอกท่ี ๖ คือ ธรรม หรือธรรมารมณ อยูในขันธ ๔ คือ นามขันธ ๓ (เวทนา สัญญา สังขาร) และ รูปขันธ (เฉพาะที่
เปนสุขุมรูปเทานั้น เชน อากาศธาตุ ความเปนหญิง ความเปนชาย ความเบา ความออนสลวย ความสืบตอ ความทรุดโทรม การ

ขยายตัว ความแปรสลายของรูป เปนตน) กับทั้งนิพพาน ซ่ึงเปนภาวะพนจากขันธ (ขันธวินิมุต) - (ดู อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐/๘๕) 

54  ม.มู.๑๒/๒๔๘/๒๒๖. 
55  คําเต็มวา ปปฺจสฺาสงฺขา. 



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๓๕ 
 

  

กระบวนธรรมนี้ เขียนใหเห็นงายขึ้นดังน้ี 

 กระบวนการรับรูบริสุทธ์ิ   กระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก 
(กระแสปกติตามธรรมชาติ)   (เกิดมีผูเสวย – ส่ิงถูกเสวย  ผูคิด – ส่ิงถูกคิด) 

                           อายตนะ + อารมณ + วิญญาณ + ผัสสะ       เวทนา        สัญญา      วิตักกะ     ปปญจะ      ปปญจสัญญาแงตางๆ 
                                                                                 สังขาร 

เม่ือเกิดปปญจสัญญาแลว ก็ยิ่งมีความตริตรึกนึกคิด (วิตักกะ) ไดมากมายและกวางขวางพิสดารยิ่งขึ้น 

ทําใหเกิดกิเลสตางๆ เชน ชอบใจ ไมชอบใจ หวงแหน ริษยา เปนตน ปนเป คลุกเคลา ไปกับความคิดน้ัน
56 

หมายเหตุ: 

๑. คําท่ีควรเขาใจคือ “ปปญจะ” หมายถึง อาการท่ีคลอเคลียพัวพันอยูกับอารมณน้ัน และคิดปรุงแตงไปตางๆ 

ดวยแรงตัณหา มานะ และทิฏฐิผลักดัน หรือเพื่อสนองตัณหา มานะ และทิฏฐิ คือปรุงแตงในแงท่ีจะเปนของ

ฉัน ใหตัวฉันเปนน่ันเปนน่ี หรือเปนไปตามความเห็นของฉัน ออกรูปออกรางตางๆ  มากมายพิสดาร จึงทํา

ใหเกิดปปญจสัญญาแงตางๆ คือสัญญาท้ังหลายท่ีเน่ืองดวยปปญจะนั่นเอง 
๒. จะเห็นวามีสัญญา ๒ ตอน สัญญาตอนแรก คือสัญญาขั้นตน ท่ีกําหนดหมายอารมณซึ่งปรากฏตามปกติ

ธรรมดาของมัน สัญญาตอนหลัง เรียกวา “ปปญจสัญญา” เปนสัญญาเนื่องจากสังขารท่ีปรุงแตงภาพอารมณ 
ใหออกรูปรางแงมุมตางๆ มากมายพิสดารดังกลาวแลว 

๓. จะเห็นวา กระบวนธรรมท้ังหมดน้ันแยกไดเปน ๒ ตอน 
ก. ตอนแรก ต้ังแตอายตนะภายในถึงเวทนา เปนกระบวนการรับรูบริสุทธ์ิ พึงสังเกตวา ชวงตอนนี้กระบวน

ธรรมเปนกระแสบริสุทธ์ิตามธรรมชาติ มีแตองคธรรมท่ีเกิดข้ึนตามเหตุปจจัย (พึงอานความท่ียกมาอาง

ขางบน) ยังไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เกี่ยวของ 
ข. ตอนปลาย ตัดตอนแตเวทนาไปแลว เกิดเปนกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก หรือกระบวนการ

สังสารวัฏ มารับชวงไป; ความจริงต้ังแตเวทนานี้เปนทางแยก อาจตอดวยกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏก็ได 

แตในท่ีน้ีมุงแสดงแตแบบสังสารวัฏกอน ขอพึงสังเกตในตอนน้ีก็คือ ต้ังแตจุดเริ่มตนของชวงหลังนี้ จะ

ไมมีเพียงองคธรรมตางๆ ท่ีเปนเหตุปจจัยแกกันตามธรรมชาติเทานั้น แตจะเกิดมีสัตวบุคคลข้ึนมา 

กลายเปนความสัมพันธระหวางผูเสพเสวยกับส่ิงท่ีถูกเสพเสวย ผูคิดและส่ิงท่ีถูกคิด เปนตน 
๔. กระบวนธรรมเสพเสวยโลกในชวงปลาย ท่ีแสดงขางบนนี้ เปนเพียงวิธีแสดงแบบหน่ึงเทานั้น เลือกเอามา

เพราะเห็นวาส้ัน และเขากับเรื่องท่ีกําลังอธิบายคือขันธและอายตนะไดดี อาจแสดงแบบอื่นอีกก็ได เชนท่ี

แสดงอยางพิสดารในหลักปฏิจจสมุปบาทแบบท่ัวไป ซึ่งเปนกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏโดยสมบูรณ 

๕. วาตามหลักอยางเครงครัด วิญญาณ ผัสสะ เวทนา สัญญา ในกระบวนธรรมนี้ เปนสหชาตธรรม ทานถือวา

เกิดรวมกัน พึงเขาใจวา ท่ีเขียนแสดงลําดับไวอยางนี้ มุงเพ่ือศึกษาไดงาย 

                                                 
56  ดู ที.ม.๑๐/๒๕๖-๗/๓๑๑. 



๓๖  พุทธธรรม 
 

เน่ืองดวยกระบวนธรรมนี้ แยกไดเปน ๒ ชวงตอน และชวงตอนหลังอาจแยกไปเปนกระบวนธรรมแบบ

สังสารวัฏ หรือแบบวิวัฏฏก็ได  
ดังนั้น เพ่ือมองเห็นภาพไดกวางขวางขึ้น อาจเขียนแสดงได ดังน้ี 

 กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏ 
อายตนะ  +  อารมณ  +  วิญญาณ = ผัสสะ   เวทนา        
 กระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ   

ในเรื่องอายตนะนี้ มีขอควรทราบเพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป ดังน้ี 

- อายตนะภายในหรือทวาร ๖ น้ัน มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา “อินทรีย ๖” คําวา อินทรีย แปลวา ภาวะท่ีเปน
ใหญ หมายถึงสิ่งที่ทําหนาที่เปนใหญ เปนเจาหนาที่ หรือเปนเจาการในเรื่องนั้นๆ เชน ตาเปนเจาการ

ในการรับรูรูป หูเปนเจาการในการรับรูเสียง เปนตน  อินทรีย ๖  คือ  จักขุนทรีย   โสตินทรีย   ฆานินทรีย   
ชิวหินทรีย  กายินทรีย  และ มนินทรีย;  

คําวา อินทรีย นิยมใชกับอายตนะ ในขณะทําหนาท่ีของมัน ในชีวิตจริง และเกี่ยวกับจริยธรรม เชน 

การสํารวมจักขุนทรีย เปนตน สวนอายตนะนิยมใชในเวลาพูดถึงตัวสภาวะท่ีอยูในกระบวนธรรม เชนวา 

อาศัยจักขุ อาศัยรูป เกิดจักขุวิญญาณ เปนตน และเมื่อพูดถึงสภาวลักษณะ เชนวา จักขุไมเท่ียง เปนตน,  

อีกคําหนึ่งท่ีใชพูดกันบอยในเวลากลาวถึงสภาวะในกระบวนธรรม คือคําวา “ผัสสายตนะ” แปลวา ท่ี

เกิดหรือบอเกิดแหงผัสสะ คือท่ีมาของการรับรูนั่นเอง 

- อายตนะภายนอก หรืออารมณ ก็มีชื่อเรียกอยางอื่นอีก คือ “โคจร” (ท่ีเท่ียว, ท่ีหากิน) และ “วิสัย” (ส่ิง

ผูกพัน, แดนดําเนิน);  

และช่ือท่ีควรกําหนดเปนพิเศษ ใชเฉพาะกับอารมณ ๕ อยางแรก ซึ่งมีอิทธิพลมากในกระบวนธรรม

แบบเสพเสวยโลก หรือแบบสังสารวัฏ คือคําวา “กามคุณ” (สวนท่ีนาใครนาปรารถนา, สวนท่ีดีหรือสวนอรอย

ของกาม) กามคุณ ๕ หมายถึง รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ เฉพาะท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ

เทาน้ัน 

  



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๓๗ 
 

  

ประเภทของความรู 

 เมื่อพูดถึงกระบวนการรับรูแลว ก็ควรกลาวถึงประเภทของความรูไวดวย แมวาจะตองกลาวถึงอยางยน

ยอก็ตาม 

 วาตามแนวพุทธธรรม อาจแยกประเภทของความรูไดหลายนัย ดังน้ี 

ก.  จําแนกโดยสภาวะ หรือโดยธรรมชาติของความรู 

 วิธีจําแนกตามสภาวะอยางงายๆ ก็คือ จําแนกตามหลักขันธ ๕ ความรูเปนนามธรรมจําพวกหนึ่ง ซึ่ง

กระจายอยูในนามขันธ (ขันธท่ีเปนนามธรรม หรือหมวดนามธรรม) ๓ ขันธ คือ สัญญาขันธ สังขารขันธ และ

วิญญาณขันธ ความรูท่ีจําแนกตามสภาวะของขันธ ไดแก สัญญา วิญญาณ และปญญา 

๑. สัญญา  คือ ความรูท้ังหมดที่อยูในสัญญาขันธ ไดแก ความกําหนดได หมายรู รวมท้ังความรูท่ีเกิด

จากการกําหนดหมาย หรือหมายรูแลวบันทึกเก็บรวมไวเปนวัตถุดิบของความคิดตอๆ ไป ทําใหมีการรูจัก จําได 

รู เขาใจ และคิดไดย่ิงๆ ข้ึนไป 

สัญญา แบงตามอารมณ คือ ส่ิงท่ีหมายรู หรือ กําหนดจดหมายไว มี ๖ ชนิด คือ รูปสัญญา (สัญญา

เกี่ยวกับรูป) สัททสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับเสียง) คันธสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับกล่ิน) รสสัญญา (สัญญาเก่ียวกับ

รส) โผฏฐัพพสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับส่ิงตองกาย) ธัมมสัญญา (สัญญาเกี่ยวกับเรื่องในใจหรือส่ิงท่ีใจรูและนึก

คิด)
57 

วาโดยสภาพปรุงแตง สัญญาอาจแบงคราวๆ ได ๒ ระดับ คือ 

๑) สัญญาชั้นตน ไดแก ความหมายรูลักษณะอาการตามสภาวะของส่ิงนั้นๆ โดยตรง เชน หมายรูวา สี

เขียว ขาว ดํา แดง แข็ง ออน รสเปรี้ยว หวาน รูปรางกลม แบน ยาว ส้ัน เปนตน
58
 รวมท้ังความหมายรูเก่ียวกับ

บัญญัติตางๆ วา แมว วาโตะ วาเกาอี้ ฯลฯ 

๒) สัญญาซอนเสริม ไดแก ความหมายรูไปตามความคิดปรุงแตง
59
 หรือตามความรูความเขาใจใน

ระดับตางๆ เชน หมายรูวา สวย วานาเกลียด นาชัง วาไมเท่ียง วาไมใชตัวตน เปนตน ถาแยกยอยออกไป 

สัญญาซอนเสริมหรือสัญญาสืบทอดนี้ก็แบงไดเปน ๒ พวก คือ 

- สัญญาซึ่งเกิดจากความคิดปรุงแตงท่ีเปนอกุศล เรียกวา ปปญจสัญญา คือสัญญาฟามเฝอหรือ

ซับซอนหลากหลาย ซึ่งเกิดจากการแตงเสริมเติมตอใหพิสดาร ของตัณหา มานะ และทิฏฐิ เรียกอีกอยางหนึ่ง

ตามสํานวนอรรถกถาบางแหงวา กิเลสสัญญา แปลวาสัญญาท่ีเกิดจากกิเลส หรือสัญญาท่ีประกอบดวยกิเลส 

                                                 
57  ดู บันทึกพิเศษทายบท  

58  เรียกวา ปญจทวาริกสัญญา แปลวาสัญญาท่ีเปนไปทางปญจทวาร คือ ความหมายรูเก่ียวกับรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ (ดู ม.อ.๓/

๔๓๔) สัญญาอ่ืนๆ ตอจากน้ีไป เปนสัญญาทางมโนทวารท้ังหมด 

59  ตัวอยางแสดงสัญญาท่ีเกิดจากความคิดปรุงแตง “เม่ือเขาดํารงอยูในสัญญาอยางยอด (สัญญาละเอียดประณีตสุด) ก็เกิดมีความคิดวา 

เม่ือเราคิดจํานง ก็จะมีแตเสีย เราไมคิดจํานง จะดีกวา, หากวาเราจะพึงคิดจํานงคิดปรุงแตง สัญญาเหลาน้ีก็คงจะดับไปเสีย และ

สัญญาอ่ืนที่หยาบก็จะพึงเกิดขึ้น  อยากระนั้นเลย  เราจะไมจํานงละ  จะไมคิดปรุงแตงละ”  (ที.สี.๙/๒๘๖/๒๒๙)  สัญญาอยางยอด 

=  อากิญจัญญายตนะ 



๓๘  พุทธธรรม 
 
(สัญญาเจือกิเลส)

60
 สัญญาพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแตงใหฟนเฝอและหางเหเฉไฉออกไปจากทางแหงความรู ไมเปน

เรื่องของความรู แตเปนเรื่องของการท่ีจะใหเกิดโลภะ โทสะ โมหะ แทนท่ีจะชวยใหเกิดความรู กลับเปนเครื่อง

ปดกั้นบิดเบือนความรู ดังไดเคยอธิบายแลวขางตน ยกตัวอยางเชน หมายรูลักษณะท่ีตนถือวานาชัง หมายรู

ลักษณะอาการท่ีสนองความอยากไดอยากเอา หมายรูลักษณะอาการท่ีตนเปนคนยิ่งใหญ หมายรูลักษณะอาการ

ในผูอื่นที่ตนถือวาตํ่าตอยดอยกวา หมายรูภาวะท่ีตนเปนเจาของ เปนผูครอบครอง ฯลฯ 

- สัญญาท่ีเกิดจากความคิดดีงาม หรือเกิดจากความรูความเขาใจถูกตอง เรียกวา กุศลสัญญา บาง 

วิชชาภาคิยสัญญา (สัญญาท่ีชวยใหเกิดวิชชา) บาง หรือเรียกชื่ออื่นๆ ในทํานองนี้บาง เปนสัญญาท่ีชวยสงเสริม

ความเจริญปญญาและความงอกงามแหงกุศลธรรม เชน หมายรูลักษณะอาการที่ชวนใหเกิดความเปนมิตร หมาย

รูลักษณะอาการซึ่งแสดงภาวะท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย ภาวะท่ีเปนของไมเท่ียง ภาวะท่ีไรตัวตน เปนตน 

พระอรหันตก็มีสัญญา แตเปนสัญญาท่ีปราศจากอาสวะ คือสัญญาไรกิเลส
61
 พระอรหันตก็หมายรู

ปปญจสัญญาตามท่ีปุถุชนเขาใจ หรือตามที่ทานเองเคยเขาใจเมื่อครั้งยังเปนปุถุชน แตทานหมายรูเพียงเพื่อเปน

ความรู เพื่อใชประโยชน เชนในการชวยแกไขปญหาของผูอื่น ไมหมายรูในแงท่ีจะมีตัวตนออกรับความกระทบ 

แมผูปฏบัิติธรรมก็พึงดําเนินตามแนวทางเชนนั้น 

๒. วิญญาณ คือความรูท้ังหมดท่ีอยูในหมวดวิญญาณขันธ ไดแก ความรูยืนโรงท่ีเปนกิจกรรมประจําของ

จิต และซึ่งคอยรูกิจกรรมอยางอื่นทุกอยางของจิต ดังไดอธิบายแลวในบทที่ ๑ วาดวยขันธ ๕  

๓. ปญญา  เปนความรูหลักในหมวดสังขารขันธ ความหมายของปญญาไดแสดงไวแลวพอสมควร ในบท
ท่ี ๑ จึงจะไมกลาวซ้ําในท่ีนี้

62
 แตนอกจากปญญาท่ีเปนความรูหลักแลว ในหมวดสังขารขันธ ยังมีขอธรรมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับความรูอีกหลายอยาง ซึ่งสัมพันธกับปญญาในแงชวยเก้ือหนุนบาง เปนข้ันตอนในระหวางของการ

พัฒนาปญญาบาง เปนคูเทียบฝายตรงขามท่ีแสดงความมี ความขาด ความลด ความเพ่ิมของปญญาบาง 

กลาวคือ
63 

- ศรัทธา คือ ความเช่ือ ความซาบซึ้ง ไมใชความรู แตอาจเปนทางเชื่อมตอนําไปสูความรูได เพราะ

ศรัทธามีลักษณะเปนการยอมรับความรูของผูอื่น ฝากความไววางใจในปญญาของผูอื่น ยอมพ่ึง และอาศัย

ความรูของผูอื่นหรือแหลงแหงความรูน้ันเปนเครื่องชี้นําแกตน ถาผูมีศรัทธารูจักคิดรูจักใชปญญาของตนเปนทุน

ประกอบไป ศรัทธานั้นก็สามารถนําไปสูความเจริญปญญาและการรูความจริงได เฉพาะอยางยิ่งในเม่ือผูอื่นนั้น

หรือแหลงความรูน้ันมีความรูแทจริง และมีกัลยาณมิตรชวยช้ีแนะใหรูจักใชปญญา แตถาเชื่ออยางงมงายคือไม

รูจักคิด ไมใชปญญาของตนเลย และผูอื่นหรือแหลงแหงความรูน้ันไมมีความรูจริง ท้ังไมมีกัลยาณมิตรท่ีจะชวย

ช้ีแนะ หรือมีปาปมิตร ผลอาจกลับตรงขาม นําไปสูความหลงผิด หางไกลจากความรูยิ่งข้ึน
64 

                                                 
60  เชน ม.อ.๒/๙๘; สํ.อ.๓/๓๓ 

61  ดู ม.อุ.๑๔/๓๔๑/๒๓๒ 

62  ปญญาแบงยอยออกไปเปนก่ีอยาง ผูสนใจพึงดู วิสุทฺธิ.๓/๓-๑๐; เหตุที่ไมนํามาแสดงในที่นี้ เพราะยังไมเห็นวาจะชวยเสริมความเขาใจ 
และอาจทําใหฟนเฝอ แตจะยกมากลาวหรืออธิบายตอไปขางหนา เมื่อถึงโอกาสท่ีเห็นวาชวยเสริมเรื่อง และควรทราบในท่ีน้ันๆ. 

63  ศรัทธา ทิฏฐิ โมหะ และปญญา เปนเจตสิก อยูในหมวดสังขาร ตามหลักฝายอภิธรรม ดู สงฺคห.๗ (เหตุผลที่จัดเชนนั้น ดูในบทที่ ๑) 

64  เรื่องศรัทธา จะกลาวถึงเปนพิเศษในบทที่ ๑๗ วาดวยบุพภาคของการศึกษา ๑. 



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๓๙ 
 

  

- ทิฏฐิ คือ ความเห็น ความเขาใจตามแนวความคิดของตน
65
 เปนข้ันตอนสําคัญในกระบวนการพัฒนา

ปญญา เพราะความรูความเขาใจของมนุษยปุถุชน ท่ีตอจากขั้นข้ึนตอผูอื่นดวยศรัทธา กาวมาสูการมีความคิด

ความเขาใจหรือมีส่ิงท่ีเรียกวาเหตุผลของตนเองประกอบ พอจะนับไดวาเปนความเขาใจของตนเอง ก็คือ ทิฏฐิ 

บางครั้งทิฏฐิก็สัมพันธกับศรัทธาอยางใกลชิด หรือถึงกับเปนคนละแงของเรื่องเดียวกัน กลาวคือ แงท่ีเปนการ

มอบความไววางใจไวในความรูของผูอื่น ยอมไปตามปญญาของเขา (แลนออกหรือพุงไปหา) เปนศรัทธา สวนแง

ท่ีเปนการรับเอาความรูน้ันหรือส่ิงท่ีเขาบอกใหน้ันมายึดถือทําเปนของตน (รับมาถือหรือเอาเขามา) เปนทิฏฐิ 

ลักษณะสําคัญของทิฏฐิ คือการยึดถือเปนของตน66
   

ความรูท่ีเปนทิฏฐินี้มีไดต้ังแตข้ันไมมีเหตุผลเลย จนถึงมีเหตุผลบางและมีเหตุผลมาก เมื่อใดทิฏฐินั้น

พัฒนาขึ้นไปจนเปนความรู ความเห็น ความเขาใจ ท่ีถูกตองตรงตามความเปนจริง คือ ตรงตามสภาวะ ก็เรียกวา 

เปนสัมมาทิฏฐิ และจัดเปนปญญา
67
เมื่อปญญานั้นเจริญขึ้นจนมองเห็นสภาวะน้ันดวยตนเองอยางชัดแจงสมบูรณ

แลว ก็ไมตองยึดถือความรูนั้นเปนของตน เพราะความจริงแทดํารงอยูอยางเปนกลางๆ ไมตองมีท่ีอางท่ียัน เปน

อันเลยพนขั้นของทิฏฐิไปเอง แตเพราะทิฏฐิพวงอยูกับความยึดถือเปนของตน ทิฏฐิจึงมักกอใหเกิดผลเสีย ถา

ยึดถือเหนียวแนน แมจะเปนทิฏฐิท่ีใกลเคียงความจริงอยางมาก แตก็กลายเปนเคร่ืองปดบังขวางกั้นไมใหเขาถึง

ความจริงนั้น 

- โมหะ คือ ความหลง ความไมรู เปนไวพจนของคําวา “อวิชชา” หมายถึงความไมรูตามความเปนจริง 

ไมรูตรงตามสภาวะ เปนภาวะตรงขามกับปญญา โดยเฉพาะปญญาท่ีเรียกช่ือเฉพาะวา วิชชา พูดอยางสามัญวา 

โมหะหรืออวิชชา คือความไมรูนี้ เปนภาวะพื้นเดิมของคนซึ่งจะตองกําจัดใหหมดไปดวยวิชชา คือความรู หรือ

ดวยการฝกอบรมเจริญปญญา  

อยางไรก็ตาม แมจะเลาเรียนศิลปวิทยาตางๆ มากมาย และใชศิลปวิทยาเหลาน้ันทํากิจประกอบการ

ตางๆ ไดมากมาย แตถาไมชวยใหเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ไมมองเห็นสังขารธรรมท้ังหลายหรือโลก

และชีวิตตามสภาวะของมันแลว ศิลปวิทยาเหลานั้น ก็เปนเพียงสุตะ คือส่ิงท่ีสดับถายทอดกันไปเทาน้ัน ยังไม

เปนปญญาแทจริง ไมสามารถกําจัดโมหะหรืออวิชชาได และไมอาจแกปญหาพ้ืนฐานของชีวิตไดสําเร็จ บางทีจะ

แกแตกลายเปนกอปญหาข้ึนใหม เหมือนคนตองการแสงสวาง แสวงหารวบรวมฟนและเช้ือไฟชนิดตางๆ มา

มากมาย ถึงจะรวมมาไดเทาใด และจะปฏิบัติอยางไรตอฟนและเช้ือไฟเหลาน้ัน จะตกแตงประดับประดา

ประดิดประดอยอยางไร แตตราบใดท่ียังมิไดจุดไฟข้ึน ก็ไมอาจใหแสงสวางเกิดข้ึนได 

- ปญญา ท่ีเปนตัวความรูในสังขารขันธนั้น เปนส่ิงท่ีจะตองทําใหเกิดใหมีขึ้น ตองฝกปรือ ทําใหเจริญ

เพิ่มพูนข้ึนไปโดยลําดับ ปญญาจึงมีหลายขั้นหลายระดับ และมีช่ือเรียกตางๆ ตามขั้นของความเจริญบาง ตาม

ทางเกิดของปญญาน้ันบาง ตามลักษณะเฉพาะของปญญาชนิดน้ันบาง อันจะพึงศึกษาความหมายของแตละอยาง

สืบตอไป จะขอยกชื่อของปญญามาใหดูเปนตัวอยาง เชน ปริญญา ญาณ วิชชา อัญญา อภิญญา พุทธิ โพธิ 

สัมโพธิ เปนตน 

                                                 
65  ไมพึงปะปนกับคําวาทิฏฐิ ที่หมายถึงความด้ือดึงในความเห็น ตามท่ีใชในภาษาไทย (ทิฏฐินี้ รูปสันสกฤตเปนทฤษฎี แตก็มีความหมาย

ไมตรงกันนักกับคําวาทฤษฎีที่ใชในภาษาไทย) 
66  ไวพจนบางคําของทิฏฐิ คือ อภินิเวส ปรามาส และ อุปาทาน (ซ่ึงลึกลงไปยอมมีตัณหาเปนปจจัย) ดู อภิ.วิ.๓๕/๓๑๒/๒๐๐. 

67  เชน อภิ.วิ.๓๕/๒๔๐/๑๖๔; ๖๑๒/๓๓๗. 



๔๐  พุทธธรรม 
 

สัญญา วิญญาณ และปญญา แตกตางกันอยางไร ไดอธิบายแลวในบทท่ี ๑ วาดวยขันธ ๕ ขอที่ควรย้ํา

ไว ณ ท่ีนี้ มีเพียงอยางเดียวคือ 

วิญญาณ เปนปริญไญยธรรม คือ เปนส่ิงท่ีเราควรกําหนดรู หรือทําความรูจักมันตามสภาวะของมัน

เทาน้ัน เราไมมีหนาท่ีท่ีจะตองทําอะไรตอมันอีก เพราะถึงอยางไร มันก็ทําหนาท่ีของมันอยูอยางนั้น 

สัญญา โดยท่ัวไปเปนปริญไญยธรรม คือเปนส่ิงท่ีควรกําหนดรูหรือทําความรูจักเทาน้ัน
68
 แตสัญญาเจือ

กิเลสหรือปปญจสัญญา เปนปหาตัพพธรรม คือ เปนส่ิงท่ีควรละหรือกําจัดใหส้ินไป
69
 สวนสัญญาท่ีชวยสงเสริม

การพัฒนาความรู และสงเสริมกุศลธรรม เปนภาเวตัพพธรรม คือ ส่ิงท่ีควรเจริญ ควรทําใหเกิดใหมี และให

เพิ่มพูนข้ึนจนใชประโยชนไดบริบูรณ
70 

สวน ปญญา เปนภาเวตัพพธรรม คือ เปนส่ิงท่ีควรฝกอบรม ทําใหเกิดใหมี และใหเจริญยิ่งข้ึนไป จน

ทําลายโมหะหรืออวิชชาไดโดยส้ินเชิง
71 

ข.  จําแนกโดยทางรับรู 
กลาวตามพุทธธรรม ผัสสะ เปนแหลงแหงความรู ความรูท้ังหมดทุกอยางทุกประเภทเกิดจากผัสสะ

72
 

หรือเกิดข้ึนท่ีผัสสะ คืออาศัยการรับรู โดยผานอายตนะ (แดนรับรู) ท้ัง ๖ หรือเรียกงายๆ วาผานทวาร (ทางรับรู) 

ท้ัง ๖ คือ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน หรือเรียกงายๆ วา ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ดังอธิบายแลว

ขางตน 

ถาถือ อายตนะ หรือ ทวาร เปนหลัก โดยฐานเปนตนทางของการรับรู ก็สามารถจัดกลุมความรู ไดเปน 

๒ ประเภท คือ 

๑. ความรู (ท่ีได) ทางปญจทวาร หรือเบญจทวาร คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ไดแก ความรูช้ันตนหลาย

อยาง คือ ความรูรูป (สี) เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ (ส่ิงตองกายท้ังหลาย ซึ่งสรุปลงไดใน ปฐวี-สภาวะแขน

แข็ง เตโช-ความรอนหรืออุณหภูมิ และวาโย-ความส่ันไหว เคล่ือนและเครงตึง) 

                                                 
68  สัญญาทั่วไปเปนปริญไญยธรรม เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๘/๓๓. 

69 ดู องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๘๑/๔๙๗; และดูประกอบที่ องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/๓๗๑; ขุ.อุ.๒๕/๘๙/๑๒๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๑๒-๓/๘๓; 
๑๖๔/๑๑๕; ฯลฯ; สัญญาท่ีเปนภาเวตัพพธรรม  อาจเรียกชื่อวา  วิชชาภาคิยสัญญา (สัญญาท่ีชวยใหเกิดวิชชา) ตามนัย องฺ.ฉกฺก.๒๒/

๓๐๖/๓๗๓ บาง วา นิพเพธภาคิยสัญญา (สัญญาท่ีชวยใหทําลายกิเลส) ตามนัย สํ.อ.๓/๔๕ บาง และบางอยางเรียก กุศลสัญญา บาง

แหงเรียก อวิปรีตสัญญา (สัญญาไมวิปริต) ตาม เนตฺติ.๑๗๕ บาง 
70 (เชนเดียวกับเชิงอรรถกอน) 
71 วิญญาณเปนปริญไญยธรรม ปญญาเปนภาเวตัพพธรรม ดู ม.มู.๑๒/๔๙๔/๕๓๖ 

72 ระวังไมพึงสับสนความหมายของผัสสะท่ีใชในบาลีเดิม กับความหมายท่ีนํามาใชบางแหงในสมัยปจจุบัน; ท่ีวาผัสสะเปนแหลงเกิดของ
ความรูท้ังหลาย พึงอางบาลีไดมากมาย เชน สํ.สฬ.๑๘/๑๒๕/๘๖; สํ.ข.๑๗/๑๑๓-๕/๗๒-๗๔; ๑๒๑-๒/๗๘-๗๙; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๑๑/๘๒; 
องฺ.ฉกฺก.๒๒/ ๓๓๒/๔๖๒-๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๙/๓๕๑; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๘/๓๙๙; อยางไรก็ตาม ถาถืออยางเครงครัด ผัสสะไมเปน

ปจจัยของความรูที่เรียกวาวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนองคประกอบรวมในการเกิดผัสสะ ดังนั้น บาลีที่อางเหลานี้จึงไมกลาววาผัสสะ

เปนเหตุใหเกิดวิญญาณขันธ แตกลาววานามรูปเปนเหตุใหเกิดวิญญาณขันธ กระนั้นก็ดี ถอยคําภาษาไทยวาผัสสะเปนแหลงของ

ความรูท้ังหมด ก็นับวาถูกตอง เพราะคําวาแหลง คลุมความหมายทั้งในแงเปนตนเหตุและเปนที่รวม. 



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๔๑ 
 

  

๒. ความรู (ท่ีได) ทางมโนทวาร คือ ใจ ไดแก ธรรมารมณ หรือเรียกส้ันๆ วา ธรรม กลาวคือ ส่ิง

ท้ังหลายท่ีใจรูท่ีใจคิด ธรรมารมณ หรือ ธรรม นี้ วาตามแนวอภิธรรม
73
 ทานแยกแยะใหเห็นชัดขึ้นอีกวา มี ๕ 

อยาง คือ 
ก. เวทนาขันธ (หมายถึงเวทนาในฐานะเปนส่ิงท่ีถูกรู ขอตอๆ ไปก็พึงเขาใจเชนเดียวกัน) 
ข. สัญญาขันธ 
ค. สังขารขันธ 
ง. อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป (รูปท่ีเห็นไมได กระทบหรือถูกตองไมได) อันนับเน่ืองในธรรมายตนะ 

หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สุขุมรูป มี ๑๖ อยาง คือ อาโป (อาโปธาตุ คือสภาวะดึงดูดซึมซาบ) 

อิตถีภาวะ (ความเปนหญิง) ปุริสภาวะ (ความเปนชาย) หทัยรูป (ท่ีต้ังแหงใจ) ชีวิตินทรีย 

อาหารรูป (หมายถึงโอชา) อากาส (คืออวกาศหรือชองวาง) กายวิญญัติ (การส่ือความหมาย

ดวยกาย) วจีวิญญัติ (การส่ือความหมายดวยวาจา) วิการรูป ๓ คือ ลหุตา (ความเบา) มุทุตา 

(ความออนนุม) กัมมัญญตา (ความควรแกงาน) และลักขณรูป ๔ คือ อุปจยะ (ความกอตัว

หรือเติบขึ้น) สันตติ (ความสืบตอ) ชรตา (ความทรุดโทรม) อนิจจตา (ความแปรสลาย) 
จ. อสังขตธาตุ คือ นิพพาน 

คัมภีรอภิธรรมชั้นหลัง
74
 ประสงคจะใหเขาใจงายและละเอียดย่ิงข้ึน ไดจัดแบงธรรมารมณ คือ ส่ิงท่ีเปน

ความรูทางใจน้ี อีกแบบหน่ึง โดยจําแนกเปน ๖ อยาง คือ 
๑) ปสาท หรือประสาทท้ัง ๕ คือ ความใสหรือความไวท่ีเปนตัวส่ือรับรูของตา หู จมูก ล้ิน กาย 
๒) สุขุมรูป ๑๖  (ท่ีกลาวแลวในขอ ๔) ของชุดกอน 
๓) จิต 
๔) เจตสิก (ตรงกับเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธในชุดกอน) 
๕) นิพพาน 

๖) บัญญัติ คือ คําเรียกขาน ช่ือเรียก คํากําหนดท่ีวางไว เชน ช่ือเรียกวา พื้นดิน ภูเขา รถ คน ทิศ

เหนือ ทิศใต หลุม บอ เกาะ แหลม เปนตน ซึ่งตัวจริงของส่ิงท่ีบัญญัติเรียกน้ัน เปนของมีจริง 

ก็มี ไมมีอยูจริง ก็มี แตจะมีหรือไมมีก็ตาม คําบัญญัตินั้น ก็เปนกาลวินิมุต คือไมขึ้นตอกาล 

และไมพินาศ เชน ชองวางท่ีลึกลงไปในแผนดินเราเรียกวาหลุม ชองเชนน้ันมีท่ีไหน เม่ือใด ก็

เรียกวาหลุม คงท่ีเสมอไป แตหลุมตางหากจากชองในแผนดินหามีไม และหลุมเองทุกๆ หลุม

ยอมต้ืนเขิน ยอมพัง ยอมเปล่ียนแปลงไปกลายเปนอื่นได หรือ เชน ส่ิงท่ีเรียกวาสัญญา ยอม

เกิดดับเส่ือมสลายไป แตบัญญัติวาสัญญาหาเส่ือมสลายไม เพราะส่ิงท่ีมีภาวะเชนนั้นเกิดข้ึนท่ี

ไหน เมื่อใด ก็เรียกวาสัญญาเสมอไป (ถาไดตกลงไวอยางน้ัน)  หรือเชน ส่ิงท่ีเปนรางกายยอม

ทรุดโทรมแตกสลายได แตบัญญัติวากายยอมคงท่ี ของอยางน้ัน เกิดที่ไหนพบที่ไหน ก็เรียก

อยางน้ันตามบัญญัติ ผูท่ีไมเขาใจเรื่องบัญญัติน้ี อาจงงหรือสับสน เม่ือไดฟงคําวา เวทนาไม

เที่ยง สัญญาไมเท่ียง เปนตน โดยจับไมถูกวาเนื้อตัวของเวทนาและสัญญาไมเที่ยง หรือ

บัญญัติของเวทนาและสัญญาไมเท่ียง 
                                                 
73  อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐/๘๖; อภิ.สํ.๓๔/๖๓๗/๒๔๕; วิสุทฺธิ.๓/๖๔ 
74  สงฺคห.๑๗; สงฺคห.ฏีกา ๑๒๔ 



๔๒  พุทธธรรม 
 

พูดดวยภาษาทางวิชาการอยางน้ี อาจเขาใจยากสักหนอย โดยเฉพาะความรูทางมโนทวารบางอยาง บาง

คนอาจแยกไมออกจากความรูทางปญจทวาร ถาสามารถแยกได ก็จะเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน ขอยกตัวอยางเชน เม่ือ

ไดยินคนพูด ความรูทางปญจทวาร (ในท่ีนี้ ไดแก โสตทวาร คือหู) เปนเพียงความรูเสียง คือไดยินเสียงเทานั้น 

หาใชรูคําพูดไม สวนการรูคําพูด คือความหมายของถอยคําน้ันๆ วาเขาพูดอะไรๆ เปนความรูท่ีเกิดในมโนทวาร 

หรือเมื่อมองดูหลังคา ความรูทางปญจทวาร (ในท่ีน้ี ไดแกจักขุทวาร คือตา) เปนเพียงความรูรูปหรือรูสีเทานั้น 

หาใชรูหลังคาไม การรูภาวะที่คลุม ท่ีมุง ท่ีปกปอง และรูความเปนหลังคา สําเร็จไดท่ีมโนทวาร  
โดยนัยน้ี จะเห็นวา ความรูทางใจ หรือความรูธรรมารมณ คือส่ิงท่ีใจรู หรือเรื่องในใจน้ัน มีขอบเขต

กวางขวางมาก ครอบคลุมไปถึงความรูท่ีรับเขามาทางปญจทวาร พรอมท้ังความรูท่ีเปนเรื่องจําเพาะของใจ ถาพูด

ดวยภาษางายลงสักหนอย อาจแยกประเภท ความรูทางมโนทวาร ไดอีกแนวหน่ึง ดังน้ี 

ก) อารมณเฉพาะของใจ เชน ความรัก ความโกรธ ความขุนมัว ผองใส ดีใจ เสียใจ ซึม เศรา 

เหงาหงอย วาเหว เบิกบาน กลาหาญ หว่ันกลัว เปนตน 
ข) อารมณอดีต ซึ่งไดรับรูไวดวยอายตนะ ๕ อยางแรก เรียกงายๆ วา อารมณอดีตของปญจทวาร 
ค) อารมณท่ีเน่ืองอยูกับรูปธรรมท่ีเปนอารมณของปญจทวารน้ันเอง แตวิญญาณทางปญจทวารนั้น

ไมรู ไดแก บัญญัติ และความสัมพันธตางๆ เกี่ยวกับรูปธรรมท้ังหลาย เชน หนาท่ีความ

สืบเน่ือง ความคล่ีคลายขยายตัว ความเปนองคประกอบกัน ของรูปธรรมตางๆ เปนตน 
ง) การปรุงแตงอารมณอดีตท่ีรับเขามาทางปญจทวาร พรอมทั้งอารมณเฉพาะของใจและความรู

เกี่ยวกับบัญญัติและความสัมพันธตางๆ ข้ึนเปนความตริตรึก คิดหาเหตุผลและจินตนาการ

ตางๆ ตลอดจนการวินิจฉัยส่ังการ 
จ) ความหยั่งรู หรือปรีชาพิเศษตางๆ ท่ีผุดโพลงขึ้นในใจสวางชัดทั่วตลอด เชน มองเห็นอาการที่

สัมพันธกันของบางส่ิงแลว เกิดความเขาใจแจมแจง มองเห็นกฎแหงความสัมพันธน้ัน ไดแก

ความรูท่ีเรียกวา ญาณ เชน อภิญญา เปนตน 
ฉ) อสังขตธรรม คือนิพพาน 

ถาจับเอาตรงแคผัสสะ โดยถือวาเปนจุดท่ีความรูเริ่มตนอยางแทจริง ก็แยกประเภทความรูเปน ๒ คือ 

ความรู (ท่ีได) ดวยผัสสะทางปญจทวาร และความรู (ท่ีได) ดวยมโนสัมผัส (ผัสสะทางมโนทวาร) ซึ่งก็ไดความ

เทากับท่ีจําแนกโดยทวารอยางท่ีกลาวมาแลว
75 

อีกอยางหนึ่ง ตามความนิยมในคัมภีรท้ังหลาย ทานจัดความรูตามทางรับรู เปน ๔ ประเภท คือ
76 

                                                 
75  ถาแบงอยางน้ี จะตองเขาใจความหมายใหตรงตามที่ชี้แจงไวในเชิงอรรถแรกของขอ ข. น้ี 

76  ที่มามากมาย ท่ีสําคัญคือ สํ.สฬ.๑๘/๑๓๓/ ๙๑; อภิ.วิ๓๕/๑๑๑๑/๕๗๗; ขุ.ม.๒๙/๖๔/๖๕; นอกนั้นดู ที.ปา.๑๑/๑๒๐/๑๔๘ = องฺ.

จตุกฺก.๒๑/๒๓/๓๐; ๒๔/๓๒ = ขุ.อิติ.๒๕/๒๙๓/๓๒๑; ม.มู.๑๒/๒๘๑/๒๗๒; ม.อุ.๑๔/๗๓๖/๔๗๐; สํ.ข.๑๗/๔๑๘/๒๔๙; องฺ.เอกา-
ทสก.๒๔/๒๑๔/๓๔๓ = ๒๒๕-๘/๓๘๔-๓๙๐; ๒๑๕/๓๔๗; มาในรูปสมาส เชน ม.อุ.๑๔/๓๒/๓๒; ขุ.สุ.๒๕/๔๓๒/๕๔๒; ขุ.ม.๒๙/ 

๑๔/๑๐; ๕๘/๕๘; ๖๒/๖๒; ๒๑๓/๑๖๑; ๓๓๙/๒๒๙; ๓๖๕/๒๔๔; ๓๙๘/๒๗๒; ๔๑๙/๒๙๔; ๔๒๕/๒๙๖; ๖๙๖/๔๐๒-๓; ขุ.จู.๓๐/

๑๗๐/๘๗; มาเฉพาะ ทิฏฐะ สุตะ และมุตะ เชน สํ.ส.๑๕/๗๘๘/๒๙๘; ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙; ๔๒๐/๕๑๐-๓; ขุ.ม.๒๙/๑๓๔/๑๑๔; 
๑๕๘/๑๒๗; ๑๗๓/๑๓๓; ๖๓๒/๓๗๙; ขุ.จู.๓๐/๓๑๕/๑๕๕ เปนตน 



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๔๓ 
 

  

๑. ทิฏฐะ   ส่ิงท่ีเห็น ไดแก รูปารมณท้ังหลาย หรือความรูท่ีไดดวยการเห็นการดู 
๒. สุตะ   ส่ิงท่ีไดยิน ไดแก เสียง และความรูท่ีไดดวยการสดับท้ังหลาย 
๓. มุตะ   ส่ิงท่ีสบทราบ ไดแก กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ หรือส่ิงท่ีรับรูทางจมูก ล้ิน และกาย 
๔. วิญญาตะ  ส่ิงท่ีแจงใจ ไดแก ธรรมารมณ กลาวคือ ส่ิงท้ังหลายท่ีรูดวยใจ 

สามอยางแรก คือ ทิฏฐะ สุตะ และมุตะ เปนความรูทางปญจทวาร แตทานแยกออกเปน ๓ พวก เพราะ

การเห็น และการไดยิน เปนแหลงความรูสําคัญ มีขอบเขตกวางขวางมาก จึงแยกเปนแตละอยาง สวนความรูทาง

ทวารอีกสาม ไดแก ทางจมูก ล้ิน และกาย มีลักษณะรวมกันคือ เปนความรูของทวาร ซึ่งรับอารมณท่ีมาถึงตัว 

คือ กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ ตองมาถูกตองท่ีอายตนะจึงรูได ตางจากตา หู ซึ่งรับอารมณท่ีไมมาแตะตองถึง

อายตนะ (รูปอาศัยแสง เสียงอาศัยคล่ืน เปนส่ือเชื่อมตอ)
77 

วาโดยความหมายอยางเครงครัด ความรูทางปญจทวารมีขอบเขตจํากัดแคบมากดังกลาวแลวขางตน แต

ตามท่ีใชท่ัวไป ทานมุงเอาความหมายกวางๆ หลวมๆ กลาวคือ ทิฏฐะ หมายถึง ส่ิงท่ีเห็น และความรูท่ีไดดวย

อาศัยตาหรือดวยการดูการเห็นท้ังหมด แมท่ีใจไดแปลความหมายออกไปแลว แตยังเปนความหมายโดยตรง

ข้ันตน ท่ีไมมีการปรุงแตงเสริมตอ สุตะ ก็หมายถึงส่ิงท่ีไดยินและความรูท่ีไดจากการฟงท้ังหมด รวมท้ังถอยคํา

พูดจา ซึ่งใจไดแปลความหมายขั้นตนแลว แตยังไมไดเอาไปปรุงแตงตอเสริมอีก แม มุตะ ก็พึงทราบทํานอง

เดียวกันน้ี หากจะใชคําศัพท ความรูทางปญจทวาร คือ ทิฏฐะ สุตะ และมุตะ นี้ กินความหมายกวางออกมาได

เพียงแคปญจทวาริกสัญญา คือ สัญญาท่ีเปนไปทางปญจทวาร นอกจากนั้นไปก็เปน วิญญาตะ คือ ความรูท่ี

อาศัยมโนทวาร 

ค.  จําแนกโดยพัฒนาการทางปญญา (ภายในบุคคล) 
เมื่อพิจารณาในแงพัฒนาการ ความรูท่ีอยูในขอบเขตซึ่งจะตองเก่ียวของก็คือ ความรูประเภทท่ีเปน 

ภาเวตัพพธรรม (ส่ิงท่ีควรเจริญหรือฝกปรือ) สวนความรูประเภทปริญไญยธรรม (ส่ิงท่ีควรกําหนดรูหรือรูจัก) ก็

เปนอันไมตองกลาวถึง ดังน้ัน ความรูท่ีเรียกวา วิญญาณ จึงไมจัดเขาในหัวขอน้ี 
ความรูท่ีอยูในขอบเขตของการฝกอบรม จําแนกไดเปน ๓ ประเภท เรียงตามลําดับแหงพัฒนาการ หรือ

ความเจริญแกกลา ท่ีออกผลมาเปนอยางๆ ดังน้ี 
๑. สัญญา  ความกําหนดได หมายรู ไดแก ความรูท่ีเกิดจากการกําหนดหมาย หรือจําไดหมายรูซึ่ง

บันทึกไวเปนแบบสําหรับเทียบเคียงและเปนวัตถุดิบของการรูและการคิดตอๆ ไป แบงไดเปน ๒ พวก ดังได

อธิบายแลวในความรูชุด ก. 

เม่ือวาโดยคุณภาพในกระบวนการพัฒนาความรู จะเห็นไดวา สัญญาท่ีเกิดข้ึนตามปกติในกระบวนการ

รับรู คือ สัญญาช้ันตนท้ังหลายก็ดี สัญญาที่หมายรูตามความรูความเขาใจท่ีเจริญเพ่ิมพูนขึ้นในการฝกอบรม

ปญญาก็ดี แมวาอาจแตกตางกันไดเปนความรูหลายระดับ ตั้งแตรูคลุมเครือถึงรูชัดเจน ต้ังแตรูบางแงถึงรู

สมบูรณ ต้ังแตรูผิดพลาดถึงรูถูกตอง ก็เปนเพียงเรื่องของการรูและไมรูเทานั้น จึงนับวาเปนเรื่องของความรูและ

การพัฒนาความรูโดยตรง สวนสัญญาฟามเฟอท่ีเรียกวา ปปญจสัญญา หรือ กิเลสสัญญา มีลักษณะตรงขาม 

คือ เปนเครื่องกีดกั้น ปดบัง และบิดเบือนความรู 

                                                 
77  จักขุและโสตะ เปนอัปปตตวิสยัคคาหิกะ (รับอารมณที่ไมมาถึง) เรียกส้ันๆ วา อัปปตตคาหิกะ, ฆานะ ชิวหา และกาย เปนสัมปตต-

วิสยัคคาหิกะ (รับอารมณที่มาถึง) เรียกส้ันๆ วา สัมปตตคาหิกะ ดู สงฺคห.๓๕; สงฺคห.ฏีกา ๒๐๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๑ 



๔๔  พุทธธรรม 
 

๒. ทิฏฐิ  ความเห็น ความเขาใจโดยนัยเหตุผล ความจริงในความคิด หรือความรูท่ีผสมปรุงแตงจับ

ถือเอาดวยความคิด ไดแก ความรูท่ีลงขอสรุปอยางใดอยางหนึ่ง หรือในทางใดทางหน่ึง และประกอบดวยความ

ยึดถือโดยอาการผูกพันกับตัวตน อาจเปนความรูท่ีมาจากแหลงภายนอก แตไดคิดกล่ันกรองยอมรับเอาหรือสรุป

เขาเปนของตนแลว ไมวาจะเปนความรูท่ีมีเหตุผลมากหรือนอย หรือแมไมมีเหตุผลเลยก็ตาม ตัวอยางทิฏฐิ เชน 

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเท่ียง เขาใจวามีอัตตาท่ีคงอยู ย่ังยืนตลอดไป อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาขาดสูญ 

อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นวา ส่ิงท้ังหลายเปนไปโดยไมมีเหตุปจจัย เปนตน 

๓. ญาณ  ความรู ความหยั่งรู เปนไวพจนคําหน่ึงของปญญา แตมักใชในความหมายท่ีจําเพาะกวา คือ 

เปนปญญาท่ีทํางานออกผลมาเปนเรื่องๆ เชน กัมมัสสกตาญาณ ความหยั่งรูภาวะท่ีสัตวมีกรรมเปนของของตน 

อตีตังสญาณ ปรีชาหย่ังรูสวนอดีต สัจจานุโลมิกญาณ ความหย่ังรูสอดคลองกับสัจจะ ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่ง

รูการณท่ีเปนไปไดและเปนไปไมได นานาธิมุตติกญาณ ปรีชาหย่ังรูอัธยาศัย แนวโนมความเชื่อความสนใจของ

สัตวท้ังหลายที่ตางๆ กัน เปนตน กลาวไดวา ญาณ คือ ความรูบริสุทธ์ิท่ีผุดโพลงสวางแจงข้ึน มองเห็นตาม

สภาวะของส่ิงนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ  

แมวาญาณจะมีหลายระดับ บางทีเปนความรูผิด บางทีเปนความรูบางสวน ไมสมบูรณ แตก็เรียกไดวา

เปนความรูบริสุทธ์ิ หรือความรูลวนๆ เพราะยังไมมีความรูสึกของตัวตนหรือความยึดถือเปนของตนเขาไปจับ 

บางครั้งญาณเกิดขึ้นโดยอาศัยความคิดเหตุผล แตญาณน้ันเปนอิสระจากความคิดเหตุผล คือไมตองขึ้นตอ

ความคิดเหตุผล แตออกไปสัมพันธกับตัวสภาวะท่ีเปนอยูจริง ขอนี้นับวาเปนลักษณะท่ีแตกตางกันอยางหนึ่ง

ระหวางทิฏฐิกับญาณ กลาวคือ ความรูแบบทิฏฐิเขามาอิงความยึดถือและความคิดเหตุผลขางใน สวนความรูท่ี

เรียกวาญาณออกไปสัมผัสกับตัวสภาวะท่ีเปนอยูขางนอกโดยตรง
78 

ในข้ันพื้นฐาน สัญญาเปนวัตถุดิบของความรูและความคิดตางๆ ดังน้ัน ความรูอีก ๒ ประเภท คือ ทิฏฐิ

และญาณ จึงตองอาศัยสัญญา 

ทิฏฐิเกิดจากสัญญาอยางไร มองเห็นไดไมยาก เม่ือกําหนดหมายหรือหมายรูส่ิงตางๆ อยางไร ก็ชวนให

ลงความเห็นสรุปเอาวาเปนอยางนั้นๆ และสัญญาท่ีกําหนดหมายตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปอยางใดอยางหน่ึงแลว แม

ใชไดสําเร็จประโยชนบางอยางในการดําเนินชีวิต แตก็มักกลายเปนเครื่องกําบังปดกั้นไมใหเห็นความจริงดาน

อื่นๆ ของส่ิงนั้น  ดังนั้น เม่ือไมใครครวญวิเคราะหใหดี คนก็ถูกสัญญาหลอกเอาหรือปดบังปญญาเอาได และ

ชีวิตของมนุษยท่ีเปนอยูก็ตกอยูในสภาพเชนน้ีมิใชนอย ทิฏฐิท่ีผิดก็เกิดขึ้นเพราะสัญญาผิดบาง ใชสัญญาไม

ถูกตองบาง มีบาลีแหงหนึ่งกลาวถึงทิฏฐิท่ีเกิดจากสัญญาวา 

“ทิฏฐิแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากสัญญา ถูกสัญญาจัดแต่ง เก่ียวกับสิ่งที่เห็นก็ดี สิ่งที่
ได้ยินก็ดี สิ่งที่ได้สบทราบก็ดี ในโลกนี้ ย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์นั้น, อธิบายว่า ทิฏฐิ ซึ่ง
สัญญาก่อให้เกิดขึ้น กําหนดขึ้น ปรุงแต่งจัดแจงไว้ เพราะเหตุที่ทิฏฐิมีสัญญาเป็นหัวหน้า มี
สัญญาเป็นเจ้าการใหญ่ และถือต่างกันด้วยสัญญานั้น เกี่ยวกับส่ิงที่เห็นก็ดี ฯลฯ ย่อมไม่มี...
แก่พระอรหันตขีณาสพ...”79 

                                                 
78  สงฺคห.ฏีกา ๑๐๒ แสดงความแตกตางระหวางทิฏฐิกับญาณวา:- ทิฏฐิมีลักษณะยึดถือวาน้ีเทานั้นจริง อยางอ่ืนเปนโมฆะ, ญาณรู

อารมณตามสภาวะ ทิฏฐิละสภาวะตามที่เปนเสีย ถือเอาโดยมิใชตามท่ีเปน 
79  ขุ.ม.๒๙/๑๗๓/๑๓๓ (ไขความ ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑-๒);  และพึงอาง อุ.อ.๔๗๒ ซ่ึงกลาววา “สัญญาเปนนิมิต (รองรอยหรือจุดกอตัว) 
ของทิฏฐิปปญจะ” 



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๔๕ 
 

  

“สัจจะที่แน่แท้ในโลก มิใช่จะมีต่างๆ มากหลาย นอกจากสัญญา (ทําให้เห็นต่างๆ กัน
ไป)”80 

ญาณก็ตองอาศัยสัญญาจึงเกิดขึ้นได ดังบาลีวา 

“นี่แน่ะโปฏฐบาท! สัญญาย่อมเกิดก่อน ญาณย่อมเกิดทีหลัง, และเพราะสัญญาเกิดขึ้น 
ญาณจึงเกิดขึ้น”81 

อีกแหงหน่ึงวา 

“ข้อความว่า ‘ท่านไม่ได้เห็นสัญญาแม้สักหน่อยจากนี่’ ไขความว่า ท่านไม่ได้สัญญาใน
สิ่งที่เคยประกอบหรือสัญญาในสิ่งที่เคยถึง หรือสัญญาในลักษณะ หรือสัญญาในเหตุ หรือ
สัญญาในฐานะ จากนี่ คือ จากความสงบภายใน หรือจากการปฏิบัติ หรือจากธรรมเทศนา 
ท่านจะได้ญาณจากท่ีไหน”82 

บุรุษหนึ่งมองเห็นใบไมแกรวงหลน บังเกิดวิปสสนาญาณสวางข้ึน มองเห็นความเปนอนิจจังของส่ิง

ท้ังหลาย ญาณนั้นอาศัยสัญญามากหลายเปนเคา เชน สัญญาเก่ียวกับชีวิตและความทรงตัวอยูของส่ิงท้ังหลาย 

เกี่ยวกับความแก ความทรุดโทรม เกี่ยวกับการรวงหลน ความตาย ความส้ินสุด เก่ียวกับเบ้ืองบน เบื้องลาง เปน

ตน ปญญาท่ีมองเห็นความสัมพันธระหวางสัญญาเหลานั้นอยางท่ัวถึง ทําใหเกิดญาณดังกลาวแลวน้ัน หรือ

ตัวอยางเกี่ยวกับโลกิยญาณอยางอื่น เชน นายนิวตันมองเห็นผลแอปเปลตกลงมา เกิดความรูสวางแจงเห็นกฎ

แหงความดึงดูด ความรูโพลงท่ัวน้ันก็อาศัยสัญญามากหลายเปนเคา เชน สัญญาเกี่ยวกับการรวงหลนและการเขา

หากันระหวางส่ิงตางๆ เกี่ยวกับชองวาง เก่ียวกับแรง เกี่ยวกับการดึงการเหน่ียว การเคล่ือนท่ี การหลุดหนี การ

ลอย เสนตรง เสนคดโคง เปนตน ปญญาท่ีมองเห็นความสัมพันธระหวางสัญญาเหลาน้ันอยางท่ัวตลอดในดาน

หน่ึง ทําใหเกิดความหยั่งรูนั้นขึ้น 

ญาณก็ทําใหเกิดทิฏฐิได ตัวอยางท่ีชัดในคัมภีร เชน พกพรหมมีญาณระลึกชาติไดตลอดกาลยาวนาน

อยางดูเหมือนไมมีท่ีส้ินสุด มองเห็นสัตวอื่นทั้งหลายเกิดดับนับไมถวน แตตนเองคงอยูอยางเดิมตลอด จึง

เกิดทิฏฐิ คือ ยึดถือความเห็นข้ึนวา สถานะแหงพรหมนั้นยั่งยืนคงท่ี มีอยูตลอดกาลนิรันดร พรหมเปนผูสรางผู

บันดาลทุกส่ิงทุกอยาง
83
 หรืออยางผูเกิดความหย่ังรูดังทานนิวตันน้ัน ครั้นความหยั่งรูสวางแจงเกิดข้ึนแลว ตอมา

ใชความหยั่งรูหรือญาณนั้น มองดูสภาวะทั้งหลาย ก็เห็นเปนไปอยางนั้น แตไมเห็นปรุโปรงตลอดไปทุกกรณีโดย

ส้ินเชิง มีติดหรือเคลือบคลุมบางในบางจุดบางดาน ความรูนั้นก็อาจตองถูกยึดถือไวโดยอาการท่ีเรียกไดวา

เปนทิฏฐิ ทิฏฐิระดับสูงมักเกิดจากการไดญาณบางอยางข้ึนกอน 

สวนทิฏฐิก็เปนเครื่องหนุนชวยใหเกิดญาณไดเหมือนกัน ดังจะเห็นไดวา ทิฏฐิไมนอย เปนผลความคิด

และเปนขอยึดถือของปราชญผูมีปญญามาก และเปนทิฏฐิท่ีมีเหตุผลมาก ดังนั้น ถาไมมีความยึดติดในทิฏฐินั้น

เหนียวแนนจนเกินไป และรูจักสดับรูจักมองรูจักใชปญญาพินิจพิจารณา ก็ยอมมีโอกาสมากท่ีจะเกิดญาณซึ่งชวย

ใหกาวหนาตอไป และสามารถทําลายจุดท่ียังติดตันผานตอไปได 
                                                 
80  ขุ.สุ.๒๕/๔๑๙/๕๐๗ 
81  ที.สี.๙/๒๘๘/๒๓๐ 
82  ขุ.ม.๒๙/๓๔๙/๒๓๓ (ไขความขุ.สุ.๒๕/๔๑๖/๔๙๙). 
83  ดู ม.มู.๑๒/๕๕๒/๕๙๐-๕๕๔/๕๙๕ 



๔๖  พุทธธรรม 
 

เมื่อทิฏฐิก็ดี ญาณก็ดี เกิดขึ้นแลว ก็ยอมมีการกําหนดหมาย หรือหมายรูตามทิฏฐิหรือตามญาณนั้น 

เกิดเปนสัญญาใหมขึ้นอีก ทิฏฐิและญาณจึงทําใหเกิดสัญญาซึ่งเปนวัตถุดิบของความรูและความคิดอื่นสืบตอไป 

ขอแตกตางกันคือ ทิฏฐิมักพลอยทําใหเกิดสัญญาใหมท่ีผิดพลาด สวนญาณจะชวยใหเกิดสัญญาท่ีถูกตอง และ

แกสัญญาท่ีผิดพลาด
84 

ความรูท่ีออกรูปมา ๓ แบบ ในกระบวนการพัฒนาปญญาภายในบุคคลนี้ พึงพิจารณาโดยสัมพันธกับวิธี

ทําใหเกิดปญญา ๓ วิธี ท่ีทานแสดงไวในเรื่อง ปญญา ๓ ประเภท ดวย คือ
85 

๑. จินตามยปญญา   ปญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลดวยตนเอง 
๒. สุตมยปญญา   ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียนหรือถายทอดตอกันมา 
๓. ภาวนามยปญญา  ปญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝกหัดอบรม 

นอกจากตัววิธีท่ีเปนหลักใหญแลว ยังมีกิจกรรมอีกหลายอยางท่ีพึงใชประกอบในกระบวนการกอใหเกิด

ปญญา โดยเฉพาะในวิธีท่ี ๓ กิจกรรมท่ีสําคัญๆ คือ การฟง ซักถาม สอบคน (สวนะ และปริปุจฉา) การสนทนา 

ถกเถียง อภิปราย (สากัจฉา) การสังเกตดู เฝาดู ดูอยางพินิจ (ปสสนะ และนิชฌาน) การพิจารณาโดยแยบคาย 

(โยนิโสมนสิการ หรือ โยนิโสอุปปริกขา) การช่ังเหตุผล (ตุลนา) การไตรตรอง ตรวจสอบ ทดสอบ สอบสวน 

ทดลอง และเฟน (วิมังสา และวิจัย) การเสพคุน ฝกหัด ทําบอย ทําใหมาก (อาเสวนะ ภาวนา และพหุลีกรณ)
86 

การคิด การเลาเรียนสดับฟง และการปฏิบัติฝกปรือ ยอมเปนเครื่องชวยใหสัญญา ทิฏฐิและญาณนั้น 

เกิดมีใหมข้ึนบาง กาวหนาเพิ่มพูนขึ้นบาง ไดรับการแกไขปรับปรุงใหถูกตองข้ึนบาง  

วาท่ีจริง สุตะคือความรูท่ีไดเลาเรียนสดับมา ก็ดี การคิดอะไรไดตางๆ ก็ดี และปญญาที่รูเขาใจอยางนั้น

อยางน้ี ก็ดี ยอมเปนความรูแบบตางๆ ท่ีมีอยูในตัวบุคคลดวยเหมือนกัน แตความรูท่ีจะออกผลเปนชิ้นเปนอัน 

เปนรูปสําเร็จขึ้นในตัวบุคคล ก็คือ ความรู ๓ อยางขางตน คือ สัญญา ทิฏฐิ และญาณนั้น อาจพูดไดวาสัญญา 

ทิฏฐิ และญาณ ก็คือ ผลขางปลายของสุตะ จินตา และภาวนาน่ันเอง  

เม่ือความรูออกรูปเปนสัญญา ทิฏฐิ และญาณแลว ยอมมีผลตอชีวิตของบุคคลมาก สัญญามีอิทธิพลยิ่ง

ตอการรับรู การมองเห็น การเขาใจโลกรอบตัว และการท่ีจะสรางความรูอยางอื่นตอๆ ไป ทิฏฐิต้ังแตความยึดถือ

ลัทธิศาสนา และอุดมการณตางๆ ตลอดลงมาจนถึงคานิยมตางๆ เปนตัวช้ีนําแนวทางแหงพฤติกรรมและวิถีชีวิต

ของบุคคลไดท้ังหมด สวนความรูประเภทญาณ เปนความรูกระจางชัดและลึกซึ้งท่ีสุด เปนผลสําเร็จทางปญญา

สูงสุดท่ีมนุษยจะทําได สามารถชําระลางลงไปถึงจิตสันดานของบุคคล สรางหรือเปล่ียนแปลงทาทีแหงการมอง

โลกและชีวิต ท่ีเรียกวาโลกทัศนและชีวทัศนไดใหม มีผลตอพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของบุคคลอยาง

เด็ดขาดและแนนอนยั่งยืนยิ่งกวาทิฏฐิ 

ความรูชุดน้ี สัมพันธกับความรูท่ีจําแนกอีกแบบหน่ึง ในชุดตอไปดวย 
                                                 
84  พึงเทียบบาลีวา:- ชนเหลาใดคิดคาดคะเน อิงอาศัยทิฏฐิคูนี้ คือ ภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิ ชนเหลานั้นยอมไมมีญาณในนิโรธ (และ) จึงเปน
เหตุใหชาวโลกมีสัญญาวิปริต (ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๕๕/๒๔๐) 

85  ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑; อภิ.วิ.๓๕/๘๐๔/๔๓๘; ในพระสูตร ทานแสดงแตหัวขอ ไมอธิบาย สวนในพระอภิธรรม ทานอธิบายปญญา

สองขอแรกมุงเอากัมมัสสกตาญาณ และสัจจานุโลมิกญาณ (วิปสสนาญาณ) ที่เกิดขึ้นโดยปรารภอาชีพการงานศิลปะวิชาการที่ตน

ประกอบ สวนปญญาขอท่ี ๓ ทานวาไดแก “สมาปนฺนสฺส ปฺา ”  (ปญญาของผูประกอบหรือเขาถึง) ซึ่งอรรถกถาวาหมายถึง
ปญญาของผูประกอบดวยสมาบัติ คือ ปญญาที่เกิดจากสมาธิ (วิภงฺค.อ.๕๓๔; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๙) แตถาเอาความหมายอยางท่ัวไป 

นาจะแปลไดวา ปญญาของผูลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ หรือทํากิจน้ันจริงๆ - ดู บันทึกพิเศษทายบท 
86
 กิจกรรมประกอบนี้ กระจายอยูในท่ีตางๆ เชนหลายขอกลาวไวเก่ียวกับเครื่องชวยใหเขาถึงสัจจะที่ ม.ม.๑๓/๖๕๙/๖๐๖  



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๔๗ 
 

  

ง.  จําแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย 
ความรูท่ีจัดโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย ไดแกความรูท่ีเน่ืองดวยปฏิบัติการทางสังคม เชน การ

ส่ือสาร ถายทอด แสวงหา เอยอาง นับถือ สังกัด และท่ีเปนมรดกตกทอดตอกันมา เปนสมบัติของมวลมนุษย 

เปนความเจริญกาวหนาของอารยธรรม ความรูท่ีจัดตามแนวนี้ พอจาํแนกไดเปน ๓ อยาง คือ
87
  

๑. สุตะ หรือ สุติ  ความรูท่ีไดสดับ เลาเรียน หรือถายทอดตอกันมา แบงยอยไดเปน ๒ 

ก) ความรูท่ีไดสดับตรับฟง บอกเลา สอน เรียน ถายทอดตอกันมา โดยท่ัวไปนิยมเรียกวา สุตะ ในทาง

พระพุทธศาสนาถือวา สุตะเปนแหลงความรูท่ีสําคัญมาก เมื่อมองในแงของพัฒนาการทางปญญา ทานจัดเขา

เปนปรโตโฆสะ และเนนปรโตโฆสะท่ีดี โดยฐานเปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ88
 การเรียนการสอน ขาวสาร ความรู

ประเภทตํารับตํารา และตํานานท้ังหลาย เปนสุตะ แมพระสูตรท้ังหลายในพระไตรปฎกก็เปนสุตะ (ทุกสูตร

ตามปกติข้ึนตนวา เอวมฺเม สุตํ) 

ข) ความรูท่ีบางศาสนาถือวาไดรับการเปดเผยแจงดลใจจากองคบรมเทพ เชน พราหมณถือวาพระเวท

เปนความรูท่ีไดรับถายทอดจากพระพรหมโดยตรง ความรูในขอนี้มักเรียกชื่อจําเพาะวา สุติ ตรงกับคําสันสกฤต

วา ศฺรุติ แตในทางพระพุทธศาสนาไมถือเปนความรูพิเศษตางหากออกไป จึงรวมเขาในประเภทสุตะเหมือนกัน

หมด จะเรียกวา สุตะ หรือสุติ ก็มีคาทางปญญาไมตางกัน ความแตกตางอยูท่ีเน้ือหาสาระ 

๒. ทิฏฐิ  ความเห็น ทฤษฎี ลัทธิ ความเช่ือถือตางๆ ไดแก ความรูท่ีไดลงขอสรุปใหแกตนอยางใดอยาง

หน่ึง ประกอบดวยความยึดถือผูกพันกับตัวตน หรือมีลักษณะอาการท่ีอาจใหเกิดการถือแบงเปนของเขาของเรา

เปนตนได ดังเคยกลาวถึงแลวในขอกอน แตท่ีจัดเขาในชุดน้ี เพราะมองในแงสังคมโดยฐานเปนกิจกรรมและ

ผลงานของมนุษย ในเมื่อความยึดถือน้ันขยายออกมา มีการแสดงหรือเผยแพรความเห็นออกไป มีผูเชื่อถือหรือ

ยึดถือตาม อาจมีการรวมหมูรวมกลุม ตลอดจนจัดตั้งเปนสํานัก เปนตน 

ทิฏฐินี้ (ตรงกับคําสันสกฤตวา ทฺฤษฺฏิ) มีไวพจนมากมายหลายคํา แตท่ีใชมากยิ่งและควรทราบคือ ขันติ 

(ขอท่ีเห็นเขากันได, หลักการท่ีเห็นสม) รุจิ (ขอที่ถูกใจ, หลักการท่ีช่ืนชอบ) และ ลัทธิ (ขอท่ีไดไว, หลักการหลัก

ความเช่ือ หลักปฏิบัติท่ีคิดขึ้นได หรือถือเปนการไดรับผล)
89
 รวมทั้งความเช่ือทางศาสนา 

๓. ญาณ  ความรู ความหยั่งรู ความรูบริสุทธ์ิ ความรูตรงตามสภาวะ หรือปญญาที่ทํางานออกผลเปน

เรื่องๆ หรือมองเห็นตลอดสายในดานหน่ึงๆ ญาณเปนความรูระดับสุดยอดของปญญามนุษย และเปนผลสําเร็จ

สําคัญของมนุษย ญาณไมวาจะเปนโลกิยญาณหรือโลกุตรญาณ เปนสวนผลักดันสําคัญใหเกิดความ

เจริญกาวหนาในอารยธรรมของมนุษยชาติ ญาณท่ียิ่งใหญสูงสุดเรียกชื่อเฉพาะวา โพธิ หรือ โพธิญาณ แปลกัน

วา ความตรัสรู พระพุทธเจาทรงบรรลุ สัมมาสัมโพธิญาณ จึงทําใหเกิดพระพุทธศาสนา เปนดวงตาใหญของโลก 

                                                 
87  จัดตามแนว ขุ.สุ.๒๕/๔๑๖/๔๙๘; ๔๓๑/๕๔๐ ซ่ึงอธิบายใน ขุ.ม.๒๙/๓๓๕/๒๒๖; ขุ.จู.๓๐/๒๘๗/๑๔๓ ที่มาเหลานี้ เปนคาถา คือ

ความรอยกรอง และทานเรียงลําดับเปน ทิฏฐิ สุติ และญาณ สวนในที่น้ีไดจัดลําดับใหมใหเขาแนวกับความรู ชุด ค. 

88  ดู บทที่ ๑๗ บุพภาคของการศึกษา ๑ 

89  เชน ขุ.ม.๒๙/๗๗/๗๕;๑๕๓/๑๒๖;๒๗๑/๑๙๗;๒๙๔/๒๐๖;๖๑๘/๓๗๓; คําที่มาเปนชุดประจําบอยท่ีสุดคือ ทิฏฐิ ขันติ และรุจิ เชน 

วินย.๔/๑๐๐/๑๔๕; และในเลม ๒๙ หลายแหง เกินจําเปนที่จะตองอาง, บางครั้งก็รวมอัชฌาสัยและอธิปปายเขาดวย เชน ขุ.ม.๒๙/

๗๖/๗๕; ขุ.จู.๓๐/๔๙๗/๒๔๔;๕๘๙/๒๘๘; ชุดท่ีใหญที่สุด มี ทิฏฐิ ขันติ รุจิ อาทาย ธรรมวินัย ปาพจน พรหมจรรย สัตถุศาสน (ใน

กรณีน้ี หมายถึงพระพุทธศาสนา) เชน ขุ.ม.๒๙/๔๖/๔๖;๒๕๖/๑๙๐; ขุ.จู.๓๐/๙๒/๒๖;๒๑๐/๑๑๐; อภิ.วิ.๓๕/๖๐๐/๓๓๐. 



๔๘  พุทธธรรม 
 

นอกจากนี้ ยังมีวิธีจําแนกความรูอยางอื่นอีก ซึ่งอาจถือวาเปนวิธีเบ็ดเตล็ด เอาความรูในชุดตางๆ ท่ี

กลาวแลวขางตนมาคลุกเคลาเขาหมวดกัน เชนแหงหนึ่งทานกลาวไว สรุปไดเปนความรูตางชนิด ดังน้ี 

๑. อิติหะ (+ อนุสสวะ) อิติกิรา ปรัมปรา ความรูท่ีไดจากการบอกกลาว เลาลือ ตรับฟง เลาเรียน 

ถายทอด นําสืบกันมา 
๒. ปิฏกสัมปทา ความรูตามแบบแผนตํารา 
๓. ตักกะ นยะ อาการปริวิตก ความรูท่ีไดจากการคิดหาเหตุผล คือ ตรรก อนุมาน การตริตรอง

ตามแนวเหตุผล 
๔. ทิฏฐินิชฌานักขันติ ความรูท่ีพิจารณาเห็นสมกับหรือยอมรับเขาเปนทิฏฐิหรือทฤษฎีของตน 
๕. สยมภิญญา หรือสักขิธรรม ความรูท่ีไดดวยรูแจงชัดประจักษกับตัว (เปนอัตตประจักษ) ขยาย

ความวา ความรูท่ีไดเห็นจริง ไดรูจริง ไดช่ังเหตุผล ไดไตรตรอง ไดทําใหแจมชัด ปรากฏชัดแลว 

ความถูกตองและผิดพลาดของความรู 
 เรื่องราวที่ควรทราบเกี่ยวกับความรู ยังมีอีกหลายอยาง ไมอาจแสดงไวในท่ีน้ีท้ังหมด จึงจะกลาวอีก

เพียงเรื่องเดียว คือ ความถูกตองผิดพลาดของความรู และแมในหัวขอนี้ ก็จะกลาวถึงหลักท่ีควรทราบเพียง ๒ 

อยาง เทาน้ัน 

ค. สัจจะ ๒ ระดับ 
ผูสดับคําสอนในพระพุทธศาสนาบางคน เกิดความสับสน เม่ือไดอานไดฟงขอความบางอยาง เชน บาง

แหงวา ไมควรคบคนพาล ควรคบบัณฑิต คนพาลมีลักษณะอยางนี้ๆ บัณฑิตมีลักษณะอยางนี้ๆ ควรยินดีแต

ของของตน ไมควรอยากไดของของผูอื่น ตนเปนที่พ่ึงของตน คนควรชวยเหลือกัน ดังนี้ เปนตน แตบางแหงวา 

พึงพิจารณาเห็นตามความเปนจริงวา กายก็แคกาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา พึงรูเทาทันตามเปนจริงวา 

ไมใชของเรา ไมใชตัวตนของเรา ส่ิงท้ังหลายเปนอนัตตา ดังนี้เปนตน แลวมองไปวา คําสอนในทางพระศาสนา

ขัดแยงกันเอง หรือไมก็งง แลวไมเขาใจ หรือบางคนเขาใจบางแตไมชัดเจนพอ ทําใหเกิดการปฏิบัติสับสน

ผิดพลาด ดําเนินชีวิตไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ในเวลาท่ีควรพูดควรปฏิบัติตามความรูใน

ชีวิตประจําวันของชาวบาน กลับพูดหรือปฏิบัติดวยความยึดถือในความรูตามสภาวะ เปนตน ทําใหเกิดความ

วุนวายและเสียหาย ท้ังแกตนและผูอื่น 
คัมภีรฝายอภิธรรม หวังจะชวยปองกันความสับสนผิดพลาดเชนนี้ จึงสอนใหรูจักแยกสัจจะหรือความ

จริง เปน ๒ ระดับ กลาวคือ
90 

๑. สมมติสัจจะ  ความจริงโดยสมมติ (เรียกอีกอยางหนึ่งวา โวหารสัจจะ ความจริงโดยโวหารหรือโดย

สํานวนพูด) คือ จริงตามมติรวมกัน ตามที่ไดตกลงกันไว หรือหมายรูรวมกัน เปนเครื่องมือส่ือสาร พอใหสําเร็จ

ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน คน สัตว คนดี คนชั่ว โตะ เกาอี้ หนังสือ เปนตน (conventional truth) ตัวอยางท่ี

พอเทียบใหเห็นเคา เชน ภาษาสามัญพูดวา น้ํา วา เกลือ เปนตน 

                                                 
90  ความคิดเก่ียวกับสัจจะ ๒ น้ี เร่ิมแสดงออกเปนคําบัญญัติในคัมภีรกถาวัตถุ แตยังไมระบุแบงเปนถอยคําชัดเจน คือ กลาวถึง สมมติ

สัจจะ ใน อภิ.ก.๓๗/๑๐๖๒/๓๓๘ และกลาวถึง สัจฉิกัตถปรมัตถ และ ปรมัตถ ใน อภิ.ก.๓๗/๑-๑๙๐/๑-๘๓; การระบุชัดปรากฏใน 

ปฺจ.อ.๑๕๓,๒๔๑ นอกจากนี้มีกลาวถึงและใชอธิบายธรรมในที่อ่ืนหลายแหง เชน ม.อ.๑/๒๙๙ = สํ.อ.๒/๑๖; ธ.อ.๗/๕๖; สงฺคณี 

มูลฏีกา ๑๖๕, ๒๘๐, ๒๙๗; สงฺคณี อนุฏีกา ๓๒๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๔๐; อุ.อ.๕๐๑; อิติ.อ.๒๑๓; สงฺคห.ฏีกา ๒๕๕. 



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๔๙ 
 

  

๒. ปรมัตถสัจจะ  ความจริงโดยปรมัตถ คือ จริงตามความหมายสูงสุด ตามความหมายแทอยางยิ่ง 

หรือ ตามความหมายแทขั้นสุดทายท่ีตรงตามสภาวะและเทาท่ีพอจะกลาวถึงได หรือพอจะยังพูดใหเขาใจกันได 

เพื่อสําหรับใหเกิดความรูความเขาใจเทาทันความเปนจริงของส่ิงท้ังหลาย คือ รูจักส่ิงเหลาน้ันตามที่มันเปน และ

เพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด คือ การหย่ังรูสัจธรรม ท่ีจะทําใหความยึดติดถือมั่นหลงผิดทั้งหลายสลายหมด

ไป ทําใหวางใจวางทาทีตอส่ิงท้ังหลายอยางถูกตอง หลุดพนจากกิเลสและความทุกข มีจิตใจเปนอิสระ ปลอด

โปรง ผองใส เบิกบาน มีความสุขท่ีแทจริง  

ส่ิงท่ีเปนจริงโดยปรมัตถ เชน นามธรรม รูปธรรม เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือ จิต เจตสิก รูป 

นิพพาน ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย ฯลฯ (ultimate truth) ตัวอยางท่ีพอเทียบใหเห็นเคา เชน ในทาง

วิทยาศาสตรถือวา คําวา น้ํา วา เกลือ เปนตน ยังไมตรงสภาวะแท อาจมีแงความหมายที่คลุมเครือ หรือเขวได 

นํ้าแทๆ คือ Hydrogen Oxide (H
2
O) เกลือสามัญก็เปน Sodium Chloride (NaCl) จึงถูกแท ดังน้ีเปนตน (ขอ

เปรียบเทียบน้ีไมใชตรงกันแท แตเทียบพอใหเห็นวา ในวิชาการอื่น ก็มีการมองเห็นความจริงดานอื่น ของส่ิง

สามัญ) 

อยางไรก็ดี ความคิดเกี่ยวกับสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ท่ีทานระบุออกมาเปนคําบัญญัติในพระ

อภิธรรมนั้น ก็ยกเอาความในพระสูตรนั่นเองเปนท่ีอาง แสดงวา ความคิดความเขาใจเรื่องน้ี เปนของมีแตเดิม 

แตในครั้งเดิมน้ัน คงเปนที่เขาใจกันดี จนไมตองระบุคําบัญญัติ ๒ คํานี้ ขอความในพระสูตรท่ีทานยกมาอางนั้น 

เปนคําของพระภิกษุณีช่ือวชิรา มีเนื้อความดังนี ้

“นี่แน่ะมาร! ท่านจะมีความเห็นยึดถือว่าเป็นสัตว์ได้อย่างไร, ในสภาวะที่เป็นเพียงกอง
แห่งสังขารล้วนๆ นี้ จะหาตัวสัตว์ไม่ได้เลย, เปรียบเหมือนว่า เพราะคุมส่วนประกอบเข้า
ด้วยกัน ศัพท์ว่า รถ ย่อมมี ฉันใด เม่ือขันธ์ท้ังหลายมีอยู่ สมมติว่าสัตว์ ก็ย่อมม ีฉันน้ัน”91 

ความคลายกันน้ี ท่ีเนนในแงปฏิบัติ คือ ความรูเทาทันสมมติ และเขาใจปรมัตถ แลวรูจักใชภาษา เปน

เครื่องส่ือความหมาย โดยไมยึดติดในสมมติเปนทาสของภาษา สามารถยกบาลีท่ีเปนพุทธพจนมาอางไดอีกหลาย

แหง เชน 

“ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ...จะพึงกล่าวว่า ฉันพูด ดังนี้ก็ดี เขาพูดกับฉัน ดังนี้ก็ดี 
เธอเป็นผู้ฉลาด รู้ถ้อยคําท่ีเขาพูดกันในโลก ก็พึงกล่าวไปตามโวหารเท่าน้ัน”92 

“เหล่านี้เป็นโลกสมัญญา เป็นโลกนิรุติ เป็นโลกโวหาร เป็นโลกบัญญัติ ซึ่งตถาคตใช้
พูดจา แต่ไม่ยึดติด”93 

อนึ่ง พระอรรถกถาจารยบรรยายลักษณะของพระสูตร (สุตตันตปฎก) วาเปน โวหารเทศนา เพราะ

เนื้อหาสวนมากแสดงโดยโวหาร คือ ใชภาษาสมมติ สวนพระอภิธรรมเปน ปรมัตถเทศนา เพราะเนื้อหาสวนมาก

แสดงโดยปรมัตถ คือ กลาวตามสภาวะแทๆ
94
 นี้เปนขอสังเกตเพื่อประดับความรูอยางหน่ึง 

                                                 
91  สํ.ส.๑๕/๕๕๔/๑๙๘ อางใน อภิ.ก.๓๗/๑๘๕/๘๐. 

92  สํ.ส.๑๕/๖๕/๒๑ 
93  ที.สี.๙/๓๑๒/๒๔๘ 

94  วินย.อ.๑/๒๑; ที.อ.๑/๒๕; สงฺคณี อ.๒๘, ๑๒๖; ม.อ.๑/๓๐๐ = สํ.อ.๒/๑๗. 



๕๐  พุทธธรรม 
 
ข.  วิปลาส หรือวิปลลาส ๓ 

วิปลาส คือ ความรูคลาดเคล่ือน ความรู ท่ีผันแปรผิดพลาดจากความเปนจริง หมายถึง ความรู

คลาดเคล่ือนขั้นพื้นฐาน ท่ีนําไปสูความเขาใจผิด หลงผิด การลวงตัวเอง วางใจ วางทาที ประพฤติ ปฏิบัติไม

ถูกตอง ตอโลก ตอชีวิต ตอส่ิงท้ังหลายท้ังปวง และเปนเครื่องกีดกั้นขัดขวางบังตาไมใหมองเห็นสัจภาวะ วิปลาส 

มี ๓ อยาง คือ 

๑. สัญญาวิปลาส   สัญญาคลาดเคล่ือน หมายรูผิดพลาดจากความเปนจริง 

๒. จิตตวิปลาส   จิตคลาดเคล่ือน ความคิดผิดพลาดจากความเปนจริง 

๓. ทิฏฐิวิปลาส   ทิฏฐิคลาดเคล่ือน ความเห็นผิดพลาดจากความเปนจริง 

สัญญาวิปลาส  หมายรูคลาดเคล่ือน เชน คนตกใจเห็นเชือกเปนงู กาและกวางปามองหุนฟางสวมเส้ือ

กางเกงมีหมอครอบ เห็นเปนคนเฝานา คนหลงทางเห็นทิศเหนือเปนทิศใต เห็นทิศใตเปนทิศเหนือ คนเห็นแสง

ไฟโฆษณากะพริบอยูกับท่ีเปนไฟว่ิง เปนตน 

จิตตวิปลาส  ความคิดคลาดเคล่ือน เชน คนบาคิดเอาหญาเปนอาหารของตน คนจิตฟนเฟอนมองเห็น

คนเขามาหาคิดวาเขาจะทําราย คนเห็นเงาเคล่ือนไหวในท่ีมืดสลัวคิดวาดภาพเปนผีหลอก กระตายตื่นตูมไดยิน

เสียงลูกมะพราวหลนคิดวาดภาพเปนวาโลกกําลังแตก เปนตน 

ทิฏฐิวิปลาส  ความเห็นคลาดเคล่ือน ตามปกติ สืบเน่ืองมาจากสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสนั่นเอง 

เม่ือหมายรูผิดอยางไร ก็เห็นผิดไปตามนั้น เม่ือคิดวาดภาพเคล่ือนคลาดไปอยางไร ก็พลอยเห็นผิด เช่ือถือ

ผิดพลาดไปตามอยางนั้น เชน เม่ือหมายรูผิดวาเชือกเปนงู ก็อาจลงความเห็นยึดถือวาสถานท่ีบริเวณน้ันมีงูหรือมี

งูชุม เม่ือหมายรูวาผืนแผนดินเรียบราบขยายออกไปเปนเสนตรง ก็จึงลงความเห็นยึดถือวาโลกแบน เม่ือคิดไปวา

ส่ิงท้ังหลายเกิดข้ึน เปนไป เคล่ือนไหวตางๆ ก็ตองมีผูจัดแจงผลักดัน ก็จึงลงความเห็นยึดถือวา ฟารอง ฟาผา 

แผนดินไหว ฝนตก นํ้าทวม มีเทพเจาประจําอยูและคอยบันดาล ดังน้ีเปนตน  

ตัวอยางท่ีกลาวมาน้ีเปนช้ันหยาบท่ีเห็นงายๆ อาจเรียกอยางภาษาพูดวาเปนความวิปลาสข้ันวิปริต สวน

ในทางธรรม ทานมองความหมายของวิปลาสอยางละเอียดถึงขั้นพื้นฐาน หมายถึงความรูคลาดเคล่ือนชนิดท่ีมิใช

มีเฉพาะในบางคนบางกลุมเทานั้น แตมีในคนท่ัวไปแทบท้ังหมดอยางไมรูตัว คนท้ังหลายตกอยูใตอิทธิพล

ครอบงําของมัน และวิปลาสทั้ง ๓ ชนิดนั้นจะสอดคลองประสานกันเปนชุดเดียว วิปลาสขั้นละเอียดหรือขั้น

พื้นฐานนั้น พึงเห็นตามบาลีดังน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส มี ๔ อยางดังนี้; ส่ีอยางอะไรบาง? (กลาวคือ) 

๑. สัญญาวิปลาส  จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงไม่เที่ยง ว่าเที่ยง 
๒. สัญญาวิปลาส  จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงท่ีเป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข 
๓. สัญญาวิปลาส  จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงมิใช่ตัวตน ว่าตัวตน 
๔. สัญญาวิปลาส  จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงท่ีไม่งาม ว่างาม”95 

                                                 
95  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๙/๖๖; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒๕/๔๑๗; วิปลาส (บาลี = วิปลฺลาส) นี้ ในอภิธรรมเรียกวา วิปริเยส (อภิ.วิ.๓๕/๙๖๖/๕๐๗; มี
เคาในพระสูตรคือ สํ.ส.๑๕/๗๓๗/๒๗๗; ดูประกอบที่ สํ.อ.๑/๓๑๘; นิทฺ.อ.๑/๒๐๐; สงฺคณี อ.๓๘๖) วินย.ฏีกา ๑/๔๗๔ วา วิปลาส ๓ 

ประเภทน้ีเรียงตามลําดับความมีกําลังแรงกวากัน 



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๕๑ 
 

  

วิปลาสเหลาน้ี เปนอุปสรรคตอการฝกอบรมเจริญปญญา และก็เปนเปาหมายของการฝกอบรมปญญาท่ี

จะกําจัดมันเสีย การพัฒนาความรูและเจริญปญญาตามวิธีท่ีกลาวมาแลว ลวนชวยแกไขบรรเทาและกําจัดวิปลาส

ไดท้ังน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชโยนิโสมนสิการแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย และแยกแยะองคประกอบตรวจดู

สภาวะ โดยมีสติพรั่งพรอมอยู
96 

พุทธพจนเก่ียวกับอายตนะ
** 

• “ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงแก่พวกเธอซึ่ง “สรรพสิ่ง” (สิ่งทั้งปวง, ครบหมด, ทุกสิ่งทุก
อย่าง), จงฟังเถิด; อะไรเล่าคือ สรรพส่ิง: ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับ
โผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ์ - น้ีเราเรียกว่า สรรพส่ิง”97 

• “พระองคผูเจริญ เรียกกันวา “โลก โลก” ดังน้ี, ดวยเหตุเพียงไร จึงมีโลก หรือบัญญัติวา

เปนโลก?” 
“ดูกรสมิทธิ ที่ใดมีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ มีธรรมอันพึงรู้ด้วยจักขุวิญญาณ, ที่นั่นก็มี

โลก หรือบัญญัติว่าเป็นโลก, ที่ใดมีหู...มีจมูก...มีลิ้น...มีกาย...มีใจ มีธรรมารมณ์ มีมโนวิญญาณ 
มีส่ิงอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณ ท่ีน้ันก็มีโลกหรือบัญญัติว่าโลก”98 

• “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวว่า ที่สุดโลก เป็นสิ่งที่รู้ได้ เห็นได้ ถึงได้ ด้วยการไป, แต่เราก็
ไม่กล่าวเช่นกันว่า บุคคลยังไม่ถึงท่ีสุดโลก จะทําความสิ้นทุกข์ได้” 

 (พระอานนทกลาว:) “ขอความท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอ ยังมิไดทรงแจกแจง

เนื้อความโดยพิสดารน้ี ขาพเจาเขาใจความโดยพิสดารดังนี้: บุคคลย่อมสําคัญหมายในโลกว่าเป็น
โลก ถือโลกว่าเป็นโลกด้วยส่ิงใด ส่ิงน้ันเรียกว่า “โลก” ในอริยวินัย.” 

“ด้วยอะไรเล่า คนจึงสําคัญหมายในโลกว่าเป็นโลก ถือโลกว่าเป็นโลก? ด้วยตา...ด้วยหู....
ด้วยจมูก....ด้วยล้ิน....ด้วยกาย....ด้วยใจ คนจึงสําคัญหมายในโลกว่าเป็นโลก ถือโลกว่าเป็นโลก”99

 

• “ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงการอุทัยพร้อม และการอัสดงแห่งโลก, จงฟังเถิด.  
“การอุทัยพร้อมแห่งโลกเป็นไฉน? อาศัยตา และรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบ

แห่งสิ่งทั้งสามนั้น คือ ผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
ตัณหาจึงมี, เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี, เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี, เพราะ
ภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี, เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ  
อุปายาสก็มีพร้อม; น้ีคือการอุทัยพร้อมแห่งโลก”  

“อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยลิ้น...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ์ จึงเกิดมโนวิญญาณ 
ฯลฯ น้ีคือ การอุทัยพร้อมแห่งโลก”  

                                                 
96  ดูในบทที่ ๑๘ บุพภาคของการศึกษา ๒. 
** 
คําวา “พุทธพจน” ในชื่อหัวขอน้ี ใหรูกันวา หมายถึง พุทธาทิวจนะ (คํากลาวของบัณฑิตทั้งหลาย มีพุทธพจนเปนประธาน คือ พระ

พุทธดํารัส พรอมทั้งวจนะของพระมหาสาวก และเหลาบัณฑิต ท่ีพวงมา) ในพระไตรปฎก แตใชคํานี้เพื่อใหหัวขอเปนคําส้ันและงาย; 
คําของพระสาวกเปนตนนั้น แยกตางไดโดยมีนามกํากับ หรืออาคตสถานคือท่ีมาบงชี้ – ในบทตอๆ ไป ก็พึงทราบโดยนัยนี้  
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๕๒  พุทธธรรม 
 

“อัสดงแห่งโลกเป็นไฉน? อาศัยตาและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, ความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้น
คือ ผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี, เพราะ
ตัณหาน้ันแหละสํารอกดับไปไม่เหลือ ความดับอุปาทานจึงมี, เพราะดับอุปาทาน ความดับภพจึงมี, 
เพราะดับภพ ความดับชาติจึงมี,  เพราะดับชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ
อุปายาส จึงดับ, ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งหมด ย่อมมีได้อย่างน้ี; น้ีเรียกว่าอัสดงแห่งโลก” 

อาศัยหู...อาศัยจมูก...อาศัยลิ้น...อาศัยกาย...อาศัยใจและธรรมารมณ์ จึงเกิดมโนวิญญาณ 
ฯลฯ น้ีคือ การอัสดงของโลก”100

 

• “พระองคผูเจริญ เรียกกันวา “มาร มาร” ...เรียกกันวา “สัตว สัตว” ...เรียกกันวา “ทุกข ทุกข” 

ดังน้ี, ดวยเหตุเพียงไร จึงมีมารหรือบัญญัติวามาร...จึงมีสัตวหรือบัญญัติวาสัตว...จึงมีทุกขหรือ

บัญญัติวาทุกข?” 
“ดูกรสมิทธิ ที่ใดมีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ มีธรรมอันพึงรู้ด้วยจักขุวิญญาณ ฯลฯ มีใจ 

มีธรรมารมณ์ มีมโนวิญญาณ มีธรรมอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณ, ที่นั้นก็มีมารหรือบัญญัติว่ามาร
...สัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์...ทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข”์101 

“เมื่อตามีอยู่ พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขทุกข์, เมื่อตาไม่มี พระอรหันต์ทั้งหลาย
ย่อมไม่บัญญัติสุขทุกข,์ เมื่อหู...เมื่อจมูก...เมื่อลิ้น...เมื่อกาย...เมื่อใจมีอยู่ พระอรหันต์ทั้งหลาย
จึงบัญญัติสุขทุกข์ เม่ือหู ฯลฯ ใจไม่มี พระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติสุขทุกข์”102 

• “ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ...ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, แม้สิ่งที่เป็น
เหตุเป็นปัจจัยให้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จักเป็นของเที่ยง จักเป็นสุข 
จักเป็นอัตตาได้แต่ท่ีไหน” 

“รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, แม้สิ่งที่
เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา, รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา จักเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน”103 

• “ภิกษุทั้งหลาย ข้าวกล้างอกงามบริบูรณ์ และคนเฝ้าข้าวกล้าก็ประมาทเสีย, โคกินข้าวกล้า 
ลงสู่ข้าวกล้าโน้น พึงเมาเพลินประมาทเอาจนเต็มที่ ฉันใด, ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ไม่สังวรในผัส
สายตนะ ๖ ย่อมเมาเพลิน ประมาทในกามคุณ ๕ จนเต็มท่ี ฉันน้ัน”104 
• “ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้ ที่ไม่ฝึก ไม่คุ้มครอง ไม่รักษา ไม่สังวร ย่อมเป็น
เครื่องนําทุกข์มาให้...ผัสสายตนะ ๖ เหล่านี้ ที่ฝึกดีแล้ว คุ้มครองดี รักษาดี สังวรดี ย่อมเป็น
เครื่องนําสุขมาให้...”105 
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บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๕๓ 
 

  

• “ตาเป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้, รูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้; หู-เสียง; จมูก-กลิ่น; ลิ้น-รส; กาย-
โผฏฐัพพะ; ใจเป็นเครื่องผูกล่ามธรรมารมณ์ไว,้ ธรรมารมณ์เป็นเครื่องผูกล่ามใจไว้ ดังน้ีหรือ?” 

“(หามิได) ตาก็มิใช่เครื่องผูกล่ามรูปไว้, รูปก็มิใช่เครื่องผูกล่ามตาไว้; ฉันทราคะ (ความชอบ
ใจจนติด) ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองอย่างนั้นต่างหาก เป็นเครื่องผูกล่ามที่ตาและรูป
นั้น ฯลฯ ใจก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามธรรมารมณ์, ธรรมารมณ์ก็มิใช่เครื่องผูกล่ามใจ; ฉันทราคะ ท่ี
เกิดขึ ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั ้งสองอย่างนั ้นต่างหาก เป็นเครื ่องผูกล่ามที่ใจและ
ธรรมารมณ์น้ัน” 

“หากตาเป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้ หรือรูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้แล้วไซร้, การครองชีวิต
ประเสริฐ เพื่อความส้ินทุกข์โดยชอบ ก็จะปรากฏไม่ได้;   

“แต่เพราะเหตุที่ตาไม่ใช่เครื่องผูกล่ามรูป, รูปมิใช่เครื่องผูกล่ามตา, ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยตาและรูปสองอย่างนั้นต่างหาก เป็นเครื่องผูกล่ามที่ตาและรูปนั้น เพราะเหตุฉะนั้น การ
ครองชีวิตประเสริฐเพื่อความส้ินทุกข์โดยชอบ จึงปรากฏได้ ฯลฯ”  

“พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระจักษุ, พระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นรูปด้วยจักษุ, (แต่) ฉันทราคะ
ไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระผู้มีพระภาคทรงมีพระทัยหลุดพ้นดีแล้ว; พระผู้มีพระภาคก็ทรงมี
พระโสต...พระฆานะ...พระชิวหา...พระกาย...พระทัย... (แต่) ฉันทราคะไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า, 
พระผู้มีพระภาคทรงมีพระทัยหลุดพ้นดีแล้ว”106 

• “พระองคผูเจริญ! ถึงแมขาพระองคชราแลว เปนผูเฒาผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับก็

ตาม ขอพระผูมีพระภาคสุคตเจาโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคแตโดยยอเถิด ขาพระองคคง

จะเขาใจความแหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคไดเปนแน ขาพระองคคงจะเปนทายาทแหงพระ

ดํารัสของพระผูมีพระภาคไดเปนแน” 
“แน่ะมาลุงกยบุตร! ท่านเห็นเป็นประการใด? รูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยจักษุอย่างใดๆ ซึ่งเธอ

ยังไม่เห็น ท้ังมิเคยได้เห็น ท้ังไม่เห็นอยู่ ท้ังไม่เคยคิดหมายว่าขอเราพึงเห็น, ความพอใจ ความ
ใคร่ หรือความรัก ในรูปเหล่าน้ัน จะมีแก่เธอไหม?”  [ทูลตอบ “ไมมี พระเจาขา”] 

“เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ทั้งหลาย อย่างใดๆ เธอไม่ได้ทราบ ไม่เคย
ทราบ ไม่ทราบอยู่ และทั้งไม่เคยคิดหมายว่าเราพึงทราบ, ความพอใจ ความใคร่ หรือความรัก
ในธรรมารมณ์เหล่าน้ัน จะมีแก่เธอไหม?”  [ทูลตอบ “ไมมี พระเจาขา”] 

 “มาลุงกยบุตร! บรรดาสิ่งที่เห็นได้ยินรู้ทราบเหล่านี้ ในสิ่งที่เห็น เธอจักมีแค่เห็น ในสิ่งที่ได้ยิน 

จักมีแค่ได้ยิน ในสิ่งท่ีลิ้มดมแตะต้อง จักมีแค่รู ้(รสกลิ่นแตะต้อง) ในสิ่งท่ีทราบ จักมีแค่ทราบ;  
“เม่ือใด (เธอมีแค่เห็นได้ยินได้รู้ได้ทราบ) เมื่อนั้น เธอก็ไม่มีด้วยนั่น (อรรถกถาอธิบายว่า

ไม่ถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบงํา), เมื่อไม่มีด้วยนั่น ก็ไม่มีที่นั่น (อรรถกถาว่า ไม่พัวพันหมก
ติดอยู่ในส่ิงที่ได้เห็นเป็นต้นน้ัน), เมื่อไม่มีที่นั่น เธอก็ไม่มีที่นี่ ไม่มีที่โน่น ไม่มีระหว่างที่นี่ที่โน่น 
(ไม่ใช่ภพน้ี ไม่ใช่ภพโน้น ไม่ใช่ระหว่างภพท้ังสอง), น่ันแหละคือท่ีจบส้ินแห่งทุกข”์ 

(พระมาลุงกยบุตรสดับแลว กลาวความตามที่ตนเขาใจออกมาวา:) 
“พอเห็นรูป สติก็หลงหลุด ดวยมัวใสใจแตนิมิตหมายท่ีนารัก แลวก็มีจิตกําหนัดติดใจ เสวย

อารมณ แลวก็สยบอยูกับอารมณน้ันเอง,  
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๕๔  พุทธธรรม 
 

“เวทนาหลากหลายอันกอกําเนิดขึ้นจากรูป ขยายตัวเพิ่มขึ้น จิตของเขาก็คอยถูกกระทบ 

กระท่ัง ท้ังกับความอยากและความยุงยากใจ เมื่อส่ังสมทุกขอยูอยางนี้ ก็เรียกวาไกลนิพพาน” 
“พอไดยินเสียง...พอไดกล่ิน...พอล้ิมรส...พอถูกตองโผฏฐัพพะ...พอรูธรรมารมณ สติก็หลง

หลุด ฯลฯ ก็เรียกวาไกลนิพพาน” 
“เห็นรูปก็ไมติดในรูป ดวยมีสติมั่นอยู, มีจิตไมติดใจ เสวยเวทนาไป ก็ไมสยบกับอารมณ

นั้น; เขามีสติดําเนินชีวิตอยางท่ีวา เม่ือเห็นรูป และถึงจะเสพเวทนา ทุกขก็มีแตส้ิน ไมส่ังสม; เมื่อ

ไมส่ังสมทุกขอยูอยางน้ีก็เรียกวาใกลนิพพาน” 
“ไดยินเสียง...ไดกล่ิน...ล้ิมรส...ถูกตองโผฏฐัพพะ...รูธรรมารมณ ก็ไมติดในธรรมารมณ 

ดวยมีสติม่ันอยู ฯลฯ ก็เรียกวาใกลนิพพาน”107
 

• “ด้วยเหตุเพียงไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวาร? คนบางคนเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อม
น้อมรักฝากใจในรูปที่น่ารัก ย่อมขุ่นเคืองขัดใจในรูปที่ไม่น่ารัก มิได้มีสติกํากับใจ มีใจเล็กจ้อยอยู่, 
ไม่เข้าใจตามเป็นจริง ซึ่งความหลุดรอดปลอดพ้นของจิต และความหลุดรอดปลอดพ้นด้วย
ปัญญา ที่จะทําให้บาปอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปได้โดยไม่เหลือ; ฟังเสียงด้วยหู...สูด
กลิ่นด้วยจมูก...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ทราบธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมน้อม
รักฝากใจใน...ธรรมารมณ์อันน่ารัก ย่อมขุ่นเคืองขัดใจใน...ธรรมารมณ์อันไม่น่ารัก ฯลฯ”  

“ด้วยเหตุเพียงไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวาร? ภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมไม่น้อม
รักฝากใจในรูปที่น่ารัก ไม่ขุ ่นเคืองขัดใจในรูปที่ไม่น่ารัก มีสติกํากับใจ เป็นอยู่อย่างผู ้มีจิต
กว้างขวาง ไม่มีประมาณ เข้าใจตามเป็นจริง ซึ่งความหลุดรอดปลอดพ้นของจิต และความหลุด
รอดปลอดพ้นด้วยปัญญา ที่จะทําให้บาปอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปได้โดยไม่
เหลือ, ฟังเสียงด้วยหู ฯลฯ ทราบธรรมารมณ์ด้วยใจ ย่อมไม่น้อมรักฝากใจใน...ธรรมารมณ์อัน
น่ารัก ไม่ขุ่นเคืองขัดใจใน...ธรรมารมณ์อันไม่น่ารัก ฯลฯ”108 

• “ภิกษุท้ังหลาย อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท? เมื่อภิกษุสังวรจักขุนทรีย์
อยู่ จิตย่อมไม่ซ่านแส่ไปในรูปท้ังหลายที่พึงรู้ด้วยจักษุ, เม่ือมีจิตไม่ซ่านแส่ ปราโมทย์ก็เกิด, เมื่อ
มีปราโมทย์แล้ว ปีติก็เกิด, เมื่อมีใจปีติ กายก็สงบระงับ, ผู้มีกายสงบ ย่อมเป็นสุข, ผู้มีสุข จิต
ย่อมเป็นสมาธิ, เมื่อจิตเป็นสมาธิ ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ, เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ ผู้นั้นจึง
นับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท” (เกี่ยวกับโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนเดียวกัน)

109 

• อานนท์ การอบรมอินทรีย์ ที่ยอดเยี ่ยมในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย) เป็น
อย่างไร? เพราะเห็นรูปด้วยตา...เพราะได้ยินเสียงด้วยหู...เพราะได้กลิ่นด้วยจมูก...เพราะรู้รสด้วย
ลิ้น...เพราะต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย...เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ย่อมเกิดความชอบใจบ้าง เกิด
ความไม่ชอบใจบ้าง เกิดท้ังความชอบใจและไม่ชอบใจบ้าง แก่ภิกษุ;  

“เธอเข้าใจชัดดังน้ีว่า ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจไม่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว
แก่เรานี้ เป็นสิ่งปรุงแต่ง เป็นธรรมหยาบ เป็นของอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น, ภาวะต่อไปนี้จึงจะ

                                                 
107  สํ.สฬ.๑๘/๑๓๒-๕/๙๐-๔ 
108  สํ.สฬ.๑๘/๒๐๗-๘/๑๕๐-๑; อีกแหงหนึ่งคําถามวา อสังวร (ความไมสํารวม) คืออยางไร? สังวร (ความสํารวม) คืออยางไร? คําตอบ

อยางเดียวกับในท่ีนี้ (สํ.สฬ.๑๘/๓๔๗-๙/๒๔๖-๗) 
109  สํ.สฬ.๑๘/๑๔๔/๙๘  



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๕๕ 
 

  

สงบประณีต นั่นคืออุเบกขา (ความมีใจเป็นกลาง), (ครั้นแล้ว) ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ 
ท้ังความชอบใจไม่ชอบใจท่ีเกิดขึ้นแก่เธอน้ัน ก็ดับไป อุเบกขาก็ต้ังม่ัน” 

“สําหรับบุคคลผู้ใดก็ตาม ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว 
ย่อมดับไป อุเบกขาย่อมตั้งมั่นได้เร็วพลันทันที โดยไม่ยาก เสมือนคนหลับตาแล้วลืมตา หรือลืมตา
แล้วหลับตา ฯลฯ น้ีเรียกว่า การอบรมอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม ในแบบแผนของอารยชน...”110 

• “ภิกษุท้ังหลาย ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังไม่ตรัสรู้ เราได้เกิดความดําริขึ้นดังนี้
ว่า: อะไรเป็นคุณของจักษุ? อะไรเป็นโทษ (ข้อเสีย) ของจักษุ? อะไรเป็นทางออก (พ้นอาศัยเป็น
อิสระ) แห่งจักษ?ุ อะไรเป็นคุณ...เป็นโทษ...เป็นทางออกแห่งโสตะ... ฆานะ...ชิวหา...กาย...มโน?” 

“เราได้เกิดความคิดขึ้นดังน้ี: สุข โสมนัส ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ นี้คือคุณของจักษุ, ข้อ
ที่จักษุไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา นี้คือโทษของจักษุ, การกําจัด
ฉันทราคะ การละฉันทราคะในเพราะจักษุเสียได้ นี้คือทางออกแห่งจักษุ” (ของโสตะ ฆานะ 
ชิวหา กาย มโน ก็เช่นเดียวกัน)  

“ตราบใด เรายังมิได้รู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งคุณของอายตนะภายใน ๖ เหล่านี้โดยเป็นคุณ, 

ซึ่งโทษโดยเป็นโทษ, ซึ่งทางออกโดยเป็นทางออก, ตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาว่าเราบรรลุแล้ว
ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...” 

(ตอไปตรัสถึงคุณ โทษ ทางออกพนแหงอายตนะภายนอก ๖ ในทํานองเดียวกัน)
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• “ภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่รู ้เห็นจักษุตามที่มันเป็น รู้เห็นรูปทั้งหลายตามที่มันเป็น รู้เห็นจักขุ
วิญญาณตามท่ีมันเป็น รู้เห็นจักขุสัมผัสตามท่ีมันเป็น รู้เห็นเวทนาอันเป็นสุข หรือทุกข์ หรือไม่
สุขไม่ทุกข ์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ตามที่มันเป็น ย่อมไม่ติดพันในจักษุ ไม่ติดพัน
ในรูปทั้งหลาย ไม่ติดพันในจักขุวิญญาณ ไม่ติดพันในจักขุสัมผัส ไม่ติดพันในเวทนา อันเป็นสุข
หรอืทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ ท่ีเกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย   

“เมื่อผู้นั้นไม่ติดพัน ไม่หมกมุ่น ไม่ลุ่มหลง รู้เท่าทันเห็นโทษตระหนักอยู่ อุปาทานขันธ์
ทั้ง ๕ ย่อมถึงความไม่ก่อตัวพอกพูนต่อไป, อนึ่ง ตัณหาที่เป็นตัวการก่อภพใหม่ อัน
ประกอบด้วยนันทิราคะ คอยแส่เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ก็จะถูกละไปเสียด้วย, ความ
กระวนกระวายทางกายก็ดี ความกระวนกระวายทางใจก็ดี ความเร่าร้อนกายก็ดี ความเร่าร้อนใจ
ก็ดี ความกลัดกลุ้มทางกายก็ดี ความกลัดกลุ้มทางใจก็ดี ย่อมถูกเขาละได;้  

“ผู้นั้นย่อมเสวยทั้งความสุขทางกาย ทั้งความสุขทางใจ, บุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้ว มี
ความเห็นอันใด ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ, มีความดําริใด ความดํารินั้นก็เป็นสัมมา
สังกัปปะ, มีความพยายามใด ความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะ, มีความระลึกใด ความ
ระลึกนั้นก็เป็นสัมมาสติ, มีสมาธิใด สมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิ, ส่วนกายกรรม วจีกรรม และ
อาชีวะของเขา ย่อมบริสุทธิ์ดีมาแต่ต้นทีเดียว; ด้วยประการดังนี้ เขาชื่อว่ามีอริยอัฏฐังคิกมรรค
อันถึงความเจริญบริบูรณ”์ (เก่ียวกับโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็เชนกัน)
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๕๖  พุทธธรรม 
 
คุณคาทางจริยธรรม 

๑. อายตนะเปนจุดเริ่มตน และเปนหัวเล้ียวหัวตอของทางแยกระหวางกุศลกับอกุศล ทางสายหน่ึง

นําไปสูความประมาทมัวเมา ความช่ัว และการหมกติดอยูในโลก อีกสายหน่ึงนําไปสูความรูเทาทัน การประกอบ

กรรมดี และความหลุดพนเปนอิสระ  

ความสําคัญในเรื่องน้ีอยูท่ีวา หากไมมีการฝกฝนอบรมใหเขาใจและปฏิบัติในเรื่องอายตนะอยางถูกตอง

แลว ตามปกติมนุษยท่ัวไปจะถูกชักจูงลอใหดําเนินชีวิตในทางท่ีมุงเพื่อเสพเสวยโลก เท่ียวทําการตางๆ เพียงเพื่อ

แสวงหารูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะท่ีชอบใจ และความสนุกสนานบันเทิงตางๆ มาปรนเปรอตา หู จมูก ล้ิน 

ผิวกาย และใจอยากของตน พอกพูนความโลภ โกรธ หลง แลวกอใหเกิดความวุนวายเดือดรอนท้ังแกตนและ

ผูอื่น  

พอจะเห็นไดไมยากวา การเบียดเบียนกัน การขัดแยงแยงชิง การกดข่ีบีบค้ัน เอารัดเอาเปรียบกัน 

ตลอดจนปญหาสังคมตางๆ ท่ีเกิดเพิ่มขึ้น และท่ีแกไขกันไมสําเร็จ โดยสวนใหญแลว ก็สืบเน่ืองมาจากการดําเนิน

ชีวิตแบบปลอยตัว ใหถูกลอถูกชักจูงไปในทางท่ีจะปรนเปรออายตนะอยูเสมอ จนเคยชินและรุนแรงย่ิงขึ้นๆ 

น่ันเอง  

คนจํานวนมาก บางทีไมเคยไดรับการเตือนสติใหสํานึกหรือยั้งคิด ท่ีจะพิจารณาถึงความหมายแหงการ

กระทําของตน และอายตนะที่ตนปรนเปรอบางเลย และไมเคยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกอบรมหรือสังวรระวัง

เกี่ยวกับอายตนะหรืออินทรียของตน จึงมีแตความลุมหลงมัวเมายิ่งๆ ขึ้น  

การแกไขทางจริยธรรมในเรื่องน้ี สวนหน่ึงอยูท่ีการสรางความเขาใจใหรูเทาทันความหมายของอายตนะ

และส่ิงท่ีเกี่ยวของวาควรจะมีบทบาทและความสําคัญในชีวิตของตนแคไหน เพียงไร และอีกสวนหนึ่ง ใหมีการ

ฝกฝนอบรมดวยวิธีประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การสํารวมระวังใชงาน และรับใชอายตนะเหลานั้น 

ในทางที่จะเปนประโยชนอยางแทจริงแกชีวิตของตนเองและแกสังคม 

๒. อายตนะเปนแหลงท่ีมาของความสุขความทุกข ซึ่งเปนเปาหมายแหงการดําเนินชีวิตท่ัวไปและความ
เพียรพยายามเฉพาะกิจแทบทุกอยางของปุถุชน ดานสุขก็เปนการแสวงหา ดานทุกขก็เปนการหลีกหนี  

นอกจากสุขทุกขจะเกี่ยวเนื่องกับปญหาความประพฤติดีประพฤติชั่วท่ีกลาวในขอ ๑ แลว ตัวความสุข

ทุกขนั้น ก็เปนปญหาอยูในตัวของมันเอง ในแงของคุณคา ความมีแกนสาร และความหมายที่จะเขาพึ่งพาอาศัย

มอบกายถวายชีวิตใหอยางแทจริงหรือไม   

คนไมนอย หลังจากระดมเร่ียวแรงและเวลาแหงชีวิตของตนว่ิงตามหาความสุขจากการเสพเสวยโลกจน

เหนื่อยออนแลว ก็ผิดหวัง เพราะไมไดสมปรารถนาบาง เม่ือหารสอรอยหวานช่ืน ก็ตองเจอรสขื่นขมดวย บางที

ยิ่งไดสุขมาก ความเจ็บปวดเศราแสบกลับยิ่งทวีลํ้าหนา เสียคาตอบแทนในการไดความสุขไปแพงกวาไดมา ไม

คุมกันบาง ไดสมปรารถนาแลว แตไมชื่นเทาท่ีหวัง หรือถึงจุดที่ต้ังเปาหมายแลว ความสุขกลับว่ิงหนีออกหนาไป

อีก ตามไมทันอยูร่ําไปบาง บางพวกก็จบชีวิตลงท้ังท่ีกําลังว่ิงหอบ ยังตามความสุขแทไมพบหรือยังไมพอ  

สวนพวกที่ผิดหวังแลว ก็เลยหมดอาลัยปลอยชีวิตเรื่อยเปอยไปตามเรื่อง อยูอยางทอดถอนความหลัง

บาง หันไปดําเนินชีวิตในทางเอียงสุดอีกดานหน่ึง โดยหลบหนีตีจากชีวิตไปอยูอยางทรมานตนเองบาง  



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๕๗ 
 

  

การศึกษาเรื่องอายตนะน้ี มุงเพ่ือใหเกิดความรูเทาทันสภาพความจริง และประพฤติปฏิบัติดวยการวาง

ทาทีท่ีถูกตอง ไมใหเกิดเปนพิษเปนภัยแกตนเองและผูอื่นมากนัก อยางนอยก็ใหมีหลัก พอรูทางออกท่ีจะแกไข

ตัว นอกจากจะระมัดระวังในการใชวิธีการท่ีจะแสวงหาความสุขเหลาน้ีแลว ยังเขาใจขอบเขตและข้ันระดับตางๆ 

ของมัน แลวรูจักหาความสุขในระดับท่ีประณีตยิ่งข้ึนไปดวย ความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสุขทุกขนี้ ยอมเปน

เรื่องของจริยธรรมไปดวยในตัว 

๓. อายตนะในแงท่ีเปนเรื่องของกระบวนการรับรูและการแสวงปญญา ก็เกี่ยวของกับจริยธรรมต้ังแต
จุดเริ่มตน เพราะถาปฏิบัติในตอนเริ่มแรกไมถูกตอง การรับรูก็จะไมบริสุทธ์ิ แตจะกลายเปนกระบวนการรับรูท่ี

รับใชกระบวนการเสพเสวยโลก หรือเปนสวนประกอบของกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏไปเสีย ทําใหไดความรูท่ี

บิดเบือน เอนเอียง เคลือบแฝง มีอคติ ไมถูกตองตรงตามความจริง หรือตรงกับสภาวะตามท่ีมันเปน การปฏิบัติ

ในทางจริยธรรมท่ีจะชวยเกื้อกูลในเรื่องน้ี ก็คือวิธีการท่ีจะรักษาจิตใหดํารงอยูในอุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง 

มีจติราบเรียบเที่ยงตรงไมเอนเอียง ไมใหถูกอํานาจกิเลสมีความชอบใจไมชอบใจเปนตนเขาครอบงํา 

๔. การปฏิบัติทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับอายตนะโดยตรงบาง โดยออมบาง มีหลายอยาง บางอยางก็
มีไวเพื่อใชในขั้นตอนตางๆ กัน ท้ังนี้สุดแตวาปญหามักจะเกิดข้ึนที่จุดใด ทุกขและบาปอกุศลมักไดชองเขามาที่

ชวงตอนใด  

อยางไรก็ตาม ทานมักสอนย้ําใหใชวิธีระวังหรือปองกันตั้งแตชวงแรกที่สุด คือ ตอนที่อายตนะรับอารมณ

ทีเดียว เพราะจะทําใหปญหาไมเกิดข้ึนเลย จึงเปนการปลอดภัยท่ีสุด  

ในทางตรงขาม ถาปญหาเกิดข้ึนแลว คือ บาปอกุศลธรรมไดชองเขามาแลว มักจะแกไขยาก เชน เม่ือ

ปลอยใหอารมณท่ีลอเราเยายวนครอบงําใจ จิตถูกปรุงแตงจนราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นแลว ท้ังท่ีรูผิด

ชอบชั่วดี มีความสํานึกในส่ิงชอบธรรมอยู แตก็ทนตอความเยายวนไมได ลุอํานาจกิเลส ทําบาปอกุศลลงไป ดวย

เหตุนี้ ทานจึงย้ําวิธีระมัดระวังปองกันใหปลอดภัยไวกอนต้ังแตตน 

องคธรรมสําคัญท่ีใชระมัดระวังต้ังแตตน  ก็คือ สติ ซึ่งเปนตัวควบคุมจิตไวใหอยูกับหลัก หรือพูดอีก

นัยหน่ึง เหมือนเชือกสําหรับดึงจิต สติท่ีใชในข้ันระมัดระวังปองกันเกี่ยวกับการรับอารมณของอายตนะแต

เบ้ืองตนนี้ ใชหลักที่เรียกวา อินทรียสังวร ซึ่งแปลวา การสํารวมอินทรีย เรียกอีกอยางหนึ่งวา การคุมครอง

ทวาร
113

 หมายถึง การมีสติพรอมอยู เมื่อรับอารมณมีรูป เปนตน ดวยอินทรียมีตาเปนอาทิ ก็ไมปลอยใจถือไป

ตามนิมิตหมายตางๆ อันจะเปนเหตุใหเกิดความติดพันขุนเคืองชอบใจไมชอบใจ แลวถูกอกุศลธรรมเขาครอบงํา

จิตใจ การปฏิบัติตามหลักนี้ ชวยไดท้ังดานปองกันความช่ัวเสียหาย ปองกันความทุกข และปองกันการสราง

ความรูความคิดที่บิดเบือนเอนเอียง  

อยางไรก็ตาม การท่ีจะปฏิบัติใหไดผล มิใชวาจะนําหลักมาใชเม่ือไรก็ไดตามปรารถนา เพราะสติจะต้ัง

ม่ันเตรียมพรอมอยูเสมอ จําตองมีการฝกฝนอบรม อินทรียสังวรจึงตองมีการซอมหรือใชอยูเสมอ การฝกอบรม

อินทรีย มีช่ือเรียกวา อินทรยีภาวนา (แปลตามแบบวาการเจริญอินทรีย)  

                                                 
113  เรียกเต็มวา คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย 



๕๘  พุทธธรรม 
 

ผูท่ีฝกอบรมหรือเจริญอินทรียแลว ยอมปลอดภัยจากบาปอกุศลธรรม ความทุกข และความรูท่ีเอน

เอียงบิดเบือนท้ังหลาย
114

 เพราะปองกันไวไดกอนท่ีส่ิงเหลาน้ันจะเกิดขึ้น หรือแมหากความชอบใจไมชอบใจจะ

หลุดรอดเกิดข้ึนมา ก็สามารถระงับ หรือสลัดทิ้งไปไดเร็วพลัน 

อินทรียสังวรน้ีจัดวาเปนหลักธรรมในขั้นศีล แตองคธรรมสําคัญท่ีเปนแกนคือสติน้ันอยูในจําพวกสมาธิ 

ทําใหมีการใชกําลังจิตและการควบคุมจิตอยูเสมอ จึงเปนการฝกอบรมสมาธิไปดวยในตัว 

หลักธรรมอีกอยางหนึ่ง ท่ีทานแนะนําใหเปนขอปฏิบัติในเรื่องน้ี เปนหลักในระดับปญญา เรียกวา 

โยนิโสมนสิการ หลักน้ีใชในชวงตอนท่ีรับอารมณเขามาแลว โดยใหพิจารณาอารมณน้ันเพื่อเกิดความรูเทาทัน 

เชน พิจารณาคุณ โทษ ขอดีขอเสียของอารมณนั้น พรอมทั้งภาวะอันเปนอิสระปลอดภัยอยูดีมีสุขได โดยไมตอง

พึ่งพาอาศัยอารมณน้ัน ในแงท่ีจะตองใหคุณและโทษของมันเปนตัวกําหนดความสุข ความทุกขและชะตาชีวิต 
ขอปฏิบัติท่ีกลาวถึงเหลานี้ มีแนวปรากฏอยูในพุทธพจนขางตนบางแลว และบางหลักก็จะอธิบายตอไป

ขางหนาอีก จึงพูดไวโดยยอเพียงเทานี้.  

                                                 
114  ในแงความรูความคิดท่ีเอนเอียงบิดเบือนนั้น ในที่น้ีหมายเฉพาะปลอดภัยจากเหตุใหม ไมพูดถึงเหตุท่ีส่ังสมไวเกา คือ ตัณหา มานะ 

ทิฏฐิ ท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงเปนอีกตอนหนึ่งตางหาก. 



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๕๙ 
 

  

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑:  เรื่อง ปญญา ๓ 

ปญญานั้น แทจริงก็มีอยางเดียว ไดแกธรรมชาติที่เปนความรูเขาใจสภาวะ คือหย่ังถึงความจริงของส่ิงท้ังหลายตามท่ี

มันเปน แตก็นิยมจําแนกแยกประเภทออกไปเปนหลายอยาง ตามระดับของความรูเขาใจบาง ตามหนาท่ีหรือแงดานของการ

ทํางานของปญญาบาง ตามทางท่ีปญญานั้นเกิดขึ้นบาง เปนตน  
ปญญาชุดหนึ่งซึ่งจําแนกตามแหลงท่ีมา หรือทางเกิดของปญญา ไดแก ปญญา ๓ อยาง ชุดที่แยกออกไปเปน สุตมย-

ปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยปญญา คําทายคือปญญาเปนตัวกลางรวมกัน สวนคําขางหนาท่ีตางกัน บอกที่มาหรือ

แหลงเกิดของปญญานั้น วา หนึ่ง เกิดจากสุตะ (การสดับฟง การอาน และเลาเรียน) สอง เกิดจากจินตะ (การคิดไตรตรอง

พิจารณา) และสาม เกิดจากภาวนา (การปฏิบัติตอจากนั้น) 
ปญญา ๓ อยางชุดนี้ ในพระไตรปฎกกลาวถึงนอย แตมีผูนํามาพูดกันคอนขางบอย ขอสําคัญคือเขาใจความหมายกัน

ไมคอยชัด จึงควรแสดงคําอธิบายท่ีพวงมากับถอยคําเหลานี้สืบแตเดิมไว เพ่ือประโยชนในการศึกษา   
เริ่มดวยการเรียงลําดับ ปญญา ๓ นั้น ตามท่ีพูดกัน มักเรียงสุตมยปญญาเปนขอแรก แตของเดิมในพระไตรปฎก ท้ัง

ในพระสูตร (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑) และในพระอภิธรรม (อภิ.วิ.๓๕/๗๙๗/๔๒๒) เร่ิมดวยจินตามยปญญาเปนขอแรก อยางไรก็ตาม 

ในเนตติปกรณ ซึ่งพระเถรวาทสายพมาถือเปนคัมภีรหนึ่งในพระไตรปฎกดวย (จัดรวมไวใน ขุททกนิกาย แหงพระ

สุตตันตปฎก) เรียงสุตมยปญญาขึ้นกอน (และเรียกช่ือตางไปเล็กนอยเปน สุตมยีปญญา จินตามยีปญญา ภาวนามยีปญญา) 

และตอมา ในคัมภีรช้ันอรรถกถา-ฎีกา นิยมมากขึ้นในทางที่จะเรียกช่ือเปน สุตมยญาณ จินตามยญาณ และภาวนามยญาณ 

ในท่ีนี้ ขอเรียงลําดับ ปญญา ๓ ตามพระไตรปฎกชั้นเดิมไวกอน พรอมดวยแสดงความหมายสั้นๆ ดังนี้ 
๑.  จินตามยปญญา  ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา (ปญญาเกิดจากโยนิโสมนสิการท่ีต้ังข้ึนในตนเอง)  
๒.  สุตมยปญญา  ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียน (ปญญาเกิดจากปรโตโฆสะ)  
๓.  ภาวนามยปญญา  ปญญาเกิดจากการปฏิบัติบําเพ็ญ (ปญญาเกิดจากปญญาสองอยางแรกน้ันแลวหมั่นมนสิการ

ในประดาสภาวธรรม) 

การท่ีทานเรียงจินตามยปญญาข้ึนกอน หรือสุตมยปญญาข้ึนกอนนั้น จับความไดวา อยูท่ีการคํานึงถึงบุคคลเปนหลัก 

หรือมองธรรมตามความเกี่ยวของของบุคคล  
ในกรณีท่ีเรียงจินตามยปญญาเปนขอแรก ก็คือ ทานเริ่มที่บุคคลพิเศษประเภทมหาบุรุษกอน หมายความวา 

พระพุทธเจา (และพระปจเจกพุทธเจา) ผูคนพบและเปดเผยความจริงข้ึนนั้น มิไดอาศัยสุตะ ไมตองมีปรโตโฆสะคือการฟงจาก

ผูอื่น แตรูจักคิดพิจารณาดวยโยนิโสมนสิการของตนเอง สามารถสืบสาว เรียงตอ ไลตามประสบการณทั้งหลายอยางถึงทันทั่ว

รอบทะลุตลอด จนหย่ังเห็นความจริงได จากจินตามยปญญาจึงตอเขาภาวนามยปญญาไปเลย (ไมตองอาศัยสุตมยปญญา) 
แตเมื่อมองที่บุคคลทั่วไป ทานเร่ิมดวยสุตมยปญญาเปนขอแรก โดยมีคําอธิบายตามลําดับวา บุคคลเลาเรียนสดับฟง 

ไดสุตะ ไดขอธรรม ไดขอมูลแลว เกิดศรัทธาข้ึนเปนพ้ืนเบื้องตน จึงนําไปใครครวญตรวจสอบพิจารณาไดความรูเขาใจในสุตะ

นั้น ก็เกิดเปนสุตมยปญญา แลวในข้ันตอไป อาศัยส่ิงท่ีไดเรียนสดับนั้นเปนฐาน เขาตรวจสอบช่ังตรองเพงพินิจขบคิดลึกชัดลง

ไป มองเห็นเหตุผลความสัมพันธเปนไปชัดเจน เกิดเปนจินตามยปญญา เมื่อเขาใชปญญาทั้งสองนั้นขะมักเขมนมนสิการใน

สภาวธรรมทั้งหลาย (พูดอีกสํานวนหนึ่งวา อาศัยหรือตั้งอยูในปญญาท้ังสองน้ันแลว เจริญวิปสสนา - สุตจินฺตามยาเณสุ หิ 

ปติฏฐิโต วิปสฺสนํ อารภติ, เนตฺติ.53) แลวเกิดญาณ มีความรูสวางประจักษแจงความจริง เปนมรรคที่จะใหเกิดผลข้ึน ก็เปน

ภาวนามยปญญา 



๖๐  พุทธธรรม 
 

พึงสังเกตดวยวา สําหรับคนทั่วไปน้ี ถึงจะไดรับสุตะคือขาวสารขอมูลมากมาย แตคนจํานวนมากก็ไดแคสุตะเทานั้น 

หาไดปญญาไม  คือ ในขอที่ ๑ นั้น ตองแยกวา  คนจํานวนมากไดแคสุตะ  มีเพียงบางคนที่อาศัยสุตะนั้นแลวสามารถทําใหเกิด

สุตมยปญญา  
นาสังเกตวา ในคัมภีรวิภังคแหงอภิธรรมปฎก ทานอธิบายภาวนามยปญญาวา ไดแก “สมาปนฺนสฺส ป ฺา” ซึ่งแปล

ตามตัวอักษรวา “ปญญาของผูประกอบ” หรือ “ปญญาของผูถึงพรอม” (สมาปนฺน คือประกอบ หรือถึงพรอมนี้ ในท่ีทั่วไป ใชได

ท้ังทางดีและทางราย เชน ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ ประกอบการบรรพชา ถึงพรอมดวยอิจฉาและโลภะ ประกอบการสนุกสนาน

เลนหัว ประกอบดวยโสกะปริเทวะ เปยมดวยกระแสน้ําที่เช่ียวกราก ฯลฯ แตเวลาใชโดดๆ ในทางธรรม มักหมายถึงเขาฌาน

สมาบัติ) และอรรถกถาแหงคัมภีรวิภังคนั้น (วิภงฺค.อ.๔๔๑) ไขความวา “สมาปตฺติสมงฺคิสฺส,  อนฺโตสมาปตฺติยํ ปวตฺตา ปฺา 

ภาวนามยา นาม” (ปญญาของผูประกอบดวยสมาบัติ อันเปนไปในสมาบัติ ชื่อวาเปนภาวนามัย) ทําใหรูสึกวาความหมายจํากัด

เฉพาะมาก แตคัมภีรตางๆ เชน ปรมัตถมัญชุสา อธิบายวา คําไขความดังกลาวนั้นเปนเพียงการแสดงตัวอยาง โดยสาระก็มุงเอา

การเห็นแจงความจริงท่ีเปนมัคคปญญาอันเปนไปดวยวิปสสนานั่นเอง  
มีแงของการอธิบายท่ีกินความคลุมถึงฌานสมาบัติ และมองไดกวางออกไป พรอมทั้งเขาใจงายข้ึนดวย คือจับท่ีคํา

วาอัปปนา ซึ่งหมายถึงสมาธิท่ีเปนแกนของฌานทั้งหมด ดังท่ีทานไขความวา “ปญญาที่สําเร็จดวยอํานาจภาวนา อันถึงอัปปนา 

ช่ือวา ภาวนามัย” (วิสุทฺธิ.๓/๔) คําไขความตรงนี้ ท่ีกลาวถึงภาวนา โยงไปถึงขอความขางตนที่วาขะมักเขมนมนสิการในประดา

สภาวธรรม ซึ่งก็คือวิปสสนา เมื่อวิปสสนาปญญาเห็นแจงชัดถึงขีด จิตก็เปนสมาธิถึงอัปปนา (ถึงฌาน) ความประจักษแจงจดจิต

สนิทแนว ถึงกับทําใหส่ิงหมักหมมผูกรัดหุมพอกจิต ท่ีเรียกวากิเลส ถูกสลายลางออกไป จิตพนจากกิเลสส้ินเชิงหรือบางสวนก็

ตาม ความรูแจงถึงข้ันทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอยางนี้ได คือภาวนามยปญญา ซึ่งเปนมรรคญาณ 
มีความรูประกอบอีกหนอยวา ในเนตติปกรณ (เนตฺติ.8) ทานโยงปญญา ๓ นี้ กับการจัดประเภทบุคคล ๔ ดวย โดย

แสดงความหมายของบุคคล ๓ ประเภทแรกที่เปนเวไนย (เวไนย ๓) ใหเห็นทุนเดิมกอนจะกาวสูภาวนามยปญญาวา คนที่มี ๒ 

อยาง ท้ังสุตมยปญญา และจินตามยปญญา เปน อุคฆฏิตัญู (ผูรูไดฉับพลันเพียงแคฟงหัวขอก็เขาใจ) คนที่มีสุตมยปญญา

อยางเดียว เปน วิปจิตัญู (ผูรูเขาใจตอเมื่อมีการขยายความ) คนที่ยังไมมีปญญา ๒ อยาง ท้ังสุตมยปญญา และจินตามย-

ปญญา เปน เนยยะ (ผูท่ีจะพึงแนะนําโดยฝกสอนอบรมใหเขาใจตอไป) สวนปทปรมะ ไมเปนเวไนย เปนอันไมตองพูดถึง 
เมื่อรูเขาใจหลักตางๆ ขางตนเปนพ้ืนฐานแลว อาจจะประมวลเปนคําอธิบาย ปญญา ๓ สําหรับคนท่ัวไป ท่ีจะเขาใจได

งายๆ คราวๆ  
ทวนความกอนวา อัจฉริยบุคคล ในขั้นพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา เปนนักคิดที่แทจริง คือมีปญญาย่ิงใหญ

เหนือคนทั่วไป อยางที่วา ทามกลางส่ิงแวดลอมและประสบการณทั้งหลาย ท่ีคนอื่นๆ พบเห็นกันมาเปนสิบปรอยปพันปแลว ก่ี

รุนกี่ช่ัวคน เขาก็อยูกันมา ก็รูเขาใจตามๆ กันมาอยูแคนั้น แตพระพุทธเจาเกิดข้ึนมา ทรงมีโยนิโสมนสิการ ท่ีจะมองเห็นส่ิง

ท้ังหลายในแงมุมอื่นๆ ท่ีคนทั่วไปนึกไมถึง มองไมเห็น สามารถคิดสืบสาวหยั่งเห็นความจริงท่ีลึกลํ้าอยูเบื้องหลัง คิดริเริ่มใหมๆ 

ในส่ิงท่ีคนอื่นยังไมเคยคิด ทําใหมีการมองใหมเห็นใหมคนพบใหม ไดความรูความเขาใจใหม และกาวตอไปในโยนิโสมนสิการ

นั้น จนเขาถึงความจริงที่ไมมีใครอ่ืนหย่ังถึงได  
ปญญาที่เกิดจากการรูจักคิดดวยโยนิโสมนสิการของตนเองอยางนี้ เรียกวาจินตามยปญญา ซึ่งพระพุทธเจาและพระ

ปจเจกพุทธเจาทรงมีโดยไมตองอาศัยการส่ังสอนแนะนําจากผูอ่ืน (และก็ไมมีคนอ่ืนมีปญญารูท่ีจะมาบอกมาสอนใหได) จึงเปน

ปญญาของบุคคลพิเศษ ที่คนทั่วไปไมมี ถาไมมีบุคคลพิเศษที่มีจินตามยปญญาอยางนี้ การคนพบใหม การแหวกวงลอมหรือ

กรอบทางปญญาออกไป ก็ไมอาจเปนไปได และคนก็อยูก็รูก็คิดตามๆ กันเรื่อยๆ ไป 
ในเม่ือคนทั่วไปไมมีจินตามยปญญาจากการใชโยนิโสมนสิการเร่ิมคิดดวยตนเอง จึงตองอาศัยการสดับตรับฟงเลา

เรียนคําแนะนําส่ังสอนจากผูอื่นเปนจุดเริ่ม นี่คือเร่ิมจากการสรางสุตมยปญญากอน ในขณะท่ีบุคคลพิเศษขามสุตมยปญญานี้ไป

เลย  



บทท่ี ๒ อายตนะ ๖   ๖๑ 
 

  

สําหรับในท่ีนี้ เมื่อแยกบุคคลพิเศษออกไปแลว จึงจะกลาวถึง ปญญา ๓ ครบจํานวน และเรียงลําดับโดยถือเอาคน

ท่ัวไปเปนที่ตั้ง ดังนี้ 
๑. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากสุตะ ไดแกปญญาท่ีคนทั่วไปจะพัฒนาข้ึนได โดยตองอาศัยสุตะ คือ เมื่อยังคิดเองไม

เปน หรือคิดไปไมถึง มองอะไรๆ ไมออก ไมเขาใจ ก็ตองมีผูแนะนําส่ังสอนบอกให เชนมีทานที่เรียกวาเปนกัลยาณมิตร อยาง

พระพุทธเจา ทานผูรู ครูอาจารย มาแนะนําช้ีแจงอธิบาย จึงรูเขาใจหย่ังความจริงไดในระดับหน่ึง  
๒. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากจินตะ ไดแกการรูจักคิด คือ เมื่อไดความรูเขาใจในสุตะ เกิดมีสุตมยปญญาจาก

การเลาเรียนสดับฟงแลว ก็ฝกโยนิโสมนสิการใหมองเห็นรูเขาใจกวางไกลลึกรอบท่ัวตลอดแยกโยงได ทําใหกาวตอไปในการ

เขาถึงความจริง และใชความรูอยางไดผล 
๓. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากภาวนา คือการปฏิบัติบําเพ็ญ ทําใหเปนใหมี ข้ึนไดจริง โดยลงมือทํากับ

ประสบการณตรง หมายถึงปญญาท่ีพัฒนาตอจากสุตมยปญญาและจินตามยปญญาสองอยางแรกน้ัน คืออาศัยปญญาสองอยาง

แรกนั้น พัฒนาตอไปดวยการมนสิการ (หมายถึงโยนิโสมนสิการ) ท่ีตัวสภาวะ จนเกิดปญญารูแจงจริงท่ีสําเร็จเปนมรรคให

บรรลุผล 

ขอใหสังเกตไวเปนขอสําคัญประการแรกวา ภาวนามยปญญานี้ อาศัยและตอจากสุตมยปญญาและจินตามยปญญา 

ไมใชวายังไมไดเรียนรูอะไรเลย ไปนั่งสมาธิ แลวมาบอกวาเขาฌานไดภาวนามยปญญา อยางนั้นไมใช พึงตระหนักวา คนท่ัวไปนี้ 

แมแตจินตามยปญญาก็ยังทําใหเกิดเองไมได ตองเร่ิมจากสุตมยปญญา (สุตมยปญญาก็ยังไมคอยจะได มีแตไดแคสุตะ อยางท่ี

พูดแลวขางตน)  
จุดสังเกตสําคัญประการท่ีสอง คือ โยนิโสมนสิการ เปนตัวทํางาน เรียกไดวาเปนแกนในการพัฒนาหรือสรางปญญา

ท้ังสามอยางนี้ท้ังหมด เริ่มตั้งแตบุคคลพิเศษอยางพระพุทธเจา ที่วาตั้งตนดวยจินตามยปญญา โดยไมตองอาศัยสุตะจากคนอื่น 

(ไมตองพ่ึงปรโตโฆสะ) ก็คือใชโยนิโสมนสิการท่ีมีข้ึนมาเปนของเริ่มตนในตนเอง เปนที่มาของปญญาที่เกิดจากการคิด ท่ีทําให

คิดเปนไดอยางเฉพาะพิเศษ สวนคนทั่วไป แมจะไดพ่ึงสุตะจากผูอ่ืน แตเมื่อจะกาวตอไปจากน้ัน จะใหปญญาพัฒนาขึ้นไป ก็

ตองใชโยนิโสมนสิการ จนกระท่ัง ในที่สุด การเกิดของปญญาขอที่ ๓ อันสูงสุดนั้น มีการทํางานของโยนิโสมนสิการเปน

สาระสําคัญเลยทีเดียว  
เรื่องจึงเปนอยางที่พูดแลวแตตนวา ปญญา ๓ อยางในชุด สุตมยปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยปญญา นี้ 

ในพระไตรปฎกกลาวถึงนอยนัก พระสารีบุตรประมวลมาแสดงไว เปนการใหมองเห็นแหลงที่เกิดที่มาของปญญา ไมเปนหลักที่

ทานเนนยํ้ามาก  
เรื่องท่ีพระพุทธเจาทรงเนนยํ้าบอยมาก ตรัสอยูเสมอ ก็คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติในการทําใหเกิดปญญา 

เมื่อมีโยนิโสมนสิการแลว ปญญาทั้งสามนั้นก็มาได และใหสัมฤทธ์ิบรรลุจุดหมาย  

ก็มาสรุปไวทายนี้อีกทีวา คนทั้งหลายที่รับขาวสารขอมูลกันนั้น  
- บางคนไดแคสุตะ โดยไมไดปญญาเลย แมแตสุตมยปญญาก็ไมได  
- บางคนรูจักมนสิการไตรตรองพิจารณาสุตะนั้นแลว สามารถทําสุตมยปญญาใหเกิดขึ้น  
- บางคนไดสุตมยปญญาแลว รูจักมนสิการคิดพินิจย่ิงข้ึนไป ก็พัฒนาจินตามยปญญาใหเกิดข้ึนมา 
- บางคน ใชสุตมยปญญา และจินตามยปญญา ท่ีมีที่ไดแลวนั้น เปนฐาน พัฒนาปญญาดวยโยนิโสมนสิการ

ย่ิงข้ึนไป ก็อาจทําภาวนามยปญญาใหเกิดข้ึนได 

 



 

ตอน ๒: ชีวิตเปนอยางไร? 

ไตรลักษณ 

ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อยางของส่ิงท้ังปวง 

บทท่ี ๓ 

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ 

ตามหลักพุทธธรรมเบ้ืองตนท่ีวา ส่ิงท้ังหลายเกิดจากสวนประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา หรือมีอยูใน

รูปของการรวมตัวเขาดวยกันของสวนประกอบตางๆ นั้น มิใชหมายความวาเปนการนําเอาสวนประกอบท่ีเปน

ช้ินๆ อันๆ อยูแลวมาประกอบเขาดวยกัน และเมื่อประกอบเขาดวยกันแลว กเ็กิดเปนรูปเปนรางคุมกันอยูเหมือน

เมื่อเอาวัตถุตางๆ มารวมกันเปนเคร่ืองอุปกรณตางๆ  

ความจริง ท่ีกลาววาส่ิงท้ังหลายเกิดจากการประชุมกันของสวนประกอบตางๆ น้ัน เปนเพียงคํากลาวเพื่อ

เขาใจงายๆ ในเบื้องตนเทาน้ัน แทจริงแลว ส่ิงท้ังหลายมีอยูในรูปของกระแส สวนประกอบแตละอยางๆ ลวน

ประกอบขึ้นจากสวนประกอบอื่นๆ ยอยลงไป แตละอยางไมมีตัวตนของมันเองเปนอิสระ ลวนเกิดดับตอกันไป

เรื่อย ไมเท่ียง ไมคงที่ กระแสนี้ไหลเวียนหรือดําเนินตอไป อยางที่ดูคลายกับรักษารูปแนวและลักษณะท่ัวไปไวไดอยาง

คอยเปนไป ก็เพราะสวนประกอบทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยซึ่งกันและกัน เปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันอยาง

หน่ึง และเพราะสวนประกอบเหลานั้นแตละอยางลวนไมมีตัวตนของมันเอง และไมเท่ียงแทคงท่ีอยางหน่ึง 

ความเปนไปตางๆ ท้ังหมดนี้ เปนไปตามธรรมชาติ อาศัยความสัมพันธและความเปนปจจัยเน่ืองอาศัย

กันของส่ิงท้ังหลายเอง ไมมีตัวการอยางอื่นที่นอกเหนือออกไปในฐานะผูสรางหรือผูบันดาล จึงเรียกเพื่อเขาใจ

งายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ 

มีหลักธรรมใหญอยู ๒ หมวด ท่ีถือไดวาพระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ 

และ ปฏิจจสมุปบาท  

ความจริงธรรมท้ัง ๒ หมวดน้ีถือไดวาเปนกฎเดียวกัน แตแสดงในคนละแงหรือคนละแนว เพ่ือมองเห็น

ความจริงอยางเดียวกัน คือ ไตรลักษณ มุงแสดงลักษณะของสิ่งท้ังหลายซ่ึงปรากฏใหเห็นวาเปนอยางนั้น ในเมื่อ

ส่ิงเหลานั้นเปนไปโดยอาการท่ีสัมพันธเน่ืองอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท สวน

หลักปฏิจจสมุปบาท ก็มุงแสดงถึงอาการท่ีส่ิงท้ังหลายมีความสัมพันธเน่ืองอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันเปน

กระแส จนมองเห็นลักษณะไดวาเปนไตรลักษณ 

กฎธรรมชาติน้ี เปน ธาตุ คือภาวะท่ีทรงตัวอยูโดยธรรมดา เปน ธรรมฐิติ คือภาวะท่ีต้ังอยูหรือยืนตัว

เปนหลักแนนอนอยูโดยธรรมดา เปน ธรรมนิยาม
115

 คือกฎธรรมชาติ หรือกําหนดแหงธรรมดา ไมเก่ียวกับ

                                                 
115  ในคัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถา แบง นิยาม หรือกฎธรรมชาติเปน ๕ อยาง คือ 

๑. อุตุนิยาม (physical laws) กฎธรรมชาติเก่ียวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตางๆ โดยเฉพาะเรื่องลมฟาอากาศ และ

ฤดูกาล ในทางอุตุนิยม อันเปนส่ิงแวดลอมสําหรับมนุษย 
๒. พีชนิยาม (genetic laws) กฎธรรมชาติเก่ียวกับการสืบพนัธุ รวมท้ังพันธุกรรม 

๑ 
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ผูสรางผูบันดาล หรือการเกิดขึ้นของศาสนาหรือศาสดาใดๆ กฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดาในความหมาย

ของพุทธธรรมดวยวาเปนผูคนพบกฎเหลาน้ี แลวนํามาเปดเผยชี้แจงแกชาวโลก 

สําหรับไตรลักษณนั้น มีพุทธพจนแสดงหลักไวในรูปของกฎธรรมชาติ วาดังน้ี 

“ตถาคต (พระพุทธเจ้า) ทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้นก็ดํารงอยู่ 
เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยามว่า  

๑. สังขารทั้งปวง  ไม่เท่ียง ... 
๒. สังขารทั้งปวง116 เป็นทุกข ์... 
๓. ธรรมท้ังปวง เป็นอนัตตา ... 

ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย 
แจกแจง ทําให้เข้าใจง่ายว่า “สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง ...สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์ ...ธรรมทั้ง
ปวง เป็นอนัตตา”117 

ไตรลักษณนี้ ในอรรถกถาบางทีเรียกวา “สามัญลักษณะ” ในฐานะเปนลักษณะรวม ท่ีมีแกส่ิงท้ังหลาย

เปนสามัญเสมอเหมือนกัน คือ ทุกอยางท่ีเปนสังขตะ เปนสังขาร ลวนไมเท่ียง คงทนอยูมิได เสมอเหมือนกัน

ท้ังหมด ทุกอยางท่ีเปนธรรม ไมวาสังขตะคือสังขาร หรืออสังขตะคือวิสังขาร ก็ลวนมิใชตน ไมเปนอัตตา เสมอ

กันท้ังส้ิน 

เพ่ือความเขาใจงาย ๆ จะแสดงความหมายของไตรลักษณ (The Three Characteristics of Existence) โดย

ยอ ดังนี้ 

๑. อนิจจตา (Impermanence) ความไมเท่ียง ความไมคงท่ี ความไมยั่งยืน ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลวเส่ือม และ

สลายไป 

๒. ทุกขตา (Stress and Conflict) ความเปนทุกข ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่

กดดัน ฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางน้ันเปล่ียนแปลงไป จะ

ทําใหคงอยูในสภาพนั้นไมได ภาวะท่ีไมสมบูรณมีความบกพรองอยูในตัว ไมใหความสมอยาก

แทจริง หรือความพึงพอใจเต็มที่แกผูอยากดวยตัณหา และกอใหเกิดทุกขแกผูเขาไปอยากเขาไปยึด

ดวยตัณหาอุปาทาน 

๓ อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเปนอนัตตา ความไมใชตัวตน ความไมมีตัวตนจริงแท

ท่ีจะเปนเจาของครอบครองส่ังบังคับใหเปนไปอยางไรๆ ได 

                                                                                                                                                        
๓. จิตตนิยาม (psychic law) กฎธรรมชาติเก่ียวกับกระบวนการทํางานของจิต  
๔. กรรมนิยาม (karmic law) กฎธรรมชาติเก่ียวกับเจตจํานงและพฤติกรรมมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา 
๕. ธรรมนิยาม (general law of the suchness of natural states, esp., that of cause and effect) กฎธรรมชาติเก่ียวกับสภาวะ

แหงธรรมดาทั่วไป เฉพาะอยางย่ิง ความสัมพันธ และความเปนเหตุเปนผลแกกันของส่ิงทั้งหลาย (ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ.๔๐๘) 

116  คําวา “สังขาร” ในไตรลักษณน้ี ตองเขาใจวาตางกับคําวาสังขารในขันธ ๕; ในขันธ ๕ สังขาร = ความดีความชั่วที่ปรุงแตงจิตใจ เปน

นามธรรมอยางเดียว สวนในไตรลักษณ สังขาร = ส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตง หรือท่ีเกิดจากสวนประกอบตางๆ ประชุมกัน

เขา จะเปนรูปธรรม หรือนามธรรมก็ตาม คือ เทากับขันธ ๕ ทั้งหมด 

117  องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘ 
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ส่ิงท้ังหลายท่ัวไป มีอยูเปนไปในรูปของกระแส ท่ีประกอบดวยปจจัยตางๆ อันสัมพันธเน่ืองอาศัยกัน 

เกิดดับสืบตอกันไปอยูตลอดเวลาไมขาดสาย จึงเปนภาวะท่ีไมเท่ียง เม่ือแตละส่ิงแตละสวนท่ีสัมพันธกัน เกิดดับ 

ไมคงท่ี และเปนไปตามเหตุปจจัยท่ีอาศัย ก็ยอมมีความบีบค้ัน กดดัน ขัดแยง และแสดงถึงความบกพรองไม

สมบูรณอยูในตัว และทุกส่ิงทุกอยาง ไมวาจะเปนไปในรูปกระแสท่ีเกิดดับอยูตลอดเวลา ข้ึนตอเหตุปจจัยเชนน้ี 

ก็ตาม ไมขึ้นตอเหตุปจจัย ก็ตาม ก็มีภาวะท่ีเปนอยางน้ันๆ ตามธรรมดาของมันอยูแลว จึงยอมไมเปนไมมีตัวตน

อะไร ท่ีเหมือนกับมาแฝงมาซอนมาคุม ดังเปนเจาของครอบครองส่ังบังคับใหเปนไปอยางไรๆ ไดตามท่ีปรารถนา 

ในกรณีของสัตวบุคคล ใหแยกวา สัตวบุคคลน้ันประกอบดวยขันธ ๕ เทาน้ัน ไมมีส่ิงใดอื่นอีก 

นอกเหนือจากขันธ ๕ เปนอันตัดปญหาเรื่องท่ีจะมีตัวตนเปนอิสระอยูตางหาก  

จากน้ันหันมาแยกขันธ ๕ ออกพิจารณาแตละอยางๆ ก็จะเห็นวา ขันธทุกขันธไมเท่ียง เมื่อไมเท่ียง ก็

เปนทุกข เปนสภาพบีบคั้นกดดันแกผูเขาไปยึด เมื่อเปนทุกข ก็ไมใชตัวตน ท่ีวาไมใชตัวตน ก็เพราะแตละอยางๆ 

ลวนเกิดจากเหตุปจจัย ไมมีตัวตนของมันเอง อยางหนึ่ง เพราะไมอยูในอํานาจ ไมเปนของของสัตวบุคคลนั้น

แทจริง (ถาสัตวบุคคลนั้นเปนเจาของขันธ ๕ แทจริง ก็ยอมตองบังคับเอาเองใหเปนไปตามความตองการได และ

ไมใหเปล่ียนแปลงไปจากสภาพท่ีตองการได เชน ไมใหแก ไมใหเจ็บปวย เปนตน) อยางหนึ่ง 

พุทธพจนแสดงไตรลักษณในกรณีของขันธ ๕ มีตัวอยางท่ีเดน ดังน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็นอนัตตา หากรูป...เวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ จักเป็นอัตตา (ตัวตน) แล้วไซร้ มันก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้ง
ยังจะได้ตามปรารถนาในรูป ฯลฯ ในวิญญาณว่า “ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...
ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย” แต่เพราะเหตุที่รูป ฯลฯ 
วิญญาณ เป็นอนัตตา ฉะนั้น รูป ฯลฯ วิญญาณ จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และใครๆ ไม่
อาจได้ตามความปรารถนา ในรูป ฯลฯ วิญญาณ ว่า “ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอ
สังขาร...ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย” 

“ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายมีความเห็นเป็นไฉน?” 
“รูปเท่ียง หรือไม่เท่ียง?” (ตรัสถามทีละอย่าง จนถึง วิญญาณ) 
“ไม่เท่ียง พระเจ้าข้า” 
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ หรือเป็นสุข?” 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า” 
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่า 

น่ันของเรา เราเป็นนั่น น่ันเป็นตัวตนของเรา?” 
“ไม่ควรเห็นอย่างน้ัน พระเจ้าข้า” 
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อย่างใด

อย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอก หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ ทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้อง 
ตามที่มันเป็นว่า “น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่น่ัน น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา”118 

                                                 
118  สํ.ข.๑๗/๑๒๗-๑๒๙/๘๒-๘๔ 
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มีปราชญฝายฮินดูและฝายตะวันตกหลายทาน พยายามแสดงเหตุผลวา พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธ

อัตตา หรือ อาตมัน ในช้ันสูงสุด ทรงปฏิเสธแตเพียงธรรมท่ีเปนปรากฏการณตาง ๆ อยางเชนในพระสูตรน้ีเปน

ตน ทรงปฏิเสธขันธ ๕ ทุกอยางวาไมใชอัตตา เปนการแสดงเพียงวา ไมใหหลงผิดยึดเอาขันธ ๕ เปนอัตตา 

เพราะอัตตาท่ีแทจริงซึ่งมีอยูน้ัน ไมใชขันธ ๕ และยกพุทธพจนอื่นๆ มาประกอบอีกมากมาย เพ่ือแสดงวา

พระพุทธเจาทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมท่ีเปนปรากฏการณตางๆ วาไมใชอัตตา แตทรงยอมรับอัตตาในข้ันสูงสุด 

และพยายามอธิบายวา นิพพานมีสภาวะอยางเดียวกับอาตมัน หรือวานิพพานนั่นเอง คือ อัตตา เรื่องนี้ ถามี

โอกาสจะไดวิจารณในตอนท่ีเกี่ยวกับนิพพาน 

ในข้ันนี้ แคช้ีหลักไวงายๆ คือ ความจริงก็ชัดเจนอยูทุกเวลาวา ส่ิงท้ังหลายมีสภาวะของมันเองอยูแลว 

จึงยอมมีอัตตาไมได และส่ิงท้ังหลายจะมีอยูเปนอยูตามภาวะของมันอยางน้ันๆ ได ก็ตองไมมีอัตตา (ถามีอัตตา 

ส่ิงท้ังหลายก็ดํารงสภาวะของมันอยูไมได คือเปนอยูเปนไปตามภาวะของมันที่เปนอยางนั้นๆ ไมได) 

สวนในท่ีนี้ขอกลาวส้ันๆ เพียงในแงจริยธรรมวา ปุถุชน โดยเฉพาะผูท่ีไดรับการศึกษาอบรมมาในระบบ

ความเช่ือถือเกี่ยวกับเรื่องอาตมัน ยอมมีความโนมเอียงในทางท่ีจะยึดถือหรือไขวควาไวใหมีอัตตาในรูปหน่ึงรูป

ใดใหจงได เปนการสนองความปรารถนาท่ีแฝงอยูในจิตสวนลึกท่ีไมรูตัว เมื่อจะตองสูญเสียความรูสึกวามีตัวตน

ในรูปหนึ่ง (ช้ันขันธ ๕) ไป ก็พยายามยึดหรือคิดสรางเอาท่ีเกาะเก่ียวอันใหมข้ึนไว แตตามหลักพุทธธรรมนั้น 

มิไดมุงใหปลอยอยางหนึ่ง เพื่อไปยึดอีกอยางหนึ่ง หรือพนอิสระจากท่ีหน่ึง เพื่อตกไปเปนทาสอีกท่ีหน่ึง  

อาการท่ีส่ิงท้ังหลายมีอยูในรูปกระแส มีความสัมพันธเน่ืองอาศัยเปนปจจัยสืบตอกัน และมีลักษณะไม

เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา อยางไร ยังจะตองอธิบายดวยหลักปฏิจจสมุปบาทตอไปอีก ความจึงจะชัดยิ่งข้ึน 

คําอธิบายไตรลักษณตามหลักวิชาในคัมภีร 

ขอยกเอาหลักธรรมนิยามท่ีแสดงไตรลักษณ หรือสามัญลักษณะ ๓ อยาง มาต้ังเปนหัวขออีกครั้งหนึ่ง 

เพื่ออธิบายใหลึกซึ้งย่ิงข้ึนไป ตามแนวหลักวิชาท่ีมีหลักฐานอยูในคัมภีรตางๆ ดังน้ี 

๑. สังขาร  ท้ังหลายท้ังปวง   ไมเท่ียง 
๒. สังขาร  ท้ังหลายท้ังปวง   เปนทุกข 
๓. ธรรม  ท้ังหลายท้ังปวง   เปนอนัตตา 

สังขารท้ังปวงไมเท่ียง เรียกตามคําบาลีวา เปนอนิจจ หรืออนิจจะ แตในภาษาไทยนิยมใชคําวาอนิจจัง, 
ความไมเท่ียง ความเปนส่ิงไมเท่ียง หรือภาวะที่เปนอนิจจหรืออนิจจัง น้ัน เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา อนิจจตา, 

ลักษณะท่ีแสดงถึงความไมเท่ียง เรียกเปนศัพทวา อนิจจลักษณะ 

สังขารท้ังหลายเปนทุกข ในภาษาไทย บางทีใชอยางภาษาพูดวา ทุกขัง, ความเปนทุกข ความเปนของ

คงทนอยูมิได ความเปนสภาวะมีความบีบค้ันขัดแยง หรือภาวะเปนทุกขน้ัน เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา ทุกขตา, 

ลักษณะท่ีแสดงถึงความเปนทุกข เรียกเปนศัพทวา ทุกขลักษณะ 

ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา, ความเปนอนัตตา ความเปนของมิใชตัวตน หรือภาวะท่ีเปนอนัตตาน้ัน เรียก

เปนคําศัพทตามบาลีวา อนัตตตา, ลักษณะท่ีแสดงถึงความเปนอนัตตา เรียกเปนคําศัพทวา อนัตตลักษณะ 

ในหลักไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา น้ัน มีขอท่ีควรทําความเขาใจ และอธิบาย

เพิ่มเติม ดังน้ี 



๖๖  พุทธธรรม 
 
๑. ความเขาใจเก่ียวกับศัพทท่ีเก่ียวของ 

๑. สังขารท้ังปวง กับ ธรรมท้ังปวง 
ผูศึกษาจะสังเกตเห็นวา ในขอ ๑ และขอ ๒ ทานกลาวถึงสังขารท้ังปวงวา ไมเท่ียง และเปนทุกข แตใน

ขอ ๓ ทานกลาวถึงธรรมทั้งปวงวา เปนอนัตตา คือ ไรตัว หรือมิใชตน การใชคําท่ีตางกันเชนนี้ แสดงวามีความ

แตกตางกันบางอยางระหวางหลักท่ี ๑ และท่ี ๒ คือ อนิจจตา และทุกขตา กับหลักท่ี ๓ คือ อนัตตตา และความ

แตกตางกันน้ีจะเห็นไดชัด ตอเม่ือเขาใจความหมายของคําวา “สังขาร” และคําวา “ธรรม” 

“ธรรม” เปนคําท่ีมีความหมายกวางท่ีสุด กินความครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยางบรรดามี ท้ังท่ีมีไดและไดมี 

ตลอดกระท่ังความไมมี ท่ีเปนคูกับความมีนั้น ทุกส่ิงทุกอยางท่ีใครก็ตามกลาวถึง คิดถึง หรือรูถึง ท้ังเรื่องทาง

วัตถุและทางจิตใจ ท้ังท่ีดีและท่ีช่ัว ท้ังท่ีเปนสามัญวิสัยและเหนือสามัญวิสัย รวมอยูในคําวาธรรมท้ังส้ิน  

ถาจะให “ธรรม” มีความหมายแคบเขา หรือจําเพาะอยางใดอยางหน่ึง ก็เติมคําขยายประกอบลงไปเพื่อ

จํากัดความใหอยูในขอบเขตท่ีตองการ หรือจําแนกแยกธรรมน้ันแบงประเภทออกไป แลวเลือกเอาสวนหรือแง

ดานแหงความหมายท่ีตองการ หรือมิฉะนั้นก็ใชคําวาธรรมคําเดียวเดี่ยวโดดเต็มรูปของมันตามเดิมน่ันแหละ แต

ตกลงหรือหมายรูรวมกันไววา เม่ือใชในลักษณะนั้นๆ ในกรณีนั้น หรือในความแวดลอมอยางน้ันๆ จะใหมี

ความหมายเฉพาะในแนวความ หรือในขอบเขตวาอยางนั้นๆ เชน เมื่อมาคูกับอธรรม หรือใชเก่ียวกับความ

ประพฤติท่ีดี ท่ีช่ัวของบุคคล หมายถึง บุญ หรือคุณธรรมคือความดี เมื่อมากับคําวา อัตถะ หรืออรรถ หมายถึง

ตัวหลัก หลักการ หรือเหตุ เมื่อใชสําหรับการเลาเรียน หมายถึง ปริยัติ พุทธพจน หรือคําส่ังสอน ดังน้ีเปนตน 

“ธรรม” ท่ีกลาวถึงในหลักอนัตตตา แหงไตรลักษณนี้ ทานใชในความหมายที่กวางท่ีสุดเต็มท่ี สุด

ขอบเขตของศัพท คือ หมายถึง สภาวะหรือสภาพทุกอยาง ไมมีขีดขั้นจํากัด ธรรมในความหมายเชนนี้ จะเขาใจ

ชัดเจนยิ่งข้ึน เมื่อแยกแยะแจกแจงแบงประเภทออกไป เชน จําแนกเปนรูปธรรม และนามธรรม บาง โลกิยธรรม 

และโลกุตรธรรม บาง สังขตธรรม และอสังขตธรรม บาง กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากฤตธรรม (สภาวะที่

เปนกลางๆ) บาง ธรรมท่ีจําแนกเปนชุดเหลาน้ี แตละชุดครอบคลุมความหมายของธรรมไดหมดส้ินท้ังน้ัน แตชุด

ท่ีตรงกับแงท่ีควรศึกษาในที่น้ีคือ ชุด  สังขตธรรม และอสังขตธรรม 

ธรรมท้ังหลายท้ังปวง แยกประเภทไดเปน ๒ อยาง คือ
119

 

๑. สังขตธรรม  ธรรมท่ีถูกปรุงแตง ไดแก ธรรมท่ีมีปจจัย สภาวะท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตงข้ึน สภาวะที่

ปจจัยทั้งหลายมารวมกันแตงสรรคข้ึน ส่ิงท่ีปจจัยประกอบเขา หรือส่ิงท่ีปรากฏและเปนไปตาม

เงื่อนไขของปจจัย เรียกอีกอยางหน่ึงวา สังขาร ซึ่งมีรากศัพทและคําแปลเหมือนกัน หมายถึง สภาวะ

ทุกอยาง ท้ังทางวัตถุและทางจิตใจ ท้ังรูปธรรมและนามธรรม ท้ังท่ีเปนโลกิยะและโลกุตระ ท้ังท่ีดี ท่ี

ชั่ว และท่ีเปนกลางๆ ท้ังหมด เวนแตนิพพาน 

๒. อสังขตธรรม ธรรมท่ีไมถูกปรุงแตง ไดแก ธรรมท่ีไมมีปจจัย หรือสภาวะท่ีไมเกิดจากปจจัยปรุงแตง 

ไมเปนไปตามเง่ือนไขของปจจัย เรียกอีกอยางหน่ึงวา วิสังขาร ซึ่งแปลวา สภาวะปลอดสังขาร หรือ

สภาวะท่ีไมมีปจจัยปรงุแตง หมายถึง นิพพาน 

                                                 
119  ดู สงฺคณี อ.๓๔/๓/๒; ๗๐๒/ ๒๗๗; ๙๐๗/๓๕๔; ธ.อ.๕/๑๑๒; ฯลฯ (สังขตธรรม มีคําจํากัดความแบบอภิธรรมนัยหนึ่ง ตามท่ีมาที่

อางไวขางตนนั้นวา ไดแก กุศลในภูม ิ๔, อกุศล, วิบากในภูมิ ๔, กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓, และรูปทั้งปวง) 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๖๗ 
 

  

โดยนัยนี้ จะเห็นชัดวา สังขาร คือสังขตธรรม เปนเพียงสวนหน่ึงของธรรม แตธรรมกินความหมายกวาง

กวา มีท้ังสังขารและนอกเหนือจากสังขาร คือท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรม ท้ังสังขารและวิสังขาร หรือท้ัง

สังขารและนิพพาน เม่ือนําเอาหลักน้ีมาชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับไตรลักษณ จึงสามารถมองเห็นขอบเขต

ความหมายในหลักสองขอตนคือ อนิจจตาและทุกขตา วาตางจากขอสุดทายคืออนัตตตาอยางไร โดยสรุปไดดังนี ้

สังขาร คือ สังขตธรรมท้ังปวง ไมเท่ียง และเปนทุกข ตามหลักขอ ๑ และขอ ๒ แหงไตรลักษณ (และ

เปนอนัตตาดวยตามหลักขอ ๓) แตอสังขตธรรม หรือวิสังขาร คือนิพพาน ไมข้ึนตอภาวะเชนนี้ 

ธรรมท้ังปวง คือ ท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรม ท้ังสังขารและมิใชสังขาร คือสภาวะทุกอยางท้ังหมด

ท้ังส้ิน รวมท้ังนิพพาน เปนอนัตตา คือไรตัว มิใชตน 

อนัตตตาเทานั้น เปนลักษณะรวมท่ีมีท้ังในสังขตธรรมและอสังขตธรรม สวนอนิจจตาและทุกขตาเปน

ลักษณะท่ีมีเฉพาะในสังขตธรรม ซึ่งทําใหตางจากอสังขตธรรม ในพระบาลีบางแหงจึงมีพุทธพจนแสดงลักษณะ

ของสังขตธรรมและอสังขตธรรมไว เรียกวา สังขตลักษณะ และอสังขตลักษณะ ใจความวา
120 

สังขตลักษณะ คือ เครื่องหมายท่ีทําใหกําหนดรู หรือเครื่องกําหนดหมายใหรูวาเปนสังขตะ (วาเปน

สภาวะท่ีมีปจจัยท้ังหลายมารวมกันแตงสรรคขึ้น) ของสังขตธรรม มี ๓ อยาง คือ 

๑. ความเกิดข้ึน ปรากฏ  

๒. ความแตกดับหรือความสลาย ปรากฏ 

๓. เม่ือดํารงอยู ความผันแปร ปรากฏ 

สวน อสังขตลักษณะ คือ เครื่องหมายท่ีทําใหกําหนดรู หรือเครื่องกําหนดหมายใหรูวาเปนอสังขตะ (วา

มิใชสภาวะท่ีปจจัยท้ังหลายมารวมกันทําข้ึนแตงข้ึน) ของอสังขตธรรม ก็มี ๓ อยาง คือ 

๑. ไมปรากฏความเกิด 

๒. ไมปรากฏความสลาย 

๓. เม่ือดํารงอยู ไมปรากฏความผันแปร 

รวมความมายํ้าอีกครั้งหน่ีงใหชัดขึ้นอีกวา อสังขตธรรม หรือวิสังขาร คือนิพพาน พนจากภาวะไมเที่ยง

และเปนทุกข แตก็เปนอนัตตา ไรตัว มิใชตน สวนธรรมอื่นนอกจากน้ัน คือสังขารหรือสังขตธรรมท้ังหมด ท้ังไม

เท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา ดังความในบาลีแหงวินัยปฏกผูกเปนคาถายืนยันไววา  

“สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขตธรรมท้ังปวงเปนทุกขและเปนอนัตตา นิพพานและบัญญัติเปนอนัตตา 

วินิจฉัยมีอยูดังน้ี”121 

  

                                                 
120  องฺ.ติก.๒๐/๔๘๖-๗/๑๙๒. 
121  วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔; ในคัมภีรชั้นอรรถกถา พึงอางหลักฐานเชน “อมตบท (นิพพาน) วางจากอัตตา” (อตฺตสฺุมตปทํ, วิสุทฺธิ.๓/

๑๐๒) “นิพพานธรรมชื่อวาวางจากอัตตา เพราะไมมีตัวตนนั่นเอง” (นิพฺพานธมฺโม อตฺตสฺเสว อภาวโต อตฺตสฺุโ, ปฏสํิ.อ.๒/๓๕๖) 



๖๘  พุทธธรรม 
 

๒. สังขารในขันธ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ 

ในภาษาไทย มีตัวอยางมากมายท่ีคําพูดหรือคําศัพทเดียวกัน แตมีความหมายตางกันหลายอยาง ท่ี

ตางกันเล็กนอย ยังมีเคาความหรือลักษณะบางอยางคลายคลึงหรือพอเทียบเคียงกันได ก็มี ท่ีตางกันหางไกลจน

ไมมีอะไรเทียบหรือโยงถึงกันเลย ก็มี เชน “กลอน” หมายถึงคําประพันธประเภทหน่ึงก็ได หมายถึง ไมขัดหรือ

ลูกสลักประตูหนาตาง ก็ได หมายถึง ลูกตุมท่ีใชเปนอาวุธ ก็ได   

“เขา” ท่ีหมายถึงเนินอันสูงข้ึนไปบนพื้นดิน และ “เขา” ท่ีหมายถึงสวนของกายมีลักษณะแข็ง ท่ีงอก

ออกมาจากหัวสัตวบางพวก กลาวไดวามีลักษณะคลายกันอยูบาง แต “เขา” ท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ีสาม กับ “เขา” 

ท่ีเปนช่ือนกพวกหนึ่ง คงพูดไดยากวามีอะไรใกลเคียงหรือเทียบคลายกันได  

อยางไรก็ตาม สําหรับผูท่ีเขาใจความหมายนัยตางๆ ของถอยคําดีแลว และไดยินไดฟงไดใชอยูจนเคย

ชิน เม่ือพบคําเชนน้ัน ท่ีมีผูใชพูดใชเขียนในขอความตางๆ ตามปกติจะแยกไดไมยากวา คํานั้น ท่ีใชในขอความ

น้ัน มีความหมายอยางไร โดยมากจะเขาใจไดทันที ตัวอยางเชน “จะเย็บผาได ก็ตองใชเข็ม จะสรางบานใหญ 

ทานใหลงเข็ม” “เขาข้ึนเขาตามลากวางเพื่อเอาเขา” “หญิงชราไปในเรือเดินทะเล พอไดยินวาจะพบลมใหญ ก็จะ

เปนลม” “เขาหักพวงมาลัยหลบเด็กขายพวงมาลัย” “อยาทําลอเลน รถน้ีมีแคสองลอ” “พอหนังจบ เขาก็รีบควา

กระเปาหนังรุดไปท่ีทํางาน” “ตายังตาดี แตฟนไมดี” “กานํ้าน้ันหากินในน้ํา กาน้ําน้ีคนขายกาแฟใชหากิน” “เพราะ

เสียดสี จึงเสียสี” “รวงโรจไมรวงโรย” ดังน้ี เปนตน 

ในภาษาบาลีก็เชนเดียวกัน มีศัพทมากมายที่มีความหมายหลายนัย ผูไดเลาเรียนดีแลว แมพบศัพท

เหลาน้ันที่ใชในความหมายหลายอยางปะปนกันอยู ก็สามารถจับแยกและเขาใจไดทันที แตผูไมคุนเคยหรือผูแรก

ศึกษาอาจสับสนงุนงงหรือถึงกับเขาใจผิดได  

ตัวอยางคําจําพวกนี้ ท่ีมาจากภาษาบาลี เชน “นาค” อาจหมายถึงสัตวคลายงูแตตัวใหญมาก ก็ได 

หมายถึงชางใหญเจนศึก ก็ได หมายถึงบุคคลผูประเสริฐ ก็ได “นิมิต” ในทางพระวินัย หมายถึง วัตถุท่ีเปน

เครื่องหมายเขตท่ีประชุมสงฆบาง หมายถึงอาการแสวงหาลาภในทางท่ีผิดดวยวิธีขอเขาแบบเชิญชวนโดยนัย บาง 

แตในทางธรรมปฏิบัติ หมายถึงภาพท่ีเห็นในใจในการเจริญกรรมฐาน “นิกาย” หมายถึง หมวดตอนใน

พระไตรปฎกสวนพระสูตร ก็ได หมายถึง คณะนักบวชหรือกลุมศาสนิกท่ีแบงกันเปนพวกๆ ก็ได “ปจจัย” ในทาง

พระวินัย หมายถึงเคร่ืองอาศัยของชีวิต เชน อาหาร แตในทางธรรม หมายถึง เหตุ หรือเครื่องสนับสนุนใหธรรม

อื่นเกิดข้ึน  

ขอใหพิจารณาความหมายของคําศัพทเดียวกัน ท่ีตางนัยกันออกไป เมื่อใชในขอความตางๆ ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ “ภิกษุรูรสดวยล้ิน อรอยก็ตาม ไมอรอยก็ตาม เธอไมปลอยใหความติดใจหรือความขัดใจเขาครอบงําจิต 

ภิกษุนี้ช่ือวาสํารวมอินทรีย คือล้ิน” “อินทรียคือศรัทธา มีการยังธรรมท้ังหลายท่ีประกอบอยูดวยใหเขาถึงภาวะ

ผองใสเปนรส ประดุจดังสารสม หรือมีการว่ิงแลนไปหาอารมณเปนรส ภิกษุพึงเจริญอินทรียคือศรัทธาน้ัน” คําวา 

รส ก็ดี อินทรีย ก็ดี ในขอความ ๒ ทอนน้ี มีความหมายตางกัน ในขอความแรก รส หมายถึงส่ิงท่ีรูดวยล้ิน หรือ

ส่ิงท่ีเปนอารมณของชิวหาวิญญาณ อินทรีย หมายถึงส่ิงท่ีเปนเจาการในการรับรูอารมณ กลาวคืออายตนะภายใน 

สวนในขอความหลัง รส หมายถึงกิจหรอืหนาท่ี อินทรียหมายถึงกุศลธรรมท่ีเปนเจาการในการกําราบอกุศลธรรม

ท่ีเปนปฎิปกษ  



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๖๙ 
 

  

“ภิกษุพึงกระทําโยคะ เพ่ือบรรลุธรรมเปนที่ปลอดภัยจากโยคะ” โยคะคําตน หมายถึงการประกอบความ

เพียรในการเจริญภาวนา คือฝกฝนพัฒนาจิตปญญา โยคะคําหลัง หมายถึงธรรมคือกิเลสท่ีประกอบคือเทียม

หรือผูกมัดสัตวไวกับทุกขในภพ  

“ปุถุชนมองเห็นรูปบาง เวทนาบาง สัญญาบาง สังขารบาง วิญญาณบาง วาเปนตน แตขันธท้ัง ๕ น้ัน จะ

เปนตนหาไดไม เพราะสังขารท้ังหลายท้ังปวงลวนไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตาคือไรตัวมิใชตนท้ังส้ิน” สังขาร คํา

แรกหมายถึงเพียงขันธหนึ่งในบรรดาขันธ ๕ แตสังขารคําหลังครอบคลุมความหมายของสังขตธรรมทั้งหมดท่ี

เปนไปตามไตรลักษณ 

คําเกี่ยวของท่ีตองการอธิบายในท่ีน้ีคือ “สังขาร” แตท่ีไดยกตัวอยางคําอื่นๆ มาแสดงไวมากมายและได

บรรยายมาอย างยืดยาว ก็เพื่อใหเห็นวา คําพูดในภาษาไทยก็ตาม ในภาษาบาลีก็ตาม ท่ีเปนคําเดียวกัน แตมี

ความหมายตางกันเปนสองอยางบาง หลายอยางบาง กวางแคบกวากันบาง เปนคนละเรื่องไมเก่ียวกันบาง 

ตลอดจนตรงขามกันก็มีน้ัน มีอยูมากมายและเปนของสามัญ เม่ือเขาใจเชนนี้แลว มาเห็นคําวาสังขารท่ีทานใชใน

ความหมายตางๆ หลายนัย ก็จะไมเห็นเปนของแปลก และจะเขาใจมองเห็นตามไดงาย 

คําวา “สังขาร” น้ัน มีท่ีใชในความหมายตางๆ กันไมนอยกวา ๔ นัย แตเฉพาะท่ีตองการใหเขาใจในท่ีน้ี 

มี ๒ นัย คือ สังขารท่ีเปนขอหน่ึงในขันธ ๕ กับสังขารท่ีกลาวถึงในไตรลักษณ เพราะสังขาร ๒ นัยน้ีมาใน

หลักธรรมสําคัญ กลาวอางกันบอย และมีความหมายคลายจะซอนกันอยู ทําใหผูศึกษาสับสนไดงาย อีกท้ังเปน

เรื่องท่ีเกี่ยวของกับหลักธรรมที่กําลังอธิบายอยูโดยตรง เบ้ืองแรกขอยกคํามาดูใหเห็นชัด 

๑. สังขาร ในขันธ ๕: รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

๒. สังขาร ในไตรลักษณ:  สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา 
ขอนําความหมายทั้ง ๒ นัยนั้นมาทบทวน โดยเขาคูเทียบใหเปรียบกันดู ดังนี ้

๑. สังขาร ซึ่งเปนขอท่ี ๔ ในขันธ ๕ หมายถึง สภาวะท่ีปรุงแตงจิต ใหดี ใหช่ัว ใหเปนกลาง ไดแก 

คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ท่ีปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ และการแสดงออกทางกาย วาจา 

ใหเปนไปตางๆ เปนตัวการของการทํากรรม เรียกงายๆ วา เครื่องปรุงของจิต เชน ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ 

เมตตา กรุณา ปญญา โมหะ โลภะ โทสะ เปนตน (คัมภีรอภิธรรมจําแนกไว ๕๐ อยาง เรียกวา เจตสิก ๕๐ ใน

จํานวนทั้งหมด ๕๒) ซึ่งท้ังหมดนั้นลวนเปนนามธรรม มีอยูในใจท้ังส้ิน นอกเหนือจาก เวทนา สัญญา และ

วิญญาณ 

๒. สังขาร ท่ีกลาวถึงในไตรลักษณ หมายถึง สภาวะท่ีถูกปรุงแตง คือ สภาวะท่ีเกิดจากเหตุปจจัยปรุง

แตงข้ึนทุกอยาง ประดามี ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม เปนดานรางกายหรือจิตใจก็ตาม มีชีวิตหรือ

ไรชีวิตก็ตาม อยูในจิตใจหรือเปนวัตถุภายนอกก็ตาม เรียกอีกอยางหน่ึงวา สังขตธรรม คือทุกส่ิงทุกอยาง เวนแต

นิพพาน 

จะเห็นวา “สังขาร” ในขันธ ๕ มีความหมายแคบกวา “สังขาร” ในไตรลักษณ หรือเปนสวนหน่ึงของ

สังขารในไตรลักษณน่ันเอง ความตางกันและแคบกวากันน้ี เห็นไดชัดท้ังโดยความหมายของศัพท (สัททัตถะ) 

และโดยองคธรรม 



๗๐  พุทธธรรม 
 

ก. โดยความหมายของศัพท:  “สังขาร” ในขันธ ๕ หมายถึง สภาวะท่ีปรุงแตงจิต ตัวปรุงแตงจิตใจ 

และการกระทํา ใหมีคุณภาพตางๆ เครื่องปรุงของจิต หรือแปลกันงายๆ วา ความคิดปรุงแตง สวน “สังขาร” ใน

ไตรลักษณ หมายถึงสภาวะท่ีถูกปรุงแตง คือ ถูกปจจัยของมันปรุงแตงข้ึนมา แปลงายๆ วา ส่ิงท่ีเกิดจากปจจัย

ปรุงแตง ส่ิงปรุงแตงหรือของปรุงแตง  

นอกจากความหมายจะตางกันอยางท่ีพอสังเกตเห็นไดอยางนี้แลว ความหมายนั้นยังแคบกวากันดวย 

กลาวคือ สภาวะที่ปรุงแตงจิต เครื่องปรุงของจิต หรือความคิดปรุงแตง (สังขารในขันธ ๕) นั้น ตัวของมันเอง ก็

เปนสภาวะท่ีถูกปรุงแตง เปนส่ิงปรุงแตง หรือเปนของปรุงแตง เพราะเกิดจากปจจัยอยางอื่นปรุงแตงข้ึนมาอีกตอ

หนึ่ง ทยอยกันไปเปนทอดๆ จึงไมพนท่ีจะเปนสวนหนึ่งของสังขารในความหมายอยางหลัง (ในไตรลักษณ) คือ 

เปนสภาวะที่ถูกปรุงแตง หรือเปนของปรุงแตงน่ันเอง “สังขาร” ในขันธ ๕ จึงกินความหมายแคบกวา เปนเพียง

สวนหน่ึง สวน “สังขาร” ในไตรลักษณกินความหมายครอบคลุมท้ังหมด 

ข. โดยองคธรรม: ถาแบงธรรมหรือส่ิงตางๆ  ออกเปน ๒ อยางคือ รูปธรรม กับ นามธรรม และแบง

นามธรรมซอยออกไปอีกเปน ๔ อยางคือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ จะเห็นวา “สังขาร” ในขันธ ๕ เปน

นามธรรมอยางเดียว และเปนเพียงสวนหนึ่งในส่ีสวนของนามธรรมเทานั้น แต “สังขาร” ในไตรลักษณ 

ครอบคลุมท้ังรูปธรรมและนามธรรม อน่ึง รูปธรรมและนามธรรมท่ีกลาวถึงนี้ เม่ือแยกออกไปก็คือขันธ ๕ 

น่ันเอง  

จะเห็นวา สังขารในขันธ ๕ เปนเพียงขันธหนึ่งในขันธ ๕ (เปนลําดับท่ีส่ี) แตสังขารในไตรลักษณ

ครอบคลุมขันธ ๕ ท้ังหมด กลาวคือ สังขาร (ในขันธ ๕) เปนสังขารอยางหน่ึง (ในไตรลักษณ) เชนเดียวกับขันธ

อื่นๆ ท้ังส่ีขันธ  

นอกจากนั้น ธรรมหรือส่ิงตางๆ ท่ีนํามาแบงในท่ีนี้ ก็คือสังขตธรรม ซึ่งก็เปนไวพจนคืออีกชื่อหน่ึงของ

สังขาร (ในไตรลักษณ) นั่นเอง จึงเห็นชัดเจนวา สังขาร (ในขันธ ๕) เปนเพียงสวนยอยอยางหน่ึงฝายนามธรรมที่

รวมอยูดวยกันทั้งหมดภายในสังขาร (ในไตรลักษณ) เทาน้ันเอง 

ฉะน้ัน คํากลาวท่ีวา รูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สัญญาไมเท่ียง สังขารไมเท่ียง วิญญาณไมเท่ียง กับ

ขอความวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง จึงมีความหมายเทาๆ กัน หรือพูดอีกนัยหน่ึง ขอความวา “สังขารท้ังปวงไม

เท่ียง” เม่ือจะขยายออกไปใหละเอียด ก็พูดใหมไดวา “รูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สัญญาไมเท่ียง สังขารไมเท่ียง 

วิญญาณไมเท่ียง” 

เพ่ือกันความสับสน บางทีทานใชคําวา “สังขารขันธ” สําหรับคําวาสังขารในขันธ ๕ ท่ีเปนเพียงสวนหนึ่ง

ในนามธรรม และใชคําวา สังขารท่ีเปนสังขตธรรม หรือ “สังขตสังขาร” หรือ “สังขาร” เด่ียวๆ สําหรับสังขารใน

ไตรลักษณท่ีมีความหมายครอบคลุมท้ังรูปธรรมและนามธรรม หรือขันธ ๕ ท้ังหมด 

การท่ีขอธรรม ๒ อยางนี้มาลงเปนคําศัพทเดียวกันวา “สังขาร” ก็เพราะมีความหมายเหมือนกันวา “ปรุง

แตง” แตมาตางกันตรงท่ีวา อยางแรกเปน “ความคิดปรุงแตง” อยางหลังเปน “ส่ิงปรุงแตง หรือของปรุงแตง” 

  



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๗๑ 
 

  

๒. ส่ิงที่ปดบังไตรลักษณ 

ท้ังท่ีความเปนอนิจจัง ทุกข และอนัตตา น้ี เปนลักษณะสามัญของส่ิงท้ังหลาย เปนความจริงท่ีแสดงตัว

ของมันเองอยูตามธรรมดาตลอดทุกเวลา แตคนท่ัวไปก็มองไมเห็น ท้ังน้ีเพราะเปนเหมือนมีส่ิงปดบังคอยซอน

คลุมไว ถาไมมนสิการ คือไมใสใจพิจารณาอยางถูกตอง ก็มองไมเห็น ส่ิงท่ีเปนเหมือนเครื่องปดบังซอนคลุม

เหลาน้ี คือ
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๒. สันตติ   บังอนิจจลักษณะ 

๓. อิริยาบถ บังทุกขลักษณะ 

๔. ฆนะ   บังอนัตตลักษณะ 

๑. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความเกิดและความดับ หรือความเกิดขึ้นและความเส่ือมส้ินไป ก็

ถูก สันตติ คือ ความสืบตอหรือความเปนไปอยางตอเน่ือง ปดบังไว อนิจจลักษณะจึงไมปรากฏ, ส่ิงท้ังหลายท่ีเรา

รูเราเห็นน้ัน ลวนแตมีความเกิดขึ้นและความแตกสลายอยูภายในตลอดเวลา แตความเกิดดับน้ันเปนไปอยาง

หนุนเน่ืองติดตอกันรวดเร็วมาก คือ เกิด-ดับ-เกิด-ดับ-เกิด-ดับ ฯลฯ ความเปนไปตอเนื่องอยางรวดเร็วย่ิงน้ัน ทํา

ใหเรามองเห็นเปนวา ส่ิงน้ันคงท่ีถาวร เปนอยางหน่ึงอยางเดิม ไมมีความเปล่ียนแปลง เหมือนอยางตัวเราเองหรือ

คนใกลเคียงอยูดวยกัน มองเห็นกันเสมือนวาเปนอยางเดิมไมเปล่ียนแปลง แตเม่ือเวลาผานไปนาน สังเกตดู 

หรือไมเห็นกันนานๆ เมื่อพบกันอีกจึงรูวาไดมีความเปล่ียนแปลงไปแลวจากเดิม แตตามความเปนจริง ความ

เปล่ียนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาทีละนอยและตอเนื่องจนไมเห็นชองวาง  

ตัวอยางเปรียบเทียบพอใหเห็นงายขึ้น เชน ใบพัดที่กําลังหมุนอยูอยางเร็วยิ่ง มองเห็นเปนแผนกลมแผน

เดียวนิ่ง เม่ือทําใหหมุนชาลง ก็เห็นเปนใบพัดกําลังเคล่ือนไหวแยกเปนใบๆ เม่ือจับหยุดมองดู ก็เห็นชัดวาเปน

ใบพัดตางหากกัน ๒ ใบ ๓ ใบ หรือ ๔ ใบ หรือเหมือนคนเอามือจับกานธูปท่ีจุดไฟติดอยูแลวแกวงหมุนอยาง

รวดเร็ว เปนรูปวงกลม มองดูเหมือนเปนไฟรูปวงกลม แตความจริงเปนเพียงธูปกานเดียวท่ีทําใหเกิดรูปตอเนื่อง

ติดเปนพืดไป หรือเหมือนหลอดไฟฟาท่ีติดไฟอยูสวางจา มองเห็นเปนดวงไฟที่สวางคงท่ี แตความจริงเปน

กระแสไฟฟาท่ีเกิดดับไหลเนื่องผานไปอยางรวดเร็ว หรือเหมือนมวลน้ําในแมน้ําท่ีมองดูเปนผืนหน่ึงผืนเดียว แต

ความจริงเปนกระแสน้ําท่ีไหลผานไปๆ เกิดจากน้ําหยดนอยๆ มากมายมารวมกันและไหลเนื่อง ส่ิงท้ังหลายเชน

ดังตัวอยางเหลาน้ี เม่ือใชเครื่องมือหรือวิธีการท่ีถูกตองมากําหนดแยกมนสิการเห็นความเกิดขึ้น และความดับไป 

จึงจะประจักษความไมเท่ียงแท ไมคงท่ี เปนอนิจจัง 

๒. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความบีบคั้นกดดันที่มีอยูตลอดเวลา ก็ถูก อิริยาบถ คือความยัก

ยายเคลื่อนไหว ปดบังไว ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ, ภาวะท่ีทนอยูมิได หรือภาวะท่ีคงสภาพเดิมอยูมิได หรือ

ภาวะท่ีไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได ดวยมีแรงบีบค้ันกดดันขัดแยงเราอยูภายในสวนประกอบตางๆ นั้น จะถึง

ระดับท่ีปรากฏแกสายตาหรือความรูสึกของมนุษย มักจะตองกินเวลาระยะหนึ่ง แตในระหวางนั้น ถามีการคืบ

เคล่ือนยักยายหรือทําใหแปรรูปเปนอยางอื่นไปเสียกอน ก็ดี ส่ิงท่ีถูกสังเกตเคล่ือนยายพนจากผูสังเกตไป

เสียกอน หรือผูสังเกตแยกพรากจากส่ิงท่ีถูกสังเกตไปเสียกอน ก็ดี  ภาวะท่ีบีบค้ันกดดันขัดแยงน้ัน ก็ไมทัน

ปรากฏใหเห็น ปรากฏการณสวนใหญมักเปนไปเชนน้ี ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ  
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ตัวอยางงายๆ ก็คือ ในรางกายของมนุษย น้ีแหละไมตองรอใหถึงขั้นชี วิตแตกดับดอก แมใน

ชีวิตประจําวันน้ีเอง ความบีบค้ันกดดันขัดแยงก็มีอยูตลอดเวลาทั่วองคาพยพ จนทําใหมนุษยไมอาจอยูน่ิงเฉยใน

ทาเดียวได ถาเราอยูหรือตองอยูในทาเดียวนานมาก ๆ เชน ยืนอยางเดียว น่ังอยางเดียว เดินอยางเดียว นอน

อยางเดียว ความบีบคั้นกดดัน ตามสภาวะจะคอย ๆ เพิ่มมากข้ึน ๆ จนถึงระดับท่ีเกิดเปนความรูสึกบีบคั้น

กดดันท่ีคนทั่วไปเรียกวาเปนทุกข เชน เจ็บปวดเมื่อย จนในท่ีสุดก็จะทนไมไหว และตองยักยายเปล่ียนไปสูทา

อื่นท่ีเรียกวาอิริยาบถอื่น เม่ือความบีบคั้นกดดันอันเปนทุกขตามสภาวะน้ันส้ินสุดลง ความรูสึกบีบค้ันกดดันที่

เรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) ก็หายไปดวย (ในตอนท่ีความรูสึกทุกขหายไปนี้ มักจะมีความรูสึกสบายที่

เรียกวาความสุขเกิดข้ึนมาแทนดวย แตอันนี้เปนเพียงความรูสึกเทาน้ัน วาโดยสภาวะแลว มีแตความทุกขหมดไป

อยางเดียว เขาสูภาวะปราศจากทุกข)  

ในความเปนอยูประจําวันน้ัน เม่ือเราอยูในทาหน่ึงหรืออิริยาบถหนึ่งนานๆ พอจะรูสึกปวดเมื่อยเปนทุกข 

เราก็ชิงเคล่ือนไหวเปล่ียนไปสูทาอื่นหรืออิริยาบถอื่นเสีย หรือเรามักจะเคล่ือนไหวเปล่ียนทาเปล่ียนอิริยาบถอยู

เสมอ จึงหนีรอดจากความรูสึกทุกขไปได เมื่อไมรูสึกทุกข ก็เลยพลอยมองขามไมเห็นความทุกขท่ีเปนความจริง

ตามสภาวะไปเสียดวย ทานจึงวา อิริยาบถบังทุกขลักษณะ 

๓. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความแยกยอยออกเปนธาตุตางๆ ก็ถูก ฆนะ คือความเปนแทงเปน

กอนเปนชิ้นเปนอันเปนมวลหรือเปนหนวยรวม ปดบังไว อนัตตลักษณะจึงไมปรากฏ  

ส่ิงท้ังหลายท่ีเรียกชื่อวาอยางน้ันอยางน้ี ลวนเกิดจากเอาสวนประกอบท้ังหลายมารวบรวมปรุงแตงขึ้น 

เม่ือแยกยอยสวนประกอบเหลานั้นออกไปแลว ส่ิงท่ีเปนหนวยรวมซึ่งเรียกช่ือวาอยางนั้นๆ ก็ไมมี โดยทั่วไป 

มนุษยมองไมเห็นความจริงนี้ เพราะถูกฆนสัญญาคือความจําหมายหรือความสําคัญหมายเปนหนวยรวมคอย

ปดบังไว เขากับคํากลาวอยางชาวบานวา เห็นเส้ือ แตไมเห็นผา เห็นแตตุกตา มองไมเห็นเนื้อยาง คือคนที่ไมได

คิดไมไดพิจารณา บางทีก็ถูกภาพตัวตนของเส้ือปดบังตาหลอกไว ไมไดมองเห็นเนื้อผาท่ีปรุงแตงข้ึนเปนรูปเส้ือ

น้ัน ซึ่งวาท่ีจริง ผาน้ันเองก็ไมมี มีแตเสนดายมากมายท่ีมาเรียงกันเขาตามระเบียบ ถาแยกดายท้ังหมดออกจาก

กัน ผาน้ันเองก็ไมมี หรือเด็กที่มองเห็นแตรูปตุกตา เพราะถกูภาพตัวตนของตุกตาปดบังหลอกตาไว ไมไดมองถึง

เน้ือยางซึ่งเปนสาระท่ีแทจริงของตัวตุกตาน้ัน เม่ือจับเอาแตตัวจริง ก็มีแตเน้ือยาง หามีตุกตาไม แมเน้ือยาง

น้ันเองก็เกิดจากสวนผสมตางๆ มาปรุงแตงขึ้นตอๆ กันมา  

ฆนสัญญา ยอมบังอนัตตลักษณะไวในทํานองแหงตัวอยางงายๆ ท่ีไดยกมากลาวไวนี้ เมื่อใชอุปกรณ

หรือวิธีการท่ีถูกตองมาวิเคราะหมนสิการเห็นความแยกยอยออกเปนสวนประกอบตางๆ จึงจะประจักษในความ

มิใชตัวตน มองเห็นวาเปนอนัตตา 

๓. วิเคราะหความหมายของไตรลักษณ 

พึงสังเกตวา หลักขันธ ๕ (เบญจขันธ) ในบทท่ี ๑ ก็ดี หลักอายตนะ ๖ (สฬายตนะ) ในบทท่ี ๒ ก็ดี 

แสดงเนื้อหาของชีวิต เนนการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับชีวิต คือ วาดวยขันธ ๕ ท่ีเปนภายใน และอายตนะภายใน

เปนสําคัญ สวนหลักไตรลักษณในบทท่ี ๓ น้ี ขยายขอบเขตการพิจารณาออกไปอยางกวางขวางครอบคลุมทั้ง

ขันธ ๕ ท่ีเปนภายใน และขันธ ๕ ท่ีเปนภายนอก ท้ังอายตนะภายในและอายตนะภายนอก เปนการมองท้ังชีวิต

และส่ิงท้ังปวงท่ีชีวิตเก่ียวของ คือวาดวยชีวิตและโลกท่ัวไปท้ังหมดท้ังส้ิน 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๗๓ 
 

  

ความหมายของไตรลักษณแตละขอ ไดแสดงไวพอเห็นเคาในเบ้ืองตนแลว ในที่น้ีจะวิเคราะหความหมาย

ของไตรลักษณเหลานั้นใหละเอียดลึกซึ้งลงไปอีก ตามหลักวิชาโดยหลักฐานในคัมภีร 

๓. อนิจจตา และอนิจจลักษณะ 

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคแสดงอรรถ (ความหมาย) ของอนิจจตาไวอยางเดียววา “ชื่อวาเปนอนิจจัง โดย

ความหมายวา เปนของส้ินไปๆ (ขยฏเน)”123
 หมายความวา เกิดข้ึนท่ีไหนเมื่อใด ก็ดับไปท่ีน่ัน เม่ือน้ัน เชน 

รูปธรรมในอดีต ก็ดับไปในอดีต ไมมาถึงขณะนี้ รูปในขณะน้ี ก็ดับไปท่ีนี่ ไมไปถึงขางหนา รูปในอนาคตจะเกิด

ถัดตอไป ก็จะดับ ณ ท่ีนั้นเอง ไมยืนอยูถึงเวลาตอไปอีก ดังนี้เปนตน  

ตอมาในคัมภีรชั้นอรรถกถา ทานตองการใหผูศึกษาเขาใจงายข้ึน จึงไดขยายความหมายออกไปโดยนัย

ตาง ๆ ยักยายคําอธิบายออกไปใหเห็นความหมายในหลายๆ แง และหลายๆ ระดับ ต้ังแตระดับคราวๆ หยาบๆ 

ลงมาจนถึงความเปนไปในแตละขณะๆ เชน เม่ือมองชีวิตของคน เบ้ืองตนก็มองอยางงายๆ ดูชวงชีวิตท้ังหมด ก็

จะเห็นวาชีวิตมีการเกิดและการแตกดับ เริ่มตนดวยการเกิดและส้ินสุดลงดวยความตาย เมื่อซอยลงไปอีก ก็ยิ่ง

เห็นความเกิดและความดับ หรือการเริ่มตนและการแตกสลายกระช้ันถี่เขามา เปนชวงวัยหนึ่งๆ ชวงระยะสิบป

หนึ่งๆ ชวงปหน่ึงๆ ชวงฤดูหนึ่งๆ ชวงเดือนหนึ่งๆ ฯลฯ ชวงยามหน่ึงๆ ตลอดถึงชั่วเวลาขยับเขยื้อนเคล่ือนไหว 

แตละครั้งแตละหน จนกระท่ังมองเห็นความเกิดดับท่ีเปนไปในทุกๆ ขณะ ซึ่งเปนของมองเห็นไดยากสําหรับคน

ท่ัวไป  

อยางไรก็ตาม ในสมัยปจจุบันน้ี ท่ีวิทยาศาสตรเจริญกาวหนามากแลว อนิจจตาหรือความไมเท่ียง 

โดยเฉพาะในดานรูปธรรม เปนส่ิงท่ีเขาใจไดงายขึ้นมาก จนเกือบจะกลายเปนของสามัญไปแลว ทฤษฎีตางๆ 

ต้ังแตทฤษฎีวาดวยการเกิดดับของดาว ลงมาจนถึงทฤษฎีวาดวยการสลายตัวของปรมาณู ลวนใชชวยอธิบาย

หลักอนิจจตาไดท้ังส้ิน 

ท่ีวาคัมภีรชั้นอรรถกถายักเยื้องคําอธิบายออกไปหลายๆ แง ขยายความหมายออกไปโดยนัยตางๆ นั้น 

เชน บางแหงทานอธิบายวา “ท่ีชื่อวาเปนอนิจจัง ก็เพราะเปนส่ิงท่ีไมเท่ียงแทยั่งยืนคงอยูตลอดไป (อนจฺจนฺ-

ติกตาย) และเพราะเปนส่ิงท่ีมีความเริ่มตนและความส้ินสุด (มีจุดเริ่มและมีจุดจบ, อาทิอนฺตวนฺตตาย)”124  

แตคําอธิบายอยางงายๆ ท่ีใชบอย ก็คือขอความวา “ช่ือวาเปนอนิจจัง โดยความหมายวาเปนส่ิงท่ีมีแลว 

ก็ไมมี (คือมีหรือปรากฏขึ้นแลว ก็หมดหรือหายไป, หุตฺวา อภาวฏเน)”125
 บางแหงก็นําขอความอื่นมาอธิบาย

เสริมเขากับขอความน้ีอีก เชนวา “ช่ือวาเปนอนิจจัง เพราะเกิดข้ึน เส่ือมสลาย และกลายเปนอยางอื่น หรือเพราะ

มีแลว ก็ไมมี (อุปฺปาทวยฺถตฺตภาวา หุตฺวา อภาวโต วา)”126  

แตท่ีถือวาทานประมวลความหมายตางๆ มาแสดงไวโดยครบถวน ก็คือ การแสดงอรรถแหงอนิจจตา

เปน ๔ นัย หมายความวา เปนอนิจจังดวยเหตุผล ๔  อยาง คือ
127 

                                                 
123  ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๙/๕๓; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๒๓๕. 
124  วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗. 
125  เชน วิสุทฺธิ.๓/๒๖๐ 
126  วิสุทฺธิ.๓/๒๗๕ 
127  วิสุทฺธิ.๓/๒๔๖; ม.อ.๒/๑๕๐; วิภงฺค.อ.๖๒; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๗๙ วา เหตุผล ๔ อยางนี้เปนวิธีพิจารณาท่ีใชสําหรับสังขารฝายรูปธรรม 

แตความในอรรถกถาวิภังคแสดงใหเห็นวา ใชไดสําหรับสังขารทุกอยาง. ดู วินย.ฏีกา ๓/๘๐ ดวย 



๗๔  พุทธธรรม 
 

๑. อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต  เพราะเปนไปโดยการเกิดและการสลาย คือ เกิดดับๆ มีแลวก็ไมมี 

๒. วิปริณามโต   เพราะเปนของแปรปรวน คือ เปล่ียนแปลง แปรสภาพไปเร่ือยๆ 

๓. ตาวกาลิกโต  เพราะเปนของชั่วคราว อยูไดช่ัวขณะ ๆ 

๔. นิจฺจปฏิกฺเขปโต  เพราะแยงตอความเท่ียง คือ สภาวะของมันท่ีเปนส่ิงไมเท่ียงน้ัน ขัดกันอยูเอง

ในตัวกับความเท่ียง หรือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธความเที่ยงอยูในตัว เมื่อมองดูรูเห็นตรง

ตามสภาวะของมันแลว ก็จะหาไมพบความเท่ียงเลย ถึงคนจะพยายามมองใหเห็นเปนเท่ียง มันก็ไม

ยอมเที่ยงตามท่ีคนอยาก จึงเรียกวามันปฏิเสธความเที่ยง 

๒. ทุกขตา และทุกขลักษณะ 

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค แสดงอรรถของทุกขตาไวอยางเดียววา “ช่ือวาเปนทุกข โดยความหมายวาเปน

ของมีภัย (ภยฏเน)”128
 ท่ีวา “มีภัย” นั้น จะแปลวา เปนภัย หรือ นากลัว ก็ได ท้ังนี้โดยเหตุผลวา สังขารท้ังปวง 

เปนสภาพที่ผุพังแตกสลายได จะตองยอยยับมลายส้ินไป จึงไมมีความปลอดภัย ไมใหความปลอดโปรงโลงใจ 

หรือความเบาใจอยางเต็มที่แทจริง หมายความวา ตัวมันเองก็มีภัยที่จะตองเส่ือมโทรมส้ินสลายไป มันจึง

กอใหเกิดภัย คือความกลัวและความนากลัวแกใครก็ตามที่เขาไปยึดถือเกี่ยวของ  

สวนคัมภีรช้ันอรรถกถาขยายความหมายออกไปโดยนัยตางๆ คําอธิบายท่ีทานใชบอยมี ๒ นัย คือ “ช่ือ

วาเปนทุกขโดยความหมายวา มีความบีบคั้นอยูตลอดเวลา ดวยความเกิดขึ้นและความเส่ือมสลาย (อุปฺปาท-

วยปฏิปฬนฏเน
129

 หรือ อุปฺปาทวยปฏิปฬนตาย
130

)” ท้ังบีบคั้นขัดแยงตอประดาส่ิงท่ีประกอบอยูกับมัน และท้ัง

มันเองก็ถูกส่ิงที่ประกอบอยูดวยนั้นบีบคั้นขัดแยง
131   “และ  (ช่ือวาเปนทุกข)  เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข  (ทุกฺข-

วตฺถุตาย
132

 หรือ ทุกฺขวตฺถุโต
133

)” คือ เปนท่ีรองรับของความทุกข หรือทําใหเกิดทุกข เชน กอใหเกิดความรูสึก

ทุกข พูดใหงายเขาวา ท่ีเรียกวาเปนทุกข ก็เพราะทําใหเกิดความรูสึกทุกข เปนตน หรือท่ีเรียกวาบีบคั้น ก็เพราะ

ทําใหเกิดความรูสึกบีบค้ัน เปนตน  

ความหมายท่ีทานประมวลไวครบถวนท่ีสุดมี ๔ นัย คือ เปนทุกขดวยอรรถ ๔ อยาง ดังนี้
134 

๒. อภิณฺหสมฺปติปฬนโต  เพราะมีความบีบคั้นอยูตลอดเวลา คือ ถูกบีบค้ันอยูตลอดเวลา ดวยความ

เกิดข้ึน ความเส่ือมโทรม และความแตกสลาย และบีบค้ันขัดแยงอยูตลอดเวลา กับส่ิงท่ีประกอบ

อยูดวย หรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ ดวยตางก็เกิดข้ึน ตางก็โทรมไป ตางก็แตกสลาย 

๓. ทุกฺขมโต เพราะเปนสภาพที่ทนไดยาก คือคงทนอยูไมไหว หมายความวา คงอยูในสภาพเดิมไมได 

จะตองเปล่ียน จะตองกลาย จะตองหมดสภาพไป เพราะความเกิดข้ึนและความโทรมสลายนั้น
135 

                                                 
128  ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๙/๕๓; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๒๓๕ 
129  วิสุทฺธิ.๓/๒๖๐ 
130  วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗ 
131  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๖๒ 
132  วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗ 
133  เชน วิสุทฺธิ.๓/๘๗ 
134  วิสุทฺธิ.๓/๒๔๖; ม.อ.๒/๑๕๑ (ขอแรกเปน สนฺตาป); วิภงฺค.อ.๖๒ 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๗๕ 
 

  

๔. ทุกฺขวตฺถุโต  เพราะเปนท่ีต้ังแหงทุกข คือเปนท่ีรองรับสภาวะแหงทุกข ซึ่งก็หมายความดวยวา เม่ือ

โยงมาถึงคน หรือในแงท่ีคนเกี่ยวของ ก็เปนที่กอใหเกิดทุกข เชน ทุกขเวทนา หรือความรูสึกบีบคั้น 

เปนตน (อรรถกถาและฎีกา อธิบายวา เปนที่ต้ังแหงทุกขตาท้ัง ๓ และแหงสังสารทุกข
136

) 

๕. สุขปฎิกฺเขปโต เพราะแยงตอความสุข คือ โดยสภาวะของมันเอง ท่ีถูกปจจัยท้ังหลายบีบคั้นขัดแยง

และคงสภาพอยูไมได มันก็ปฏิเสธหรือกีดกั้นภาวะราบรื่นคลองสะดวกอยูในตัว (เปนเรื่องท่ีคน

จะตองด้ินรนจัดสรรปจจัยท้ังหลายเอา โดยท่ีความสุขท่ีเปนตัวสภาวะจริง ก็มีแตเพียงความรูสึก)  

อธิบายวา สภาวะท่ีมีเปนพื้น ไดแก ทุกข คือ ความบีบค้ันกดดันขัดแยง ท่ีเปนลักษณะอยาง

หนึ่งของสังขารท้ังหลาย ท่ีจริงก็เพียงเปนสภาวะตามปกติธรรมดาของธรรมชาติ แตในสภาพที่

เกี่ยวของกับคน ก็กอใหเกิดความรูสึกบีบค้ันกดดันขัดแยง ท่ีเรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) 

ดวย เม่ือใดทุกขคือความบีบค้ันกดดันนั้นผอนคลายไป หรือคนปลอดพนจากทุกขนั้น ก็เรียกวามี

ความสุขหรือรูสึกสุข ยิ่งทําใหเกิดทุกขคือบีบคั้นกดดัน ทําใหรูสึก ขาด พรอง กระหาย หิว มาก

เทาใด ในเวลาที่ทําใหผอนหายปลอดพนจากทุกขหรือความบีบกดนั้น ก็ยิ่งรูสึกสุขมากขึ้นเทาน้ัน  

เหมือนคนที่ถูกทําใหรอนมาก เชน เดินมาในกลางแดด พอเขามาในท่ีรอนนอยลงหรืออุนลง ก็

รูสึกเย็น ยิ่งไดเขาไปในท่ีท่ีเย็นตามปกติ ก็จะรูสึกเย็นสบายมาก ในทางตรงขาม ถาทําใหไดรับ

ความรูสึกสุข (สุขเวทนา) แรงมาก พอเกิดความทุกข ก็จะรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) รุนแรงมากดวย

เชนกัน แมแตทุกขเพียงเล็กนอยท่ีตามปกติจะไมรูสึกทุกข เขาก็อาจจะรูสึกทุกขไดมาก เหมือนคน

อยูในท่ีท่ีเย็นสบายมาก พอออกไปสูท่ีรอน ก็รูสึกรอนมาก แมแตสภาวะท่ีคนอื่นๆ หรือตัวเขาเอง

เคยรูสึกเฉยๆ เขาก็อาจจะกลับรูสึกเปนรอนไป  

 พูดลึกลงไปอีก ใหตรงความจริงแทวา ท่ีวาเปนสุขหรือรูสึกสุข (สุขเวทนา) น้ัน ตามท่ีแทจริงก็

ไมใชปลอดพนหรือหายทุกข แตเปนเพียงระดับหนึ่งหรือขีดขั้นหน่ึงของทุกขเทาน้ัน กลาวคือ ความ

บีบค้ันกดดันขัดแยงท่ีผอนหรือเพิ่มถึงระดับหนึ่งหรือในอัตราหนึ่ง เราเรียกวาเปนสุข เพราะทําให

เกิดความรูสึกสุข แตถาเกินกวานั้นไป ก็กลายเปนตองทนหรือเหลือทน เรียกวา เปนทุกข คือรูสึก

ทุกข (ทุกขเวทนา) วาท่ีแทจริงก็มีแตทุกข คือแรงบีบคั้นกดดันขัดแยงเทาน้ัน ท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง  

เหมือนกับเรื่องความรอน และความเย็น วาท่ีจริง ความเย็นไมมี มีแตความรูสึกเย็น สภาวะท่ี

เปนพื้นก็คือ ความรอนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง จนถึงไมมีความรอน ท่ีคนเราพูดวาเย็นสบายนั้น ก็เปน

เพียงความรูสึก ซึ่งท่ีแทแลวเปนความรอนในระดับหน่ึงเทานั้น ถารอนนอยหรือมากเกินกวาระดับ

น้ันแลว ก็หารูสึกสบายไม  

โดยนัยนี้ ความสุข หรือพูดใหเต็มวา ความรูสึกสุขคือสุขเวทนา ก็เปนทุกข ท้ังในความหมายวา

เปนทุกขระดับหนึ่ง มีสภาวะเพียงความรูสึก และในความหมายวา เปนส่ิงท่ีข้ึนตอความบีบค้ัน

กดดัน ขัดแยง จะตองกลาย จะตองผันแปร จะตองหมดไป เหมือนกับวาทุกขท่ีเปนตัวสภาวะนั้น 

ไมยอมใหสุขยืนยงคงอยูไดตลอดไป 
                                                                                                                                                        
135  ความหมายในภาษาไทยท่ีแปลตามตัวอักษรวา ทนไดยาก อาจใหรูสึกวาเขากันดีกับทุกขเวทนา เชน ความเจ็บปวด ซ่ึงอาจอธิบายได

วาเปนส่ิงท่ีคนทนไดยาก แตนั่นเปนเพียงถอยคําแสดงความหมายท่ีพอดีมาตรงกับความรูสึก ความจริง ความหมายนั้นเปนสํานวน

ในภาษาบาลี ซ่ึงหมายถึงคงทนอยูไมได หรือคงสภาพอยูไมได ซ่ึงเปนลักษณะของสังขารทั้งหมดทุกอยางดังไดอธิบายขางบนนั้น 
136  เชน วินย.ฏีกา ๓/๘๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๖๒,๔๘๐ 



๗๖  พุทธธรรม 
 

อน่ึง ในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคท่ีอางถึงขางตนวา ทานแสดงอรรถคือความหมายของ “ทุกข” ซึ่งเปนขอที่ 

๒ ในไตรลักษณไวอยางเดียววา เปนส่ิงมีภัย (ภยฏเน) นั้น เมื่อถึงตอนท่ีอธิบายเรื่องอริยสัจ ทานไดแสดงอรรถ

ของทุกข ซึ่งเปนขอท่ี ๑ ในอริยสัจวามี ๔ อยาง คือ มีความหมายวาบีบค้ัน (ปฬนฏ) มีความหมายวาเปน

สังขตะ (สงฺขตฏ) มีความหมายวาแผดเผา (สนฺตาปฏ) และมีความหมายวาผันแปร (วิปริณามฏ)
137

   

เห็นวา ความหมาย ๔ นัยนี้ใชกับทุกขในไตรลักษณไดดวย จึงขอนํามาเพ่ิมไว ณ ท่ีนี้ โดยตัดขอซ้ํา คือ 

ขอท่ี ๑ และขอท่ี ๔ (ปฬนฏ และ วิปริณามฏ) ออกไป คงไดเพิ่มอีก ๒ ขอ คือ 

๖. สงฺขตฏ โดยความหมายวาเปนของปรุงแตง คือ ถูกปจจัยตางๆ รุมกันหรือมาชุมนุมกันปรุงแตง

เอา มีสภาพท่ีขึ้นตอปจจัย ไมเปนของคงตัว 

๗. สนฺตาปฏ  โดยความหมายวาแผดเผา คือ ในตัวของมันเองก็มีสภาพท่ีแผดเผาใหกรอนโทรมยอย
ยับสลายไป และท้ังแผดเผาผูมีกิเลสที่เขาไปยึดติดถือม่ันมันใหเรารอนกระวนกระวายไปดวย
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พิเศษ: ทุกขในอริยสัจ แยกใหชัด จากทุกขในไตรลักษณ 

(ง) หมวดใหญ่ของทุกข์ 
บทบรรยายตอนนี้ ความจริงเปนเรื่องของไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ท้ังหมด แต

เม่ือพูดมาถึงทุกขตา คือเรื่องทุกข ก็มีการพูดโยงไปเกี่ยวพันกับเรื่องทุกขท่ีมีอยูในหลักธรรมหมวดอื่นดวย 

โดยเฉพาะทุกขในอริยสัจ ๔ เพราะเน่ืองกัน ถึงกันอยู แตเม่ืออธิบายโยงถึงกันหรือพันกัน บางทีก็ทําใหสับสนได 

พูดงายๆ วา ทุกข์ในไตรลักษณ์ ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ บางทีก็ไปเกิดเปนทุกข์ในอริยสัจ 
คือเม่ือคนไมรูเขาใจทํากับมันไมถูก ทุกขในธรรมชาติ ก็เกิดเปนปญหาข้ึนแกตัวคน  

พูดในทางกลับกันวา เพราะทุกขในไตรลักษณ ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติมีอยู มันมีภาวะกดอัด

ขัดแยงบีบคั้นคงสภาพอยูไมไดตามธรรมดาของมันก็จริง แตเมื่อคนมีปญญาไมถึงมัน ไมไดอยางใจตัว ก็มาเกิด

เปนความกดดันอึดอัดขัดแยงบีบค้ันข้ึนในชีวิตจิตใจของคน ทุกขในอริยสัจก็เลยเกิดมีเกิดเปนขึ้นมา  

พูดอีกอยางหนึ่งวา ทุกขในไตรลักษณ ก็เปนธรรมชาติไปตามธรรมดาของมัน เราไปยกเลิกมันไมได ก็

ตองฝกเจริญปญญาข้ึนมาใหรูเทาทัน แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุปจจัย  

แตทุกขในอริยสัจ ท่ีเปนเรื่องของคนนี้ เรายกเลิกไป ทําใหหมดส้ินได และก็ทําอยางนั้นได ดวยการมี

ปญญารูเทาทัน และปฏิบัติตอทุกขในไตรลักษณคือสรรพสังขารนั่นแหละใหถูก 

นอกจากนั้น และเห็นงายกวาน้ัน ยังมีทุกขอีกอยางหนึ่ง เรียกวาทุกขเวทนา คือความรูสึกไมสบาย 
เจ็บปวด เปนตน ท่ีมีชุดของเขา คือมีสุขเวทนา รูสึกสบาย ชื่นกายชื่นใจ และอทุกขมสุขแวทนา เฉยๆ (อุเบกขา) 

ขอนี้ก็เกี่ยวของอาศัยสภาวะของส่ิงท้ังหลายท่ีเปนทุกขในไตรลักษณน้ีดวยเชนกัน แตเม่ือมันเปนความรูสึกของ

คน รับรูไดทันที ก็เลยเขาใจงาย แทบไมตองใชปญญาอะไร แคกิ่งไมไมเท่ียงเปนทุกขคงทนอยูไมได หักหลนลง

มาถูกศีรษะ คนโดนทุกขของธรรมชาติน้ีมากระทบตัวเขา ก็เจ็บปวดศีรษะ เกิดทุกขเวทนา บางทีก็แทบทนไมไหว 

ทุกขเวทนาอยางท่ีวานี้งาย ก็แกไข ไปหาหมอ หรือทําแผล ใสยา รอเวลาแผลหาย ตรงไปตรงมา ก็จบ 
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บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๗๗ 
 

  

แตถาเกิดไมรูวากิ่งไมท่ีมันทุกขตามธรรมดาของธรรมชาติแลวมันทนอยูไมไหว ก็หักตกลงมาโดนตัว 

เกิดไปสงสัยคนน้ัน ระแวงคนนี้วาคนไหนคิดประทุษราย แลวจงใจขวางก่ิงไมมาจะใหเราเจ็บตัวหรือตายไป  

คราวน้ีเลยคิดวุนวาย มีโกรธมีแคนมีคิดตางๆ นานา เริ่มไมสบายใจ และกดดันบีบคั้นลึกลงไป ตอนนี้มี

ทุกขเวทนาพวงมาดวย แตทุกขใหญอยูลึกลงไป เปนปญหาของทุกขอริยสัจขึ้นแลว คราวนี้เรื่องราวอาจจะ

ใหญโตหรือยืดเยื้อยาวนาน ทุกขอริยสัจมา พลอยใหทุกขเวทนาขยายและยืดยาวแยกยื่นบานปลายออกไปได

เยอะแยะ อาจจะไมจบ 

ไดพูดมา พอเห็นงายๆ แตท่ีจริง ทุกขอริยสัจน้ีเปนเรื่องใหญเทาไรก็ได พาเดือดรอนกันไป แมแตถึงขั้น

สงครามโลกก็มี พูดงายๆ น่ีก็คือปญหาของมนุษย  

เม่ือมองใหดี จะเห็นวา แตกอนน้ัน มีทุกขเดียวแตในไตรลักษณ แตพอมีคนมีชีวิตขึ้นมา ท้ัง ๓ ทุกขนั้น 

ท้ังทุกขในไตรลักษณ ทุกขเวทนา และทุกขอริยสัจ ก็มากันครบเลย   

เม่ือมีความเขาใจเบ้ืองตนอยางน้ีแลว ก็มาดูหลักกันสักหนอย ตอนแรกก็สรุปท่ีไดพูดมา ไดสาระวา  

“ทุกข” ปรากฏในหมวดธรรมสําคัญ ๓ หมวด เรียงตามงายยาก ไดแก  

(๑) ในเวทนา (เวทนา ๓ คือ ทุกข สุข อทุกขมสุข หรืออุเบกขา, เวทนา ๕ คือ ทุกข สุข โทมนัส โสมนัส 

และอุเบกขา) เรียกเต็มวา ทุกขเวทนา  
(๒) ในไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกข อนัตตา) เรียกเต็มวา ทุกขลักษณะ 
(๓) ในอริยสัจ ๔ (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) เรียกเต็มวา ทุกขอริยสัจ  

ทุกขในหมวดธรรมทั้งสามนั้น มีความหมายเกี่ยวโยงเนื่องอยูดวยกัน แตมีขอบเขตกวางแคบกวากัน 

เปนบางแงบางสวน หรือเปนผลสืบตอจากกัน ดังน้ี 

 ทุกข ท่ีมีความหมายกวางท่ีสุด ครอบคลุมท้ังหมด คือ ทุกขในไตรลักษณ หรือ ทุกขลักษณะ หรือ 

ทุกขตา ไดแก ภาวะที่ไมคงตัว คงอยูในสภาพเดิมไมได เพราะมีความบีบคั้นกดดันขัดแยงท่ีเกิดจากความ

เกิดขึ้นและความเส่ือมสลาย ดังไดอธิบายแลวขางตน ซึ่งเปนลักษณะของสังขารทั้งหลายท้ังปวง (สพฺเพ สงฺขารา 

ทุกฺขา) กินขอบเขตเทากันกับความไมเท่ียง คือ ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นก็เปนทุกข (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ) 

 ทุกข ท่ีมีความหมายแคบท่ีสุด เปนเพียงอาการสืบเนื่องดานหนึ่งเทานั้น ก็คือ ทุกขท่ีเปนเวทนา เรียกช่ือ

เต็มวา ทุกขเวทนา หรือความรูสึกทุกข ไดแก อาการสืบเน่ืองจากทุกขในไตรลักษณ หรือความรูสึกท่ีเกิดขึ้นใน

บุคคลเน่ืองมาจากทุกขในไตรลักษณน้ัน กลาวคือ ความรูสึกบีบคั้นกดดันของขัดของคน ซึ่งเกิดข้ึน เมื่อความบีบ

ค้ันกดดันขัดแยงท่ีเปนสภาพสามัญของส่ิงท้ังหลาย เปนไปในระดับหนึ่ง หรือในอัตราสวนหนึ่ง โดยสัมพันธกับ

สภาพกายและสภาพจิตของเขา ดังไดอธิบายมาแลวในขอความบางตอนขางตน
139

  

 ทุกขเวทนานี้ ก็เปนทุกขตามความหมายในไตรลักษณดวย เชนเดียวกับเวทนาอื่นๆ ทุกอยาง ไมวาจะ

เปนสุขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ก็ตาม หมายความวา เวทนาทุกอยาง จะเปนทุกขเวทนาก็ดี สุขเวทนาก็ดี 

อทุกขมสุขเวทนา (ความรูสึกไมทุกขไมสุข คือเฉยๆ) หรืออุเบกขาเวทนา ก็ดี ลวนเปนทุกขในความหมายท่ีเปน

ลักษณะสามัญน้ันท้ังส้ิน 
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๗๘  พุทธธรรม 
 
 ทุกขในอริยสัจ หรือ ทุกขอริยสัจ ก็คือ สภาวะท่ีเปนทุกขในไตรลักษณนั่นเอง ซึ่งมาเปนท่ีต้ังท่ีอาศัยท่ี

กอเกิดเปนปญหาข้ึนแกมนุษย เน่ืองจากมนุษยทําใหเปนปญหาข้ึนมา   
 ขยายความวา สังขารท้ังหลายถูกบีบคั้นตามธรรมดาของมัน โดยเปนทุกขในไตรลักษณ และสังขาร

เหลาน้ันนั่นแหละ (ไมท้ังหมดและไมเสมอไป) เมื่อคนไมรูเทาทันและปฏิบัติจัดการไมถูก มันก็กอความบีบคั้นขึ้น

แกคน โดยเปนทุกขในอริยสัจ (แตการที่มันจะกลายเปนของบีบคั้นคนขึ้นมาได ก็เพราะมันเองเปนสภาวะท่ีถูก

บีบคั้น โดยเปนทุกขในไตรลักษณ จึงไมอาจเปนไปไดท่ีมันจะใหความสมอยากเต็มแทแนจริงแกคน)  
พูดงายๆ วา ทุกขอริยสัจ หมายเฉพาะเรื่องของเบญจขันธ ท่ีเปนอุปาทานขันธ เรียกเปนศัพทวา ไดแก

ทุกขเฉพาะสวนท่ีเปนอินทรียพัทธ คือเนื่องดวยอินทรีย เกี่ยวกับชีวิต ไมรวมถึงทุกขท่ีเปนอนินทรียพัทธ (ไม

เนื่องดวยอินทรีย) ซึ่งเปนทุกขในไตรลักษณ แตไมจัดเปนทุกขในอริยสัจ  
(พึงสังเกตวา ทุกขอริยสัจ เปนทุกขในไตรลักษณดวย สมุทัย และมรรค ก็เปนทุกขในไตรลักษณดวย 

โดยเปนเรื่องตามธรรมดาของธรรมชาติ แตไมเปนทุกขอริยสัจ)  

 ขอสังเกตบางอยางท่ีจะชวยใหกําหนดขอบเขตของทุกขในอริยสัจงายข้ึน พอประมวลไดดังนี้ 

๑) เปนอินทรียพัทธ  คือ  เนื่องดวยอินทรีย  เก่ียวของกับชีวิต  เปนปญหาสําหรับมนุษย  ไมรวมถึง 
อนินทรียพัทธ ไมใชทุกขในขอความวา “สังขารท้ังหลายท้ังปวงเปนทุกข (สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา)” 
หรือในขอความวา “ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงน้ันเปนทุกข (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ)” ซึ่งหมายถึงทุกขในไตรลักษณ 
ท่ีกินความกวางขวางครอบคลุมทั้งหมด 

๒) เปนเรื่องท่ีเกิดจากกรรมกิเลส คือ เปนทุกขท่ีเปนปญหาของมนุษย เกิดจากกิเลสและกรรมของคน 

(ใชศัพทตามพระบาลีวา เกิดจากทุกขสมุทัย คือ เกิดจากตัณหา, และพึงสังเกตตามพุทธพจนท่ีวา 
“อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข”) 

๓) เปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับปริญญากิจ คือ ตรงกับกิจในอริยสัจขอท่ี ๑ อันไดแก ปริญญา อธิบายวา 

ปริญญา คือการกําหนดรู หรือการรูจักตามสภาพท่ีมันเปน เปนกิจท่ีมนุษยจะตองกระทําตอทุกขใน

อริยสัจ คือการทําความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาของตน ทุกขในอริยสัจ จํากัดเฉพาะทุกขท่ี

เกี่ยวกับกิจคือปริญญานี้เทานั้น 
๔) เนนความหมายในแงท่ีวาเปนที่ต้ังแหงทุกข หรือเปนท่ีรองรับของทุกข (ทุกฺขวตฺถุตาย) ไมเพง

ความหมายในแงวามีความบีบคั้นกดดันขัดแยงดวยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลาย (อุทยพฺพย-
ปฏปิฬนฏเน) ซึ่งเปนความหมายท่ีเต็มเน้ือหาของทุกขในไตรลักษณ
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เรื่องทุกขในอริยสัจ ยังมีขอพึงเขาใจยิ่งข้ึนไปอีก เบ้ืองตนน้ี พูดใหไดแงสังเกตเปนพื้นฐานไวกอน แลว

จะไดวกกลับมาพูดตอไป แตตอนนี้ ขอแทรกเรื่องทุกขตา หรือทุกข ๓ อยาง เขามาประกอบการศึกษากอน 
 ทุกขตา ๓ หรือ ทุกข ๓

141
 เปนธรรมชุดสําคัญ พบในพระสูตร ๓ แหง กับในคัมภีรมหานิทเทสและจูฬ-

นิทเทสหลายแหง เปนพุทธพจนแหงหน่ึง นอกน้ันเปนภาษิตของพระสารีบุตร แตทุกแหงน้ันแสดงไวเพียงชื่อขอ

ธรรม ไมอธิบายความหมายเลย (คงเปนคําสามัญในยุคน้ัน) จึงปรึกษาและเรียงขอไปตามคําอธิบายในอรรถกถา 

ซึ่งสวนมากลําดับขอตางจากเดิมในพระไตรปฎก (ในพระสูตรเปน ทุกขทุกขตา สังขารทุกขตา วิปริณามทุกขตา) 

                                                 
140  แหลงสําคัญที่พึงคนสําหรับเรื่องนี้คือ อภิ.ยมก.๓๘/๘๒๕/๒๗๖; ปฺจ.อ.๓๓๖-๗; วิสุทฺธิ.๓/๑๐๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๑๐ 

141  ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๕๑๐/๓๑๘; สํ.ม.๑๙/๓๑๙/๘๕; วิสุทฺธิ.๓/๘๓; วิภงฺค.อ.๑๒๑; วินย.ฏีกา ๔/๖๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๘๑ 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๗๙ 
 

  

 ทุกขตา ๓ หรือ ทุกข ๓ เปนหลักธรรมท่ีแสดงความหมายของทุกขในไตรลักษณ โดยคลุมความเปนทุกข

ของเวทนาท้ัง ๓ และโยงเขาสูความเขาใจทุกขในอริยสัจ มีดังน้ี 

๒) ทุกขทุกขตา  หรือ ทุกขทุกข ทุกขท่ีเปนความรูสึกทุกข ไดแก ความทุกขทางกายและความทุกข
ทางใจ อยางท่ีเขาใจกันโดยสามัญ ตรงตามช่ือและตามสภาพ เชน ความเจ็บปวด ไมสบาย เม่ือย

ขบ เปนตน หมายถึง ทุกขเวทนานั่นเอง 

๓) วิปริณามทุกขตา หรือ วิปริณามทุกข ทุกขเน่ืองดวยความผันแปร หรือทุกขท่ีแฝงอยูในความ

แปรปรวน ไดแก ความรูสึกสุขหรือสุขเวทนา ซึ่งเม่ือวาโดยสภาวะท่ีแทจริง ก็เปนเพียงทุกขในระดับหน่ึง 

หรือในอัตราสวนหน่ึง สุขเวทนาน้ัน จึงเทากับเปนทุกขแฝง หรือมีทุกขตามแฝงอยูดวยตลอดเวลา 

ซึ่งจะกลายเปนความรูสึกทุกข หรือกอใหเกิดทุกขขึ้นไดในทันทีท่ีเมื่อใดก็ตามสุขเวทนาน้ัน

แปรปรวนไป พูดอีกอยางหนึ่งวา สุขเวทนาน้ัน กอใหเกิดทุกขเพราะความไมจริงจังไมคงเสนคงวาของ

มันเอง (อธิบายอีกนัยหน่ึงวา สุขเวทนา ก็คือ ทุกขท่ีผันแปรไปในระดับหน่ึง หรืออัตราสวนหน่ึง) 

๔) สังขารทุกขตา หรือ สังขารทุกข ทุกขตามสภาพสังขาร คือสภาวะของสังขารทุกส่ิงทุกอยาง หรือส่ิง
ท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดจากเหตุปจจัย ไดแก ขันธ ๕ ท้ังหมด เปนทุกข คือ เปนสภาพที่ถูกบีบคั้น 

กดดันดวยการเกิดขึ้น และการเส่ือมสลายของปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยง ทําใหคงอยูในสภาพเดิมมิได 

ไมคงตัว ทุกขขอท่ีสามน้ีคลุมความของทุกขในไตรลักษณ  

(จ) ไตรลักษณ์มี ๓ ไม่ใช่แค่ทุกข์ และท้ังสามเป็นฐานของทุกข์ในอริยสัจ 
 ไดบอกแลววา ทุกขในไตรลักษณ คือลักษณะหรืออาการท่ีปจจัยตางๆ ขัดแยงกันกดอัดบีบคั้น ทําให

คงทนอยูไมไดน้ัน เปนสภาพของสังขารคือทุกส่ิงทุกอยางท่ีมนุษยปุถุชนคนท่ัวไปจะรูจักเขาใจได หรือพูดอีก

สํานวนหนึ่งโดยใชคําท่ีแทนกันไดวา เปนสภาวะตามธรรมดาแหงธรรมชาติของขันธท้ัง ๕   

 ถึงแมวาทุกข คือภาวะกดดันขัดแยงบีบคั้นท่ีวาน้ี จะมีอยูเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ แตตัวคนเอง

หมดท้ังชีวิต และส่ิงท่ีคนเกี่ยวของในการเปนอยูทุกอยาง ก็คือสังขารหรือขันธ ๕ ท้ังนั้น ถาคนไมรูเขาใจ ปฏิบัติ

ตอมันไมแยบคาย ก็จะกลายเปนวา คนน่ันแหละจะเกิดภาวะกดดันบีบคั้นทนไมไดขึ้นมากับตัวเอง ซึ่งก็คือทุกข 

แตเปนทุกขของคน เปนทุกขในอริยสัจ เปนของจริงข้ึนมาในตัวคน ท้ังท่ีไมมีจริงในธรรมดาของธรรมชาติ 

 ทีนี้ ท่ีวาขันธท้ัง ๕ หรือประดาสังขารเปนทุกขในไตรลักษณน้ี ความจริงก็เปนวิธีพูดใหสะดวกเทานั้น ถา

จะพูดใหถูกจริง ก็ควรจะวาเปนทุกข ซึ่งเปนลักษณะหน่ึงในลักษณะ ๓ ท่ีเรียกวาไตรลักษณ และลักษณะ ๓ นั้น 

ก็คือ เปนอนิจจา ไมเท่ียง เกิดข้ึนมาแลวก็สลายหายไป เปนทุกขา มีปจจัยท่ีกอท่ีเกี่ยวขัดแยงบีบคั้นคงสภาพ
อยูไมได และเปนอนัตตา มีสภาวะของมันที่ปรากฏตามความเปนไปของเหตุปจจัย ไมเปนไมมีตัวตนหรือตัวการ

พิเศษท่ีไหนจะมาแทรกแซงครอบครองเปนเจาของควบคุมบังคับบัญชาใหเปนอยางอื่นไปได จะพูดใหจํางายก็ได 

วา ไมคงท่ี ไมคงทน และไมคงตัว 

นี่ก็หมายความวา ท่ีวาเปนทุกขน้ัน ยังพูดแคลักษณะเดียว ท่ีจริง ขันธ ๕ หรือเบญจขันธ หรือสรรพ

สังขารนั้น ไมใชแคเปนทุกขเทาน้ัน แตเปนอนิจจา เปนทุกขา และเปนอนัตตา แลวท่ีจากไตรลักษณ ไปเกิดเปน

ทุกขในอริยสัจ ก็ไมใชแคจากทุกขในไตรลักษณ ไปเปนทุกขในอริยสัจ แตท่ีจริงคือ จากไตรลักษณครบ ๓ ท้ัง

อนิจจา ทุกขา และอนัตตา ไปเปนตัวต้ังใหคนท่ีรูไมทันมัน กอเปนทุกขในอริยสัจขึ้นมา 



๘๐  พุทธธรรม 
 

นั่นแงหน่ึงละวา สังขารหรือเบญจขันธ ซึ่งรวมคนหมดตัวแลวท้ังกายและใจ เปนอนิจจา ทุกขา และ

อนัตตา เปนไตรลักษณครบท้ัง ๓ เปนเรื่องของสภาวะตามธรรมดาของธรรมชาติท้ังนั้น ไมตองมีตัวคนเขาไปยุง

เกี่ยว มันก็เปนของมันอยูอยางนั้น จึงยังไมมาเขาในเรื่องของอรยิสัจ (ท้ังท่ีทุกข/ทุกขา ก็มีอยูในไตรลักษณ) 
ก็ถามตอไปวา แลวเม่ือไรละ เบญจขันธ หรือขันธ ๕ จึงจะมาเปนทุกขในอริยสัจ ก็ตอบวา เม่ือมัน

กลายเปนเบญจอุปาทานขันธ หรือเปนอุปาทานขันธ ๕ 
อุปาทานขันธ ๕ คืออะไร? ก็คือ ขันธ ๕ ท่ีมีอุปาทานยึดถือยึดครอง ทานใชคําแบบทางการวา 

“ประกอบดวยอาสวะ เปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน” จะวาขันธ ๕ ท่ีเกิดจากอุปาทาน เปนท่ีวุนวายของอุปาทาน หรือท่ีรับ

ใชอุปาทาน ก็ไดท้ังนั้น เปนเรื่องของอวิชชาตัณหาอุปาทาน อันนี้แหละคือ ทุกขท่ีเปนขอ ๑ ในอริยสัจ ๔ 
เม่ือไดความเขาใจเปนพื้นฐานที่จะมองแลว ก็มาศึกษาพุทธพจนท่ีตรัสในเรื่องน้ี เริ่มต้ังแตดูความ

แตกตางระหวาง ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ ๕ (เคยแสดงในบทวาดวยขันธ ๕) ขอยกมาดูอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ เธอท้ังหลายจงฟัง” 
“ขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เป็น

อดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม 
ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม...เหล่านี้ เรียกว่า ขันธ์ ๕” 

“อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง 
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็
ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม ที่ประกอบด้วยอาสวะ (สาสวะ) เป็น
ท่ีต้ังแห่งอุปาทาน (อุปาทานิยะ)... เหล่าน้ี เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕”142 

ถาสังเกตจะเห็นวา เวลาพระพุทธเจาทรงแสดงไตรลักษณ จะตรัสเปนประจําวา ขันธ ๕ เปนอนิจจา เปน

ทุกขา เปนอนัตตา เพราะเปนเรื่องความจริงของสภาวะตามธรรมดาในธรรมชาติ วารูป เวทนา สัญญา สังขาร 

และวิญญาณ ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมตรัสวาอุปาทานขันธ ๕ เปนอนิจจา เปนทุกขา เปนอนัตตา เพราะ

รวมอยูแลวในขันธ ๕ ท่ีตรัสน้ัน ไมตองตรัสตางหาก เพียงแตวา ใครไปยึดขันธ ๕ ท่ีไมเท่ียง เปนทุกข เปน

อนัตตาน้ันเขา ก็กลายเปนอุปาทานขันธ ๕ เกิดเปนทุกขข้ึนมา 

ตัวอยางท่ีตรัสถึงขันธ ๕ ตามหลักไตรลักษณ   

“ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง (อนิจจัง) เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่
เท่ียง วิญญาณไม่เท่ียง;...  

“ภิกษุท้ังหลาย รูป ปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่มิได้ (ทุกข์) เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย
...วิญญาณ ปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่มิได้;... 

“ภิกษุทั้งหลาย รูป ไม่เป็นตัวตน (อนัตตา) เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ 
ไม่เป็นตัวตน; อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ เม่ือเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดแม้ในรูป...แม้ในเวทนา...แม้
ในสัญญา...แม้ในสังขารทั้งหลาย...แม้ในวิญญาณ, เมื่อหายติด (นิพพิทา) ย่อมคลายออก (วิราคะ), 
เพราะคลายออก ย่อมหลุดพ้น; เมื่อหลุดพ้น ย่อมมีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว; ย่อมรู้ชัดว่า สิ้น
กําเนิด จบมรรคาชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) เสร็จกรณีย์ ไม่มีกิจอ่ืนอีกเพื่อภาวะเช่นน้ี”143 

                                                 
142 สํ.ข.๑๗/๙๕-๙๖/๕๘-๖๐ 
143 เชน สํ.ข.๑๗/๓๙-๔๑/๒๗ 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๘๑ 
 

  

 

 

 

พอรูเขาใจเบญจขันธ หรือบรรดาสังขาร ตามหลักไตรลักษณอยางนี้ เห็นความจริงชัดแลว ก็ไมเกิดเปน

อุปาทานขันธขึ้นมา หรือเลิกเปนอุปาทานขันธ แตตรงกันขาม กลายเปนหลุดพนอิสระ หมดปญหา สวางสดใส

เบิกบาน ไมเกิดมีทุกขอีกตอไป 

ผูท่ีเคยสวดหรือฟงพระสูตรหมุนธรรมจักร ท่ีทรงแสดงอริยสัจ ๔ แกเบญจวัคคีย คงจําไดหรือนึกออก

วา พระพุทธเจาตรัสความหมายของอริยสัจขอท่ี ๑ คือทุกข คอนขางยาว และเราก็ถือกันเปนหลักทํานองคํา

จํากัดความของทุกขอริยสัจน้ันวา  

 ภิกษุทั้งหลาย ก็นี้แลคือทุกขอริยสัจ: ความเกิด ก็เป็นทุกข์ ความแก่ ก็เป็นทุกข์ ความ
เจ็บ ก็เป็นทุกข์ ความตาย ก็เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ความ
พลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ แม้ข้อนั้น ก็เป็นทุกข์, โดยย่อ 
อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์144

 

ขอพึงสังเกตใหชัดก็คือ คําสรุปความหมายตอนลงทายที่วา “โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์” 
(สงฺขิตฺเตน ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา) ตรงนี้เปนสาระสําคัญ คือ ท่ีวานั่นก็ทุกข น่ีก็ทุกขนั้น รวมความแลว ก็อยู

แคท่ีวา อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข ์
แลวก็ใหสังเกตตอไปอีกวา พระธรรมจักรท่ีทรงแสดงแกเบญจวัคคียน้ี เปนปฐมเทศนา ไมเคยมีใครได

ฟงมากอน พูดงายๆ วา ผูฟงไมมีพื้นมาเลยท่ีจะรูจักแมแตคําวาทุกขในความหมายของพระพุทธศาสนา ทีนี้ จะ

ขอใหเทียบกับพระสูตรท่ีทรงแสดงอรยิสัจในเวลาตอมา  

ครั้งหนึ่ง เม่ือประทับท่ีเมืองสาวัตถี (แสดงวานานหลังจากปฐมเทศนา) พระพุทธเจาตรัสอริยสัจครบ

ท้ังหมดแกพระภิกษุสงฆ (แสดงวาผูฟงมีพื้น) จะยกมาใหดูวา พระองคตรัสความหมายของทุกข ตรงไปท่ี

อุปาทานขันธ ๕ อยางเดียว ไมมีอยางอื่นเลย ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แก่
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกข์เป็นไฉน? ทุกข์นั้น พึงกล่าวว่า คืออุปาทานขันธ์ ๕. อุปาทานขันธ์ 
๕ เป็นไฉน? คือ รูปอุปาทานขันธ์ ๑ เวทนาอุปาทานขันธ์ ๑ สัญญาอุปาทานขันธ์ ๑ 
สังขารอุปาทานขันธ์ ๑ วิญญาณอุปาทานขันธ์ ๑, ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า ทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทัยเป็นไฉน? คือ ตัณหา อันนําให้มีภพใหม่ ประกอบด้วยนันทิ
ราคะ ครุ่นใคร่ใฝ่หาในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ภิกษุทั้งหลาย 
น้ีเรียกว่า ทุกขสมุทัย. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธเป็นไฉน? คือ ความจางคลายดับไปไม่เหลือ แห่งตัณหานั่นแล 
ความสละ ความไถ่ถอนเสียได้ ความหลุดพ้น ความไม่ติดค้าง ภิกษุทั ้งหลาย นี้เรียกว่า 
ทุกขนิโรธ.  
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๘๒  พุทธธรรม 
 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไฉน? คือ อริยมรรค ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ 
กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา145

 

เม่ือเทียบตามพุทธพจนนี้แลว ทําใหมองไดวา ท่ีตรัสในปฐมเทศนา เปนตน วานั่นก็เปนทุกข น่ีก็เปน

ทุกข มากหลายอยางนั้น เปนการยกสภาพตางๆ ท่ีคนท่ัวไปรูเขาใจพูดจานึกกันวานั่นๆ คือทุกข เอามานําความ

เขาใจกอน แลวจึงมาถึงตัวสาระของความหมายท่ีแทจริง คืออุปาทานขันธ ๕ ซึ่งถาพูดข้ึนมาเดี่ยวๆ ทันที คน

ท่ัวไปซ่ึงไมมีพื้นความรู จะไมเขาใจเลย  
เพราะฉะนั้น จึงเปนไปไดวา ในกรณีอื่นๆ หรือในการทรงแสดงธรรมคร้ังอื่น บางครั้ง พระพุทธเจา อาจ

ทรงยกตัวอยางทุกขหรือปญหาของมนุษยอยางอื่นๆ มาแสดงวาเปนทุกข หรือสําหรับคนท่ัวไป ไมวาเขาจะพูดถึง

นึกถึงทุกขนึกถึงปญหาอะไรของคน ก็วากันไป สุดแตจะนึกขึ้นมา แตในท่ีสุดก็มาถึงตัวจริง ท่ีทรงชี้วาท้ังหมดท้ัง

ปวงน้ัน ก็อยูท่ีอุปาทานขันธ ๕ อันน้ีเอง  

ท้ังน้ี คงจะเปนอยางท่ีตรัสวา 

“ภิกษุทั้งหลาย ในข้อที่เราบัญญัติว่า นี้เป็นทุกขอริยสัจนั้น มีอักขระนับปริมาณมิได้ มี
พยัญชนะนับปริมาณมิได้ มีคําชี้แจงแสดงไขนับปริมาณมิได้ ว่า ทุกขอริยสัจนี้ คือแม้ดังนี้ๆ 
ฯลฯ ในข้อที่เราบัญญัติว่า นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น มีอักขระนับปริมาณมิได้  
มีพยัญชนะนับปริมาณมิได้ มีคําชี้แจงแสดงไขนับปริมาณมิได้ ว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจน้ี คือแม้ดังน้ีๆ  

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงทําความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้
ทุกข์ ฯลฯ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”146

 

พุทธพจนน้ี เทากับย้ําเตือนใหมองกวางออกไปวา ดังท่ีรูกันอยูแลว หลักธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสสอน ก็

รวมลงไดในอริยสัจ ๔ น้ี แมบางครั้ง คําสอนน้ันจะไมไดออกชื่ออริยสัจชัดออกมา แตก็เห็นไดวาอยูในอริยสัจ

น่ันเอง อยางพุทธพจนตอนหน่ึงท่ีจะคัดมาใหดูจากจูฬทุกขักขันธสูตรตอไปนี้ แสดงถึงปญหาโทษภัยความทุกขท่ี

เกิดจากกาม ก็คือจากกามตัณหา พรอมทั้งการปฏิบัติท่ีเปนข้ันตอนหนึ่งของอริยมรรค สูผลท่ีเปนกุศลในระดับ

หน่ึงแหงการกาวไปสูนิโรธขั้นสุดทาย 

ขอคัดมาประกอบความเขาใจในทุกขอริยสัจ ดังนี้  

“ดูกรมหานาม แม้เรา ก่อนแต่สัมโพธิ เมื่อยังไม่ตรัสรู้ เป็นโพธิสัตว์อยู่ ก็มองเห็นเป็น
อย่างดี ด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความหวานช่ืนน้อย มีทุกข์มาก มีความคับ
แค้นมาก โทษในกามนี้ยิ่งนัก ดังนี้ แต่เรายังมิได้ประสบปีติและความสุข นอกเหนือจากกาม 
นอกเหนืออกุศลธรรม หรือประสบกุศลธรรมอื่นที่สงบซึ้งยิ่งกว่านั้น เราก็ยังปฏิญาณมิได้ก่อน
ว่าเป็นผู้ไม่วกเวียนมาหากาม แต่เมื่อใด เรามองเห็นเป็นอย่างดี ด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริง
อย่างนี้ว่า กามให้ความหวานชื่นน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนี้ยิ่งนัก ดังนี้ 
และเราก็ได้ประสบปีติและความสุข นอกเหนือจากกาม นอกเหนืออกุศลธรรม กับทั้งได้ประสบ
กุศลธรรมอ่ืนท่ีสงบซึ้งย่ิงกว่าน้ันอีก เมื่อน้ัน เราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็นผู้ไม่วกเวียนมาหากาม 
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บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๘๓ 
 

  

“ดูกรมหานาม ก็อะไรเล่าเป็นคุณ (ความหวานชื่น ข้อดี) ของกามทั้งหลาย? ดูกรมหา
นาม กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน? คือ รูปที่พึงรู้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่า
ใคร่ น่าพอใจ ชวนรัก ชวนใคร่ น่าติดใจ, เสียงที่พึงรู้ด้วยหู ... กลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูก ... รสที่
พึงรู้ด้วยล้ิน ... โผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนรัก ชวนใคร่ 
น่าติดใจ; ดูกรมหานาม เหล่านี้แล คือกามคุณ ๕ ประการ, ความสุข ความโสมนัสใด อาศัย
กามคุณ ๕ เหล่าน้ีเกิดขึ้น น้ีคือคุณของกามทั้งหลาย   

“ดูกรมหานาม ก็อะไรเล่าเป็นโทษ (ข้อเสีย จุดอ่อน) ของกามทั้งหลาย? กุลบุตรในโลก
น้ี เล้ียงชีวิตด้วยศิลปสถานะใด จะด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยวิชาคํานวณก็ดี ด้วยวิชาประเมิน
ก็ดี ด้วยกสิกรรมก็ดี ด้วยการค้าขายก็ดี ด้วยการเลี้ยงโคก็ดี ด้วยวิชาแม่นธนูก็ดี ด้วยการเป็น
ราชบุรุษก็ดี ด้วยศิลปะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ต้องหน้าสู้หนาว ต้องหน้าสู้ร้อน ถูกสัมผัสแต่
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานรบกวน หิวกระหายเจียนตาย ดูกรมหานาม แม้นี้ก็
เป็นโทษของกามท้ังหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกาม
เป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลายนั่นเอง   

“ดูกรมหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ทั้งที่ขยัน เอาการเอางาน พยายามอยู่อย่างนี้ โภคะ
เหล่านั้นก็ไม่สําเร็จผล เขาย่อมเศร้าโศก ฟูมฟาย พิไรรํ่า ตีอก ครํ่าครวญ ถึงความฟั่นเฟือน
เลือนหลงว่า ความขยันของเราสูญเปล่าเสียแล้วหนอ ความพยายามของเราไม่ออกผลเลยหนอ 
ดูกรมหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุ
แห่งกามท้ังหลายน่ันเอง   

“ดูกรมหานาม ถ้าเมื ่อกุลบุตรนั ้นขยัน เอาการเอางาน พยายามอยู ่อย่างนี ้ โภคะ 
เหล่านั้นสําเร็จผล การคอยรักษาโภคะเหล่านั้นก็เป็นตัวบังคับ ให้เขากลับเสวยความทุกข์ยากไม่
สบายใจว่า ทําอย่างไร ราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบเอาโภคะของเราไปเสีย พวกโจรจะไม่มาปล้น 
ไฟจะไม่ไหม้ น้ําจะไม่พัดพาเอาไป ทายาทอัปรีย์จะไม่เอาไปผลาญเสีย  

“เม่ือกุลบุตรน้ัน คอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างน้ี ราชาทั้งหลายริบเอาโภคะเหล่านั้นไปเสียก็
ดี โจรมาปล้นเอาไปเสียก็ดี ไฟไหม้เสียก็ดี นํ้าพัดพาไปเสียก็ดี ทายาทอัปรีย์เอาไปผลาญเสียก็ดี 
เขาย่อมเศร้าโศก ฟูมฟาย พิไรรํ่า ตีอก ครํ่าครวญ ถึงความฟั่นเฟือนเลือนหลงว่า สิ่งที่เรา
เคยมี เป็นของเรา เราก็ไม่มี ไม่เป็นของเราเสียแล้ว ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็นโทษของกาม
ท้ังหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลายนั่นเอง    

“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ เพราะกามเป็นต้นเค้า เพราะกามเป็น
ตัวบังคับ เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล แม้ราชาทั้งหลายก็วิวาทกับพวกราชา แม้พวก
กษัตริย์ก็วิวาทกับพวกกษัตริย์ แม้พวกพราหมณ์ก็วิวาทกับพวกพราหมณ์ แม้พวกคฤหบดีก็
วิวาทกับพวกคฤหบดี แม้มารดาก็วิวาทกับบุตร แม้บุตรก็วิวาทกับมารดา แม้บิดาก็วิวาทกับบุตร แม้
บุตรก็วิวาทกับบิดา แม้พี่ชายน้องชายก็วิวาทกับพี่ชายน้องชาย แม้พี่สาวน้องสาวก็วิวาทกับ
พี่สาวน้องสาว แม้พี่ชายน้องชายก็วิวาทกับพี่สาวน้องสาว แม้เพื่อนก็วิวาทกับเพื่อน คน
เหล่านั้นพากันเข้าทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่นั้นๆ ทําร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วย
ก้อนดินบ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไปตรงที่นั้นบ้าง ถึงทุกข์ปางตาย
บ้าง ดูกรมหานาม แม้น้ีก็เป็นโทษของกามท้ังหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ...  



๘๔  พุทธธรรม 
 

“ดูกรมหานาม อีกประการหน่ึง เพราะกามเป็นเหตุ ... เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล 
ฝูงชนต่างถือดาบและโล่ ผูกสอดแล่งธนู วิ่งเข้าสู่สงคราม ทั้ง ๒ ฝ่าย เข้าโรมรันพันตู เมื่อ
ลูกศรท้ังหลายถูกยิงไปบ้าง เม่ือหอกท้ังหลายถูกพุ่งไปบ้าง เม่ือดาบท้ังหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง 
ฝูงชนเหล่านั้น บ้างถูกลูกศรเสียบ บ้างถูกหอกแทง บ้างถูกดาบตัดศีรษะ พากันถึงตายไปตรง
นั้นบ้าง ถึงทุกข์ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่
เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลายน่ันเอง 

“ดูกรมหานาม อีกประการหน่ึง เพราะกามเป็นเหตุ ... เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล 
ฝูงชนถือดาบและโล่ ผูกสอดแล่งธนู ตรูกันเข้าไปสู่เชิงกําแพงที่ฉาบด้วยเปือกตมร้อน เมื่อลูกศร
ถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบถูกกวัดแกว่งบ้าง ชนเหล่านั้น บ้างถูกลูกศรเสียบ 
บ้างถูกหอกแทง บ้างถูกรดด้วยโคมัยร้อน บ้างถูกสับด้วยคราด บ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบ พา
กันถึงตายไปตรงนั้นบ้าง ถึงทุกข์ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย 
เป็นกองทุกข์ท่ีเห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลายน่ันเอง”147  

(ฉ) ปัญหาของมนุษย์ ที่มาในชื่อของทุกข์มากมาย 
เทาท่ีไดบรรยายมา ถาเขาใจความหมายของทุกขในอริยสัจ และแยกออกไดชัดจากทุกขในไตรลักษณ 

พรอมท้ังมองเห็นความเกี่ยวโยงกันระหวางทุกขในหมวดธรรม ๒ ชุดน้ีแลว ก็ถือเปนอันสมวัตถุประสงค 

ระหวางท่ีบรรยายน้ัน ไดยกทุกขช่ือตางๆ หรือทุกขในลักษณะอาการตางๆ มาใหดูเปนตัวอยาง และได

ขอใหเขาใจวา ทุกขตางๆ มากมายนั้น ไมพึงถือเปนเรื่องเครงครัดนัก แตมองไดวาเปนการท่ีทานยกขึ้นมากลาว

เพื่อนําความเขาใจ ใหงายและชัด เปนเรื่องท่ีตางกันไปไดตามถิ่นฐานกาลสมัย พูดงายๆ ก็คือแสดงตัวอยาง

เรื่องราวที่เปนปญหาของมนุษย (ใครในสมัยน้ี ถาสนใจ ก็อาจจะรวบรวมปญหาหรือทุกขของมนุษยในสมัย

ปจจุบันมาทําเปนบัญชีไว) ดังท่ีทายสุด พระพุทธเจาก็ทรงสรุปไวใหแลว ท่ีวา “โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ คือทุกข”  

เมื่อไดความเขาใจอยางนี้แลว จะแสดงชื่อทุกขท่ีทานจําแนกแจกแจงไวในท่ีตางๆ ใหเห็นตัวอยางตอไป  
ทุกขท่ีทานจําแนกไว สวนใหญเปนทุกขในอริยสัจ เพราะเปนเรื่องเกี่ยวของกับคน เปนปญหาท่ีจะตอง

แกไข เปนส่ิงควรคํานึงเพ่ือปลดเปล้ืองเสียดวยการปฏิบัติ สวนทุกขท่ีครอบคลุมความทั้งหมดอยางในไตรลักษณ 

ทานแสดงไวแตพอเปนหลัก เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเทาทันตามความเปนจริง  

ในท่ีน้ี จะยกมาแสดงเฉพาะชุดสําคัญๆ หรือท่ีทานกลาวถึงกันบอยๆ ดังนี ้

ชุดท่ี ๑ ทุกข ๑๒
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 เปนชุดไขความสําหรับแสดงความหมายของทุกขในอริยสัจ ๔ มีดังน้ี 

๑) ชาติ ความเกิดเปนทุกข เพราะเปนท่ีต้ังแหงความทุกขตางๆ อเนกประการ ทานแบงซอยออกเปน 

ก. คัพโภกกันติมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการเกิดอยูในครรภ อยูในท่ีอันแสนจะคับแคบอึดอัด มืด

ต้ือ แออัดดวยส่ิงท่ีนารังเกียจ ดุจหนอนในของเนาหรือในนํ้าครํา 

ข. คัพภปริหรณมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการบริหารครรภ มารดาจะขยับเขยื้อนเคล่ือนไหว ลุกนั่ง

เดินว่ิงแรงหรือเบา กินด่ืมของรอนเย็นเปรี้ยวเผ็ด เปนตน มีผลกระทบตอเด็กในครรภท้ังส้ิน 
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มาในอรรถกถา) 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๘๕ 
 

  

ค. คัพภวิปตติมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการวิบัติของครรภ เชน ทองนอกมดลูก เด็กตายในครรภ 

ตองผาตัดออก เปนตน 

ง. วิชายนมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการคลอด ท้ังถูกกระทุงกระแทกพลิกหัน ท้ังถูกกดถูกบีบถูกอัด

กวาจะผานชองอันแสนแคบออกมาได เจ็บปวดแสนสาหัส 

จ. พหินิกขมนมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการออกมาภายนอก เด็กแรกคลอดมีรางกายและผิว

ละเอียดออนดังแผลใหม ถูกสัมผัสจับตองเช็ดลางแสนเจ็บแสบ 

ฉ. อัตตุปกกมมูลกทุกข ทุกขเกิดจากทําตัวเอง เชน ฆาตัวตายบาง ประพฤติวัตรบําเพ็ญตบะ

ทรมานตนบาง โกรธเคืองเขาแลวไมกินขาว หรือทํารายตัวเองบาง เปนตน 

ช. ปรุปกกมมูลกทุกข ทุกขเกิดจากคนอื่นทําให เชน ถูกฆา ถูกจองจํา ถูกทําราย เปนตน 

๒) ชรา  ความแก ทําใหอวัยวะท้ังหลายยอหยอนออนแอ อินทรีย คือ ตา หู จมูก ล้ิน เปนตน ทําหนาท่ี

บกพรองผิดเพี้ยน กําลังวังชาเส่ือมถอย หมดความแคลวคลองวองไว ผิวพรรณไมงดงามผองใส 

หนังเห่ียวยน ความจําเลอะเลือนเผลอไผล เส่ือมอํานาจและความเปนเสรีท้ังภายนอกและภายใน 

เกิดทุกขกายและทุกขใจไดมาก 

๓) มรณะ ความตาย ยามจะส้ินชีพ เคยทําช่ัวไว ก็เห็นนิมิตของบาปกรรม มีคนหรือของรักก็ตองพลัด

พรากจากไป สวนประกอบในรางกายก็พากันหยุดทําหนาท่ี ทุกขทางกายก็อาจมีมาก จะทําอะไรจะ

แกไขอะไรก็ทําไมไดแกไขไมได 

๔) โสกะ ความเศราโศก ไดแกความแหงใจ เชน เม่ือสูญเสียญาติ เปนตน 

๕) ปริเทวะ ความครํ่าครวญหรือร่ําไร ไดแก บนเพอไปตางๆ เชน เมื่อสูญเสียญาติ เปนตน 

๖) ทุกข ความทุกขกาย ไดแก เจ็บปวด เชน กายบาดเจ็บ ถูกบีบค้ัน เปนโรค เปนตน
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๗) โทมนัส ความทุกขใจ ไดแก เจ็บปวดรวดราวใจ ท่ีทําใหรองไห ตีอกชกหัว ลงด้ิน เชือดตัวเอง กิน

ยาพิษ ผูกคอตาย เปนตน 

๘) อุปายาส ความคับแคน หรือสิ้นหวัง ไดแก เรารอนทอดถอนใจ ในเม่ือความโศกเศราเพิ่มทว ีเปนตน 

๙) อัปปยสัมปโยค การประสบคนหรือส่ิงซึ่งไมเปนที่รัก เชน ตองพบตองเกี่ยวของกับคนท่ีไมชอบหรือ

ชิงชัง เปนตน 

๑๐) ปยวิปโยค การพลัดพรากจากคนหรือส่ิงอันเปนท่ีรัก เชน จากญาติ จากคนรัก สูญเสียทรัพยสิน  

๑๑) อิจฉิตาลาภ การไมไดส่ิงท่ีปรารถนา คือปรารถนาส่ิงใดแลวไมไดสมหวัง 

๑๒) อุปาทานขันธ ขันธท้ังหาซึ่งเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน กลาวคือ ทุกขท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ันเปนทุกขของ

อุปาทานขันธท้ัง ๕ เม่ือวาโดยสรุป หรือโดยรวบยอด ก็คือ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 
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 พึงสังเกตวา ในทุกขชุดนี้ ไมมีพยาธิ ซ่ึงตามปรกติจะตอจากชรา ท่ีเปนเชนน้ี ทานอธิบายวา เพราะพยาธิน้ันเปนทุกขที่ไมแนนอน

ตายตัว คือหลายคนมี แตบางคนก็อาจจะไมมี และอีกประการหน่ึง พยาธินั้นจัดเขาในขอทุกขกายน้ีแลว (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๗๙) 

อยางไรก็ดี ในบาลีบางแหงก็พบวามีพยาธิอยูในทุกขชุดน้ีดวย ในกรณีเชนนั้น ขอใหดูอธิบายใน วินย.ฏีกา ๔/๖๕.   



๘๖  พุทธธรรม 
 

ชุดท่ี ๒ ทุกข ๒
150

 เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ ในแนวหน่ึง ไดแก 

๑) ปฏิจฉันนทุกข ทุกขปดบัง หรือทุกขซอนเรน ไมปรากฏออกมาใหเห็นชัดๆ เชน ปวดหู ปวดฟน ใจ

เรารอนเพราะไฟราคะและไฟโทสะ เปนตน 

๒) อัปปฏิจฉันนทุกข ทุกขไมปดบังหรือทุกขเปดเผย เชน ถูกหนามตํา ถูกเฆ่ียน ถูกมีดฟน เปนตน 

ชุดท่ี ๓ ทุกข ๒
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 เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ อีกแนวหน่ึง ไดแก 

๒) ปริยายทุกข ทุกขโดยปริยาย หรือทุกขโดยออม ไดแก ทุกขทุกอยางท่ีกลาวถึงขางตน นอกจาก

ทุกขเวทนา 

๓) นิปปริยายทุกข ทุกขโดยนิปริยาย หรือทุกขโดยตรง ไดแก ความรูสึกทุกข ท่ีเรียกวาทุกขทุกข หรือ
ทุกขเวทนา น่ันเอง 

ในคัมภีรมหานิทเทส และจูฬนิทเทส บางแหงแสดงชื่อทุกขไวอีกเปนอันมาก
152

 มีท้ังท่ีซ้ํากับท่ีแสดงไว

แลวขางตน และท่ีแปลกออกไป ขอยกมาจัดเปนกลุมๆ ใหดูงาย ดังน้ี 

ก) ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข โสก-ปริเทว-ทุกข-โทมนัสส-อุปายาสทุกข 
ข) เนรยิกทุกข ติรัจฉานโยนิกทุกข ปตติวิสยิกทุกข มานุสกทุกข (ทุกขของสัตวนรก ทุกขของสัตว

ดิรัจฉาน ทุกขของสัตวในแดนเปรต ทุกขของมนุษย) 

ค) คัพโภกกันติมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการลงเกิดในครรภ) คัพเภฐิติมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการอยูใน
ครรภ) คัพภวุฏฐานมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการออกจากครรภ) ชาตัสสูปนิพันธิกทุกข (ทุกขติดพัน

ตัวของผูท่ีเกิดแลว) ชาตัสสปราเธยยกทุกข (ทุกขเน่ืองจากตองข้ึนตอผูอื่นของผูท่ีเกิดแลว) อัตตูปก

กมทุกข (ทุกขท่ีตัวทําแกตัวเอง) ปรูปกกมทุกข (ทุกขจากคนอ่ืนทําให) 

ง) ทุกขทุกข สังขารทุกข วิปริณามทุกข 

จ) โรคตางๆ เชน โรคตา โรคหู เปนตน รวม ๓๕ ช่ือ 

ฉ) อาพาธ คือ ความเจ็บไขท่ีเกิดจากสมุฏฐาน ๘ อยาง คือ ดี เสมหะ ลม สมุฏฐานตางๆ ประชุมกัน 

อุตุแปรปรวน บริหารรางกายไมสม่ําเสมอ ถูกเขาทํา เชน ฆาและจองจํา เปนตน และผลกรรม 

ช) หนาว รอน หิว กระหาย อุจจาระ ปสสาวะ ทุกขจากสัมผัสแหงเหลือบยุงลมแดดและ

สัตวเล้ือยคลาน 

ญ) ทุกขเพราะความตายของมารดา ความตายของบิดา ความตายของพี่นองชาย ความตายของพ่ีนอง

หญิง ความตายของบุตร ความตายของธิดา 

ฎ) ทุกขเพราะความสูญเสียญาติ ความสูญเสียโภคะ ความสูญเสียดวยโรค ความสูญเสียศีล ความ

สูญเสียทิฏฐิ 

                                                 
150

  วิสุทฺธิ.๓/๘๓-๘๔; วิภงฺค.อ.๑๒๐; ปฺจ.อ.๓๓๖; วินย.ฏีกา ๔/๖๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๘๑ 

151  
วิสุทฺธิ.๓/๘๓-๘๔; วิภงฺค.อ.๑๒๐; ปฺจ.อ.๓๓๖; วินย.ฏีกา ๔/๖๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๘๑

 

152  ขุ.ม.๒๙/๒๓/๑๙; ๕๑/๕๒; ขุ.จู.๓๐/๖๘/๑๓; ๑๔๙/๗๔; ๖๔๐/๓๐๖   



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๘๗ 
 

  

ในมหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตร
153

 พระพุทธเจาตรัสถึงทุกขขันธ คือกองทุกขตางๆ 

มากมาย ซึ่งเปนปญหาแกมนุษยสืบเน่ืองมาจากกาม โดยสรุป ทุกขขันธ หรือกองทุกขเหลานั้น ไดแก 

ก) ความลําบากตรากตรําเดือดรอน ตลอดกระท่ังสูญเสียชีวิต เน่ืองมาจากประกอบการงานหาเลี้ยงชีพ 

ข) ความเศราโศกเสียใจ ในเมื่อเพียรพยายามในการอาชีพแลว โภคะไมสําเร็จผล 

ค) แมเม่ือโภคะสําเร็จผลแลว ก็เกิดความทุกขยากลําบากใจ ในการท่ีตองคอยอารักขาโภคทรัพย 
ง) ความเศราโศกเสียใจ เม่ือสูญเสียโภคทรัพยน้ันไป อารักขาไวไมสําเร็จ เชน ถูกโจรปลน ไฟไหม  

จ) การทะเลาะวิวาทแกงแยง ทํารายกัน ถึงตายบาง ถึงทุกขปางตายบาง ระหวางราชากับราชาบาง 

คฤหบดีกับคฤหบดีบาง แมกระทั่งระหวางมารดาบิดากับบุตร พ่ีกับนอง และเพื่อนกับเพื่อน 

ฉ) การทําสงครามประหัตประหารกันระหวางหมูชน ๒ ฝาย ในสมรภูมิ ซึ่งตางพากันลมตายและไดรับ

ความทุกขแสนสาหัสเพราะถูกอาวุธหรือเน่ืองมาจากการตอสูกันนั้น 

ช) การทําสงครามที่ฝายหนึ่งรุกรานโจมตีบานเมืองของอีกฝายหนึ่ง และจากการตอสูกันก็ตองบาดเจ็บ 

ลมตาย ไดรับทุกขเปนอันมาก 

ญ) การทําทุจริตกออาชญากรรมตางๆ เชน ปลนทรัพย ทําความผิดทางเพศ เปนตน แลวถูกจับกุม

ลงโทษตางๆ ถึงตายบาง ไมถึงตายบาง 

ฎ) การประกอบกรรมทุจริตทางกาย วาจา ใจ ครั้นตายแลวก็ไปไดรับทุกขในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

ในพระบาลีและอรรถกถา ยังกลาวถึงทุกขชื่ออื่นๆ กระจายกันอยูแหงละเล็กละนอยอีกหลายแหง บาง

แหงมีเพียงคําบรรยายอาการของความทุกข (เหมือนอยางในมหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตรขางบนน้ี) 

โดยไมเรียกชื่อทุกขไวโดยเฉพาะ บางแหงก็ระบุช่ือทุกขเฉพาะอยางลงไป เชน สังสารทุกข
154

 อบายทุกข วัฏฏ-

มูลกทุกข อาหารปริเยฏฐิทุกข
155

 เปนตน
156

  

                                                 
153  ม.มู.๑๒/๑๙๘/๑๖๙; ๒๑๓/๑๘๑ 

154  เชน วิสุทฺธิ.๓/๑๒๖; วิภงฺค.อ.๑๘๘,๑๙๓; บางแหงในจูฬนิทเทส เชน ๓๐/๖๘/๑๔ ฉบับอักษรไทย มี สํสารทุกฺขํ แตความจริงเปน

ปาฐะท่ีคลาดเคล่ือน ที่ถูกตองเปนสงฺขารทุกฺขํ 

155  ทุกข ๓ ชื่อหลังนี้ กลาวถึงบอยๆ ในสังเวควัตถุ (เรื่องนาสังเวช หรือส่ิงท่ีเปนที่ต้ังแหงความสังเวช) ๘ ประการ (เชน วิสุทฺธิ.๑/๑๗๑; 
ที.อ.๒/๒๕๓; ม.อ.๑/๔๐๘; สํ.อ.๓/๒๕๐; ฯลฯ); อาหารปริเยฏฐิทุกข (ทุกขในการแสวงหาอาหาร หรือทุกขเกิดจากการหากิน) ก็ตรง

กับเนื้อความในขอ ก) ขางบนนี้ สวนทุกขชื่ออ่ืนๆ ก็รวมอยูแลวในคําบรรยายขางตน ไมโดยตรงก็โดยออม 

156  ในหนังสือธรรมวิจารณ ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพครั้งที่ ๒๐ 

พ.ศ.๒๕๐๑) หนา ๑๓-๑๗ ทรงประมวลทุกขชื่อตางๆ จากหลายแหลงมารวมไว ๑๐ อยาง บางอยางทรงต้ังชื่อเรียกใหมใหเปนพวกๆ 

กัน มีดังนี้ ๑. สภาวทุกข์ หรอืทุกขประจําสังขาร คือชาติ ชรา มรณะ ๒. ปกิณณกทุกข์ หรือทุกขจร คือโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส 
อุปายาส (รวมท้ัง อัปปยสัมปโยค ปยวิปโยค และอิจฉิตาลาภ) ๓. นิพัทธทุกข์ คือ ทุกขเนืองนิตย หรือทุกขเจาเรือน ไดแกหนาว 

รอน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ๔. พยาธิทุกข์ หรือทุกขเวทนา ๕. สันตาปทุกข์ ทุกขคือความเรารุม หรือทุกขรอน 

ไดแกความกระวนกระวายใจเพราะไฟกิเลส ๖. วิปากทุกข์ หรือผลกรรม ไดแกวิปฏิสาร การถูกลงอาชญา การตกอบาย ๗. สหคต-
ทุกข์ ทุกขไปดวยกันหรือทุกขกํากับกัน  คือทุกขที่พวงมากับโลกธรรมที่เปนอิฏฐารมณ  เชน ไดลาภแลวทุกขเพราะระวังรักษา  ๘. 

อาหารปริเยฏฐิทุกข์ คือทุกขในการหากิน ไดแก อาชีวทุกข คือ ทุกขเน่ืองดวยการหาเล้ียงชีวิต ๙. วิวาทมูลกทุกข์ คือทุกขมีวิวาท
เปนมูล เชน กลัวแพ หวั่นหวาดในการรบกัน สูคดีกัน ๑๐. ทุกขขันธ์ หรือทุกขรวบยอด คือ โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 



๘๘  พุทธธรรม 
 

อยางไรก็ดี เรื่องทุกขน้ี เราสามารถพรรณนาแสดงรายชื่อขยายรายการออกไปไดอีกเปนอันมาก เพราะ

ปญหาของมนุษยมีมากมาย ท้ังทุกข ท่ี เปนสามัญแก ชี วิตโดยทั่วไป และทุกข ท่ีแปลกกันออกไปตาม

สภาพแวดลอมของยุคสมัย ถิ่นฐาน และสถานการณ แตไมจําเปนที่จะตองบรรยายในท่ีนี้ใหเยิ่นเยอเนิ่นนาน ขอ

สําคัญอยูท่ีจะตองรูความมุงหมาย  

การท่ีทานแสดงช่ือทุกขตางๆ ไวมากมายน้ัน ก็เพ่ือใหเรารูจักมันตามสภาพ คือตามท่ีเปนจริง (ปริญญา

กิจ) เพ่ือปฏิบัติตอทุกขน้ันๆ อยางถูกตอง ดวยการยอมรับรูสูหนาส่ิงท่ีมีอยู ซึ่งตนจะตองเกี่ยวของ ไมใชเล่ียงหนี

อําพรางปดตาหลอกตัวเอง หรือแมกระทั่งปลอบใจตนประดุจดังวาทุกขเหลานั้นไมมีอยู หรือตนเองหลีกหลบไป

ไดแลว และกลายเปนสรางปมปญหา เสริมทุกขใหหนักหนาซับซอนและรุนแรงยิ่งขึ้น แตเขาเผชิญหนา ทําความ

รูจัก แลวเอาชนะ อยูเหนือมัน ทําตนใหปลอดพนไดจากทุกขเหลานั้น ปฏิบัติตอทุกขโดยทางท่ีจะทําใหทุกขไม

อาจเกิดข้ึนได ต้ังแตอยางช่ัวคราว จนถึงโดยถาวร 

  



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๘๙ 
 

  

๓. อนัตตตา และอนัตตลักษณะ 

ก) ขอบเขตความหมาย 

ขอทวนความกอนวา อนัตตตา คือความเปนอนัตตา มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมมากกวา

ความไมเที่ยงและความเปนทุกข ขอบเขตนั้นกวางแคบกวากันแคไหน เห็นไดชัดเจนทันทีในพุทธพจนที่

แสดงหลักนั้นเอง คือ 
๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺา  - สังขาร ท้ังปวง ไมเท่ียง 
๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา  - สังขาร ท้ังปวง เปนทุกข 
๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  - ธรรม  ท้ังปวง เปนอนัตตา 
พุทธพจนแสดงหลักธรรมนิยาม อันบงบอกถึงไตรลักษณนี้ ช้ีชัดวา เฉพาะสังขารเทานั้นท่ีเปนอนิจจัง

และเปนทุกขท้ังหมดท้ังส้ิน คือ ยังมีธรรมบางอยางท่ีไมเปนอนิจจังและไมเปนทุกขัง ไดแกธรรมท่ีไมเปนสังขาร 
แตธรรมทุกอยาง รวมท้ังธรรมท่ีไมเปนสังขารน้ันดวย เปนอนัตตา คือลวนมิใชอัตตา ไมมีอัตตา ไมเปน

อัตตา หมดท้ังส้ิน ไมยกเวนส่ิงใดทั้งนั้น ไมมีอะไรมีอัตตา ไมมีอะไรเปนอัตตาเลย  
คําวา “ธรรม” ครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรอยูนอกเหนือคําวา “ธรรม” ไมวาส่ิงใดๆ ใชคําวา

ธรรมเรียกไดท้ังหมด 
เมื่อธรรม ครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง ธรรม จึงจําแนกออกไปไดไมมีท่ีส้ินสุด แตอาจจัดประมวลไดเปน

กลุมเปนประเภท  
การจัดกลุมหรือประเภทท่ีเขากับเรื่องในท่ีน้ี คือ ธรรม ท้ังปวงจําแนกเปน ๒ จําพวก ไดแก สังขตธรรม 

และอสังขตธรรม 
สังขตธรรม คือ ธรรมท่ีปจจัยปรุงแตง หรือสภาวะท่ีเกิดจากปจจัยหนุนเน่ืองกันข้ึนมา เรียกงายๆ วา 

“สังขาร” ไดแก รูปธรรมและนามธรรมท่ัวไป ท่ีจัดเขาในขันธ ๕  
อสังขตธรรม คือ ธรรมท่ีปจจัยไมปรุงแตง หรือสภาวะท่ีมิใชเกิดจากปจจัยหนุนเนื่องกันข้ึนมา เรียกอีก

อยางหน่ึงวา “วิสังขาร” ไดแก สภาวะอันพนจากขันธท้ัง ๕ คือนิพพาน 
โดยนัยน้ี จึงแสดงหลักธรรมนิยามแบบขยายความได ดังนี้ 
๑. สังขาร คือ สังขตธรรม (ขันธ ๕)  ท้ังปวง  ไมเท่ียง 
๒. สังขาร คือ สังขตธรรม (ขันธ ๕)  ท้ังปวง  เปนทุกข 
๓. ธรรม คือ สังขตธรรม และอสังขตธรรม ท้ังปวง  ไมมีไมเปนอัตตา 
พึงสังเกตไวใหตระหนักชัดวา พระพุทธเจาตรัสมาตามลําดับใน ๒ ขอแรก ท้ังขอไมเท่ียง และขอเปน

ทุกข เหมือนกันวา “สังขาร ท้ังปวง” แตพอถึงขอ ๓ ท่ีเปนอนัตตา ทรงเปล่ียนเปน “ธรรม ท้ังปวง” 
เม่ือมองตรงตามพุทธพจนน้ี  พุทธประสงค  หรือพุทธาธิบายเกี่ยวกับขอบเขตแหงความหมายของ

อนิจจตา  ทุกขตา และอนัตตตา ก็ชัดแจงอยูในตัวแลว วาขอไหนแคใด ไมจําเปนตองอธิบายเพิ่มเติม 



๙๐  พุทธธรรม 
 
ข) ความหมายพื้นฐาน 

อนัตตา จะแปลวา ไมเปนอัตตา หรือไมมีอัตตา คือ ไมเปนตัวตน หรือไมมีตัวตน ก็ได ท่ีวา ธรรมท้ัง

ปวงเปนอนัตตา ก็หมายความวา ทุกส่ิงทุกอยาง เปนสภาวะท่ีมีอยู เปนอยูหรือเปนไปของมัน เปนธรรมดาอยาง

น้ันๆ เอง ไมเปนไมมีตัวตนท่ีจะครอบครองส่ังบังคับอะไรใหเปนหรือใหไมเปนอยางน้ันอยางน้ีตามที่ปรารถนา   
ในเมื่ออนัตตตาปฏิเสธความเปนอัตตา ถาจะเขาใจความเปนอนัตตา ก็ตองเขาใจความหมายของอัตตา

น้ันกอน  
อัตตา (เรียกอยางสันสกฤตวา อาตมัน) คือ ตัวตนอันแทอันจริง ท่ีเปนแกนเปนแกนหรือซึมแทรกซอน

แฝงหรือโอบคุมส่ิงนั้นๆ อันเท่ียงแทถาวร เปนตัวอยูตัวยืนตัวคงท่ี ซึ่งสิงอยู สถิตอยู เปนเจาของ เปนผูครอบ 
ครอง เปนตัวผูทําการ เปนตัวผูเสพเสวยความรูสึกตางๆ อยูเบ้ืองหลังปรากฏการณท้ังหลาย รวมท้ังอยูเบ้ืองหลัง

ชีวิตน้ี ซึ่งมีอํานาจในตัว สามารถบงการหรือบังคับบัญชาส่ิงน้ันๆ ใหเปนไปตามตองการ หรือตามปรารถนา 
ในลัทธิศาสนาบางพวก สอนซอนลึกลงไปอีกวา เบ้ืองหลังโลกแหงปรากฏการณท้ังหมด และเหนืออัตตา

หรืออาตมันของสัตวและส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนี้ มีอัตตาสูงสุดท่ีมีอํานาจเหนือทุกส่ิงทุกอยาง ซึ่งเปนตัวผูสรางและ

กําหนดจัดสรรบันดาลบงการทุกส่ิงทุกอยาง หรือเปนแหลงท่ีมาและท่ีกลับเขาไปรวมสุดทายของสรรพส่ิงสรรพชีพ 

ดังท่ีในศาสนาฮินดูเรียกวา พรหมัน หรือปรมาตมัน  
สาระสําคัญของหลักอนัตตตา ก็คือการปฏิเสธความมีอยูของอัตตาที่วามานี้ โดยสอนใหรูวา อัตตานั้น

เปนเพียงภาพที่เกิดจากการยึดถือของมนุษยปุถุชน ท่ีไมมองเห็นสภาวธรรมคือส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน แต

มนุษยปุถุชนนั้นไดสราง(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนขึ้นมาซอนไวบนสภาวธรรม และ(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนนั้นเอง ก็

บดบังเขาไมใหมองเห็นสภาวธรรม  
ความรูเขาใจอนัตตตา จะไถถอนความยึดถือนั้น และสลาย(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนท่ีซอนบดบัง

สภาวธรรมลงไป ทําใหรูเห็นสภาวธรรมคือส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน  
หลักอนัตตตาเปนเรื่องของความรูเขาใจมองเห็นดวยปญญาตามท่ีส่ิงท้ังหลายมันเปนของมันวา ส่ิง

ท้ังหลายท้ังปวงนั้นเปนสภาวธรรม ซึ่งมีอยูเปนอยูและเปนไปตามสภาวะ หรือตามธรรมดาของมันๆ ไมมีอัตตา

หรือตัวตนอะไรเปนแกนเปนแกนหรือสิงซอนแฝงโอบคุมกุมไว ท่ีจะเปนเจาของครอบครองครอบงําบงการบัญชา 

ไมขึ้นตออํานาจของใคร ไมวาอยูขางใน หรือจากขางนอก 
จะเห็นวา ความหมายพื้นฐานแหงความเปนอนัตตาของธรรมท้ังปวง ไมวาจะเปนสังขตธรรม หรือ 

อสังขตธรรม ไมวาสังขาร หรือวิสังขาร ก็งายๆ ส้ันๆ เหมือนกันหมดวา ส่ิงท้ังปวงน้ัน ลวนเปนสภาวธรรม ซึ่งมี

อยูเปนอยูตามภาวะของมัน และเปนอยูหรือเปนไปตามธรรมดาของมันๆ ถามีอัตตาเปนแกนเปนแกนแฝงซอน

หรือโอบคุม สภาวธรรมก็เปนอยูเปนไปตามภาวะที่เปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันไมได แตในความเปนจริง 

สภาวธรรมก็มีอยูเปนอยูของมันอยางน้ันๆ จึงชัดเจนแนแทวาอัตตาไมมีจริง  
แตในตอนท่ีอธิบายขยายความหมายออกไป จุดที่แยกกัน หรือทําใหมีรายละเอียดของคําอธิบายตางกัน 

ก็คือ สภาวะของสังขตธรรม กับสภาวะของอสังขตธรรม หรือธรรมดาของสังขาร กับธรรมดาของวิสังขาร ท่ีเปน

คนละอยางตางกันไป  
ถาเปนอสังขตธรรม หรือวิสังขาร คือนิพพาน ก็ชัดอยูแลววา นิพพานนั้นเปนธรรมธาตุอันดํารงอยูตาม

สภาวะของมัน มีอยู ตามธรรมดาของสภาวะท่ีไมเกิดจากปจจัย เปนนิสสัตตะนิชชีวะ มิใชสัตวบุคคลตัวตนเรา

เขา ไมเปนของใคร ไมขึ้นตอใคร ไมมีใครกํากับบังคับควบคุม ไมมีตัวทําการที่จะดลบันดาลอะไรแกใครๆ 
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สวนสังขตธรรม คือสังขารท้ังหลาย อันไดแกขันธ ๕ ก็ชัดอยูแลวเชนเดียวกัน คือ ทุกอยางน้ัน ดํารงอยู

ตามสภาวะของมัน มีอยูเปนอยูเปนไปตามธรรมดาของมัน แตเปนธรรมดาของสังขตธรรม ซึ่งตรงขามกับ

ธรรมดาของ อสังขตธรรม กลาวคือ มีอยู ตามธรรมดาของสังขตธรรม ท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งก็ไม

เปนไปตามความปรารถนาของใคร ไมมีตัวตนอะไรสิงซอนอยูอาศัยที่จะเปนตัวทําการในการเสพเสวย ส่ังบังคับ 

หรือมีอํานาจบงการบัญชาใหขันธ ๕ น้ัน ไมวาท้ังหมด หรือแตละอยาง ใหเปนไปตามความตองการของตน โดย

เปนอิสระจากการทําตามหรือทําท่ีเหตุปจจัย 
ความหมายพื้นฐานท่ีทานอธิบายอนัตตตา/ความเปนอนัตตา/ความไมเปนไมมีตัวตนน้ี โดยท่ัวไปใชคําส้ันๆ 

เพียงวา “อวสวตฺตนฏเน” หรือ “อวสวตฺตนโต” (“อวสวตฺติโต” บางก็มี) คือ (ท่ีวาเปนอนัตตา ก็เพราะวา หรือดวย

ความหมายวา) ไมเปนไปในอํานาจ คือไมอยูใตอํานาจ ใครจะเรียกรองหรือส่ังบังคับใหเปนไปอยางน้ันอยางน้ี

ตามความปรารถนาของตนไมได (สํานวนเกาวา ไมอาจไดตามปรารถนาของตน) 
ความหมายพื้นฐานของอนัตตตา เปนดังท่ีวามาน้ี  

ค) ความหมายที่ไมตองอธิบาย 
กอนจะอธิบายตอไป พึงทําความเขาใจกอนวา พระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องตัวตนหรืออัตตาเพียงในระดับ

สมมติเทานั้น คือเปนสมมติสัจจะ ไมถือวาเปนของมีจริงแท ดังจะเห็นไดชัดเจนตามหลักท่ีมีพุทธพจนแสดงไววา 

พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดาท่ีไมยกเร่ืองอัตตาขึ้นตั้งเปนหลัก คือไมถอืวามีอัตตาจริงเลย ดังน้ี 
“ดูกรเสนิยะ ศาสดาน้ีใด ท้ังในปัจจุบัน ก็ไม่บัญญัติอัตตา โดยความเป็นของจริง โดย

ความเป็นของแท้ และในเบื้องหน้า ก็ไม่บัญญัติอัตตา โดยความเป็นของจริง โดยความเป็น
ของแท้ นี้เรียกว่าศาสดาผู้สัมมาสัมพุทธะ”157 

โดยนัยน้ี พระพุทธศาสนาจึงไมไดปรารภท่ีจะพิจารณา และไมไดยกเปนขอท่ีจะพิจารณาวา อัตตามี

หรือไม หรืออะไรๆ เปนอัตตาหรือไม เรียกวาไมตองพูดถึงเรื่องอัตตา (ในแงหรือในระดับปรมัตถสัจจะ) กันเลย 
พรอมนั้นก็มีพุทธพจนสําทับอีกวา  

“บุคคลผู้มีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์ (ทิฏฐิสัมบัน คือพระโสดาบัน) เป็นผู้ไม่อาจ
เป็นไปได้ ที่จะยึดถือธรรมใดๆ ว่าเป็นอัตตา”158 

เม่ือบรรลุธรรมสูงสุด คือเปนพระอรหันตแลว ก็ไมมีเรื่องท่ีจะมานึกถึงอัตตาอีกเลย ดังท่ีพระพุทธเจา

ตรัสถึงพระอรหันตวาเปน อตฺต ฺชโห/อัตตัชหะ
159

 แปลวา “ผูละอัตตา” หรือท้ิงอัตตาแลว คือละการถืออัตตา 
หรือเลิกเห็นวาเปนหรือมีตัวตนแลว  

บางแหงก็ตรัสแบบอธิบายวา พระอรหันตน้ัน  อตฺตํ ปหาย  อนุปาทิยาโน
160

 แปลวา ละอัตตาแลว ไม

ยึดติดถือมั่นอะไรๆ    

เพื่อใหเปนขอสรุปท่ีอางอิงกันไดสะดวก ในพระไตรปฎกก็ไดแสดงเปนคําวินิจฉัยไววา 
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 อภิ.ก.๓๗/๑๘๘/๘๒; อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๓/๑๗๙ 
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“สังขารท้ังปวง ไม่เท่ียง สังขตธรรมท้ังปวง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา นิพพานและ
บัญญัติ เป็นอนัตตา วินิจฉัยมีอยู่ดังน้ี”161 

อยางไรก็ตาม แมวาอัตตาจะไมมีจริง แตการยึดติดถืออัตตาก็มีอยู และมันก็เปนส่ิงท่ีคนทั่วไปยึดติดถือ

ม่ันกันอยางยิ่ง พระพุทธศาสนาจึงมุงมาปฏิเสธอัตตาที่เขายึดกันอยู คือมุงใหคนละเลิกการยึดติดถือมั่นท่ีเขาจม

วนกันอยูนั้น  
พูดงายๆ วา ในพระพุทธศาสนา  อัตตาไมไดเปนสาระหรือเปนเรื่องท่ีใสใจหรือนึกถึงหรือคํานึงวามีอยู

จริงเลย แตพระพุทธศาสนามองไปที่การยึดติดถือม่ันในอัตตา หรืออัตตาท่ีมีอยูในความยึดติดถือม่ันของคน

ท้ังหลายนั้น อันจะตองสลัดถอนท้ิงไปเสีย  
พระพุทธศาสนาจึงมีแตสอนใหคนละเลิกการยึดติดถือม่ันในอัตตานั้น และเม่ือถอนละความยึดติดนั้น

ไดแลว ก็จบเรื่อง หมดภาระ ไมมีอะไรท่ีจะตองพูดถึงอัตตาอีก 
รวมความวา เมื่อรูสังขารหรือขันธ ๕ วาเปนอนัตตาแลว ก็จบเร่ืองอัตตา-อนัตตา ผูบรรลุธรรม

ถึงอสังขตธรรมแลว ก็ไมคิดถึงและไมพูดถึงอะไรอีกวาเปนอัตตา และอสังขตธรรมคือนิพพานก็ไมมีใครตองมา

อธิบายวาเปนอนัตตาอยางไรอีก 
การท่ีไมตองอธิบายเรื่องนิพพานเปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา สรุปไดวา มีเหตุผล ดังน้ี 
ก) ส่ิงท่ีคนทั้งหลายยึดถือกันอยูและสามารถยึดถือได วาเปนอัตตา ก็คือและแคสังขาร หรือขันธ ๕  
ข) ปุถุชนคือคนท่ัวไป รูจัก เขาใจ คิดนึกถึงอะไรๆ ไดในขอบเขตของขันธ ๕ แมเม่ือพูดถึงนิพพาน 

นิพพานที่เขาพูดถึงนึกถึง ก็ไมใชนิพพานจริง แตเปนเรื่องของขันธ ๕ น่ันเอง สวนอริยชนก็รูเขาใจถึง

นิพพานเองแลว และหมดความถือความเห็นวาเปนอัตตาไปแลว จึงไมพูดและไมตองพูดถึงเรื่องน้ีอีก 
ถาพูด ก็มีแตบอกวาพระอรหันตเปนผูละหมดอัตตาแลว (อัตตัญชหะ) ไมถืออะไรเปนอัตตาเลย 

ค) งานท่ีผูสอนจะตองทําในเรื่องอัตตาน้ัน ก็คือและแคใหคนรูแลวละความเห็นผิดที่ทําใหเขายึดติดเอา

สังขาร หรือขันธ ๕ เปนอัตตา 
ง) เม่ือรูแลว ละความเห็นผิด เลิกยึดติดเอาขันธ ๕ เปนอัตตาแลว ก็ไมไขวควาหายึดอะไรเปนอัตตาอีก 

เพราะไดประจักษแจงอสังขตธรรมคือนิพพาน ท่ีพนจากขันธ ๕ และพนจากการยึดถืออัตตาพรอมไป

ดวยกัน  
(ผูมีปญญารูแจงนิพพาน มองเห็นอสังขตธรรมคือนิพพานน้ันตามสภาวะของมันเอง อันไม
มีตัวตนอะไรท่ีไหนมาสวมมาซอนมาครอบมาครอง เรียกวาเห็นความเปนอนัตตาของ 
อสังขตธรรมเองแลว ก็ไมตองมาพูดมาอธิบายอะไรกันอีก พูดอีกอยางหน่ึงวา เม่ือพนความ
เปนปุถุชนไปแลว เปนอริยบุคคลต้ังแตโสดาบันข้ึนไป ไดเห็นประจักษความจริงแลว ท้ังความ
ยึดติดและความสงสัยไขวควาหาอัตตาก็หมดส้ินไปแลว การท่ีจะตองพูดถึงความเปน
อนัตตาของอสังขตธรรม ก็ยุติไปเอง หรือพูดสั้นๆวา ไมมีเร่ืองอัตตาอะไร ท่ีจะข้ึนไปสูการ
ยึดถือ การสงสัย หรือการถกเถียงอยางใดๆ ของอริยชน) 

เมื่อเปนเชนน้ี ในคําอธิบายสามัญเกี่ยวกับอนัตตา ทานจึงมุงไปท่ีสังขตธรรมคือเบญจขันธ ซึ่งเปนเรื่อง

ปกติธรรมดา เพราะเกี่ยวของกับคนท่ัวไป หมายความวามนุษยปุถุชนก็คิดนึกพูดกันอยูแคน้ัน   
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ง) ความหมายที่อธิบายทั่วไป 
ดังไดกลาวแลววา คําอธิบายสามัญของอนัตตตา ทานมุงไปท่ีสังขตธรรม เพราะเปนการพูดกับมนุษย

ปุถุชนท้ังหลาย ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับคนท่ัวไป ท่ียังตองฝกตองศึกษาตองเรียนตองสอนกันอยู 
ยิ่งกวานั้น ขอย้ําวา ส่ิงท่ีมนุษยปุถุชน หรือคนท่ัวไป รวมท้ังนักทฤษฎีและเจาลัทธิท้ังหลาย จะมาคิดนึก

พูดจาเอาเปนอัตตากันได ก็มีแคเรื่องของสังขาร คือส่ิงท่ีอยูในขันธ ๕ ท้ังน้ัน และเทาน้ัน ดังนั้น การช้ีความเปน

อนัตตาจึงเจาะเพียง และจบพอ ท่ีเรื่องขันธ ๕ นั้น 
ท้ังน้ีสอดคลองกับพุทธดํารัสท่ีวา 

“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลาย ก็ด ีพราหมณ์ทั้งหลาย ก็ดี เหล่าหน่ึงเหล่าใด ก็ตาม ที่มองเห็น
อัตตา/ตัวตน แบบต่างๆ หลากหลายเป็นอเนก ย่อมมองเห็นอุปาทานขันธ์เหล่าน้ันทั้งหมด หรือไม่
ก็มองเห็นขันธ์ใดขันธ์หน่ึง ในบรรดาอุปาทานขันธ์เหล่าน้ัน (ว่าเป็นอัตตา) กล่าวคือ:- 

“ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ผู้มิได้เรียนสดับ ... ย่อมมองเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้าง 
ย่อมมองเห็นอัตตามีรูปบ้าง ย่อมมองเห็นรูปในอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตาในรูปบ้าง ย่อม
มองเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขารท้ังหลาย ... วิญญาณ (ทํานองเดียวกัน) โดยนัย
ดังกล่าวน้ัน การมองเห็นน้ีแล ก็กลายเป็นความปักใจยึดถือของเขาว่า “ตัวเรามี/ตัวเราเป็น”162  

พูดอีกอยางหนึ่งวา (การยึดถือ)อัตตามีแคที่มีขันธ ๕ และมีเพราะไปยึดม่ันขันธ ๕ น้ันไว ตามพุทธพจนวา 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดถืออะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า 
น่ันของเรา, เราเป็นน่ัน, น่ันเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา ... 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือรูป ... เม่ือเวทนา ... เม่ือสัญญา ... เม่ือสังขาร ... เม่ือวิญญาณมี
อยู่ เพราะอาศัย (รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...) วิญญาณ เพราะยึดม่ัน (รูป ... 
เวทนา ... สัญญา … สังขาร …) วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า น่ันของเรา, เราเป็นน่ัน, 
น่ันเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา”163 

ถึงตอนน้ี จึงมาดูคําอธิบายเกี่ยวกับความเปนอนัตตาของขันธ ๕ แบบท่ัวๆ ไป ท่ีทานขยายความ

ออกไปในแงตางๆ 
แมวาในคําอธิบายท่ัวๆ ไปน้ี ทานแสดงความหมายกันไวหลายนัย แตเราอาจจะเริ่มตนดวยคัมภีร

ปฏิสัมภิทามัคคท่ีแสดงอรรถของอนัตตาไวอยางเดียววา “ชื่อวาเปน อนัตตา โดยความหมายวาไมมีสาระ 

(อสารกฏเน)”164  

ท่ีวาไมมีสาระ ก็คือ ไมมีแกนสาร ไมมีแกน หรือไมมีแกน หมายความวา ไมมีส่ิงซึ่งเปนตัวแทท่ียืนยงคง

ตัวอยูตลอดไป ดังคําอธิบายวา “โดยความหมายวาไมมีสาระ หมายความวาไมมีสาระคือตัวตน (อัตตสาระ = 

ตัวตนท่ีเปนแกน หรือตัวตนท่ีเปนแกน) ท่ีคาดคิดกันเอาวาเปนอาตมัน (อัตตา = ตัวตน) เปนผูสิงอยูหรือครอง

อยู (นิวาสี) เปนผูสรางหรือผูสรางสรรคบันดาล (การกะ) เปนผูเสวย (เวทกะ) เปนผูมีอํานาจในตัว (สยังวสี) 

                                                 
162  สํ.ข.๑๗/๙๔/๕๗ 
163  สํ.ข.๑๗/๔๑๙/๒๕๐ 
164  ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๙/๕๓; ๑๐๐/๗๗; ๖๗๕/๕๘๔; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๒๓๕ 
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เพราะวา ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงน้ันยอมเปนทุกข (คงตัวอยูไมได) มันไมสามารถหามความไมเท่ียง หรือความบีบคั้น

ดวยความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไป แมของตัวมันเองได แลวความเปนผูสรางผูบันดาล เปนตนของมัน จะมี

มาจากที่ไหน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย ก็ถารูปนี้จักไดเปนอัตตาแลวไซร รูปน้ีก็

ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ (มีความบีบค้ันขัดแยงของขัดตางๆ) ดังน้ีเปนอาท”ิ165  

จะสังเกตเห็นวา ความหมายที่วาไมมีสาระคือตัวตนน้ี ทานกลาวไวโดยสัมพันธกับความหมายวา  ดล

บันดาลไมไดหรือไมมีอํานาจในตัว ท้ังน้ีเพราะถามีตัวตนคงท่ียั่งยืนอยูเปนแกนเปนแกนจริงแลว ก็ยอมขืนยอม

ฝนความเปล่ียนแปลงได ไมตองเปนไปตามความเปล่ียนแปลงนั้น ย่ิงถาเปนผูครอบครอง ก็ยอมตองมีอํานาจ

บังคับส่ิงท่ีถูกครอบครองใหเปนไปอยางไรๆ ก็ไดตามปรารถนา แตตามความเปนจริง หาเปนเชนนั้นไม ความไม

เปนตัวตนและความไมมีตัวตนสิงสูอยูครอง จึงมีความหมายเดนในแงท่ีวาไมมีอํานาจบังคับ ไมเปนไปในอํานาจ 

ขัดแยงตอความปรารถนา 
 พึงสังเกตดวยวา ตามคําอธิบายนี้ แมแตพระพรหม พระผูเปนเจา หรือเทพเจาสูงสุดใดๆ ก็ตาม ท่ีถือวา

เปนผูสรางผูบันดาล ท้ังหมดท้ังปวงลวนเปนสังขาร รวมอยูในขันธ ๕ ท้ังส้ิน   

โดยนัยน้ี คัมภีรรุนอรรถกถาจึงนิยมแสดงความหมายของอนัตตตาวา “ชื่อวาอนัตตา โดยความหมายวา 

ไมเปนไปในอํานาจ  (อวสวตฺตนฏเน หรือ อวสวตฺตนโต = เพราะไมเปนไปในอํานาจ)”166
 และอธิบายในทํานอง

วา ไมมีใครมีอํานาจบังคับ (ตามใจปรารถนาโดยไมทําตามเหตุปจจัย) ตอสังขารท้ังหลายวา สังขารท่ีเกิดข้ึนแลว 

จงอยาถึงความทรงอยู ท่ีถึงความทรงอยูแลว อยาชรา ท่ีถึงชราแลว จงอยาแตกดับ จงอยาบอบโทรมดวยการ

เกิดข้ึนและการเสื่อมสลาย
167

 ตลอดจนอางพุทธพจนท่ีตรัสวา “บุคคลยอมไมได (ตามปรารถนา) ในรูป (และใน

ขันธอื่นๆ) วา รูปของเราจงเปนอยางนี้ รูปของเราอยาไดเปนอยางน้ี”168 

ขยายความวา ส่ิงท้ังหลายทั้งปวงท่ีปรากฏเปนตางๆ น้ัน เม่ือวิเคราะหตามสภาวะถึงท่ีสุดแลว หาใชมีตัว

แทตัวจริงท่ีคงท่ีคงตัวยั่งยืนอยูยงดังท่ีเรียกช่ือกันวาอยางน้ันอยางนี้ไม แตเปนเพียงกระบวนธรรม (ธรรมปวัตติ) 

คือกระบวนการแหงสังขารธรรมท้ังหลาย หรือกระบวนแหงรูปธรรมและนามธรรม (ขันธปวัตติ) ท่ีเกิดจาก

องคประกอบตางๆ มาประชุมหรือประมวลกันเขา และองคประกอบเหลานั้นแตละอยางๆ ลวนมีการเกิดขึ้น และ

ความเส่ือมสลาย เปนไปโดยอาการที่สัมพันธสืบเน่ืองสงทอดเปนเหตุเปนปจจัยแกกัน ท้ังภายในกระบวนธรรมที่

กําหนดแยกวาเปนกระบวนหน่ึงๆ และระหวางกระบวนธรรมตางกระบวนท้ังหลาย ในสภาวะเชนนี้ มีส่ิงท่ีควร

กําหนดเปนขอเดนอยู ๔ ประการ คือ 

๑. ไมมีตัวตนท่ีแทจริงของส่ิงนั้นยืนตัวเปนแกนเปนแกนอยู 
๒. สภาพท่ีปรากฏนั้น เกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกันปรุงแตงข้ึน 
๓. องคประกอบเหลาน้ันเกิดขึ้นแลวเส่ือมสลายอยูตลอดเวลา และสัมพันธเปนปจจัยแกกัน ประมวล

ข้ึนเปนกระบวนธรรม 
๔. ถากําหนดแยกออกเปนกระบวนธรรมยอยๆ มากหลาย ก็มีความสัมพันธเปนปจจัยตอกัน ระหวาง

ตางกระบวนธรรมดวย 
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กระบวนธรรมท่ีองคประกอบตางๆ ซึ่งเกิดสลายและสัมพันธเปนปจจัยแกกันประมวลข้ึนนี้ ดําเนินไป

เรื่อยๆ ปรากฏภาพและกลายไปตางๆ ท้ังนี้จะปรากฏภาพและกลายไปอยางไร ก็สุดแตองคประกอบและความ

เปนเหตุปจจัยแกกันน้ันน่ันเอง เปนเรื่องท่ีสําเร็จเสร็จส้ินครบถวนในกระบวนการ โดยไมมีตัวตนอะไรอื่นอีกที่จะ

เขามาแทรกแซงหรือทําใหเปนไปอยางอื่นได หมายความวา ไมมีตัวตนตางหากจากกระบวนการน้ัน ไมวาจะใน

ความหมายวา เปนตัวแกนภายในที่ยืนยงคงที่ฝนความเปนไปตามเหตุปจจัย สามารถทําใหเปนไปโดยลําพังตาม

ปรารถนาของตนได หรือในความหมายวาเปนตัวการภายนอกที่สามารถสรางสรรคดลบันดาลใหเปนไปอยางอื่น 

โดยไมตองเปนไปตามเหตุปจจัย 

เม่ือองคประกอบตางๆ ประชุมกันเขา และสัมพันธเปนปจจัยแกกันปรากฏเปนภาพรวมอยางหน่ึงๆ ขึ้น 

มนุษยมักต้ังช่ือเรียกภาพรวมนั้น เชนวา คน มา แมว มด รถ ราน บาน นาฬิกา ปากกา นาย ก. เด็กหญิง ข. 

เปนตน แตช่ือเหลาน้ันเปนเพียงคําเรียกขานที่สมมติกันข้ึนใช เพื่อใหเกิดความสะดวกในการส่ือสารสําหรับความ

เปนอยูในชีวิตประจําวันของมนุษยเทาน้ัน มันหาใชเปนสภาวะท่ีมีอยูแทจริงไม คือ มันไมมีตัวตนอยูจริงตางหาก

จากสวนประกอบท่ีมารวมกันเขาน้ัน ถาแยกสวนประกอบท้ังหลายออกจากกัน ก็จะมีเพียงสวนประกอบแตละ

หนวยท่ีมีช่ือเรียกเฉพาะอยางๆ ของมันอยูแลว หาตัวตนของภาพรวมท่ีต้ังช่ือใหน้ันไมพบ จะชี้ตัวลงไปที่ไหนก็ไมมี  

ช่ือท่ีต้ังใหแกภาพรวมนั้น เปนตัวตนสมมติ ท่ีสรางขึ้นซอนสภาวะที่เปนจริง ซอนอยูลอยๆ ไมมี

ความสัมพันธโดยตรง ไมมีอํานาจ ไมมีผลกระทบกระเทือนตอกระบวนธรรมที่กําลังเปนไปอยูน้ันเลย นอกจาก

โดยความยึดถือ (ซึ่งก็เปนองคประกอบอยางหน่ึงอยูในกระบวนธรรมเอง) ในเม่ือเปนเพียงของสมมติ และเปน

ของซอนอยูลอยๆ ก็เปนธรรมดาอยูเองท่ีมันจะไมมีอํานาจหรือไมมีทางที่จะไปบังคับกระบวนธรรมหรือ

องคประกอบใดๆ ในกระบวนธรรมใหเปนไปอยางหนึ่งอยางใดได กระบวนธรรม หรือกระบวนแหงสังขารธรรม 

ก็เปนไปของมันตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนา ไมข้ึนตอตัวตนท่ีซอนลอยน้ัน  

ท่ีวาไมเปนไปตามความปรารถนา ก็เพราะเม่ือวาตามความเปนจริงแลว ความปรารถนานั้นก็หาใชเปน

ความปรารถนาของตัวตนไม แตเปนเพียงองคประกอบอยางหนึ่งอยูในกระบวนธรรม และเปนองคประกอบท่ี

ไมใชตัวใหสําเร็จกิจ มันจะใหสําเร็จผลไดก็ตอเมื่อมันเปนตัวผลักดันใหเกิดปจจัยข้ันตอไป คือการลงมือทําหรือ

ปฏิบัติการ ซึ่งก็คือเปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยน่ันเอง   

การท่ีจะมีตัวตนซอนลอย เปนตัวตนจริงๆ อยูตางหาก ยอมเปนไปไมได เพราะถาเปนไปได ความ

เปนไปตามเหตุปจจัยก็ยอมเปนไปไมได เพราะตัวคงท่ี ซึ่งไมเปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน ขวางขืนกระแสอยู พาให

องคประกอบตางๆ เรรวนไปหมด ไมเปนกระบวนธรรม ยิ่งกวานั้น ตัวตนซอนนั้น ก็กลายเปนตัวการพิเศษ ซึ่ง

อาจจะขัดขวางแทรกแซงและบิดผันธรรมท้ังหลายใหเปนไปอยางอื่นจากความเปนไปตามเหตุปจจัยอีกดวย แต

ความเปนไปท่ีจริงแทก็คือ สังขารธรรมทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ดังน้ัน ตัวตนตางหากจากกระบวนธรรม 

จึงไมมีอยูจริง ไมวาจะภายในหรือภายนอกกระบวนธรรมนั้นก็ตาม จะมีไดก็แตตัวตนสมมติท่ีจะพึงรูจักใช

ประโยชนอยางรูเทาทัน ถามิฉะนั้น หากไมมีปญญารูเขาใจ มันก็คือตัวแปลกปลอมท่ีคอยบีบคั้นบังคับและหลอก

คนใหหลงกอโทษทุกขภัยหลากหลายนานา 

เม่ือสวนประกอบท้ังหลายรวมกันเขา ปรากฏรูปเปนอยางใดอยางหน่ึง ก็มีการบัญญัติเรียกช่ือเปนอยาง

น้ันอยางนี้ อันยอมรับกันโดยสมมติ เม่ือองคประกอบท้ังหลายพรอมอยู ปจจัยตางๆ ค้ําจุนหลอเล้ียงอํานวย ก็

คงรูปรางหรือคงสภาพอยูสมตามท่ีสมมติเปนตัวตนอยางน้ัน แตเม่ือใดองคประกอบท้ังหลายแยกพรากจากกัน 



๙๖  พุทธธรรม 
 
หรือปจจัยแวดลอมไมเกื้อกูล สภาพตัวตนน้ันก็หายไป เหมือนดังเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนถึงระดับหน่ึง นํ้าแข็งก็

ละลาย ตัวตนท่ีชื่อวาน้ําแข็งหายไป เหลืออยูแตน้ําเหลว เม่ือความรอนเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งโดยสัมพันธกับความ

กดอากาศ นํ้าเหลวก็ระเหยกลายเปนไอน้ํา สภาพตัวตนของน้ําเหลวก็ส้ินไป หรือเมื่อกระดาษถูกเผาไฟไหม

หมดแลว เหลือแตฝุนเถาไฟ ก็หาตัวตนท่ีจะเรียกวากระดาษไมไดอีกตอไป 
ความหมายของอนัตตตาที่วา ส่ิงท้ังหลายเกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา สัมพันธกัน

เปนไปตามเหตุปจจัย วางเปลาจากตัวตนท่ีเปนแกนอันยืนยงคงตัว ปราศจากตัวการท่ีสรางสรรคบันดาลน้ี เปน

ความหมายพื้นฐานที่อาจจะอางความในคัมภีรมาชวยเสริมความเขาใจไดหลายแหง เชน พระบาลีวา 

“อาศัยเครื่องไม้ เถาเชือก ดินฉาบ และหญ้ามุง มีช่องว่างแวดล้อม ย่อมเรียกกันว่า
เป็นเรือน ฉันใด อาศัยกระดูก เส้นเอ็น เนื้อ หนัง มีช่องว่างแวดล้อม ย่อมเรียกกันว่า
เป็นตัวคน (รูป) ฉันน้ัน”169 

มารถามพระวชิราภิกษุณีวา 

“สัตว์น้ี (ตัวบุคคลน้ี) ใครสร้าง ผู้สร้างสัตว์อยู่ท่ีไหน สัตว์เกิดท่ีไหน สัตว์ดับท่ีไหน?” 

พระวชิราภิกษุณีตอบวา 

“นี่แน่ะมาร ท่านเชื่อหรือว่าเป็นสัตว์ (เป็นตัวบุคคล) ท่านมีความเห็น (อย่างนั้น) 
หรือ? นี้คือกองแห่งสังขารล้วนๆ จะหาตัวสัตว์ในนี้ไม่ได้เลย เพราะประชุมส่วนประกอบเข้า
ด้วยกัน ย่อมมีศัพท์เร ียกว่ารถ ฉันใด เมื ่อขันธ์ (กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม) 
ทั้งหลายมีอยู่ ก็มีสมมติเรียกว่าสัตว์ ฉันนั้น แท้จริงทุกข์ (สภาพไม่คงตัว) เท่านั้นเกิดมี 
และทุกข์ก็ตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป นอกจากทุกข์ (สภาพไม่คงตัว) ไม่มีอะไรเกิด นอกจาก
ทุกข์ ไม่มีอะไรดับ”170 

พระเสลาภิกษุณีตอบวา 

“ร่างนี้ ไม่มีใครสร้าง ตัวนี้ไม่มีใครบันดาล, อาศัยเหตุมันก็เกิดมี, เพราะเหตุสลายมันก็
ดับ, เม็ดพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาหว่านในนา อาศัยรสในแผ่นดินและยางในเมล็ดพืชทั้ง
สองอย่างนี้ ก็ย่อมงอกงามขึ้นได้ ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน ประดาขันธ์ ธาตุทั้งหลาย 
และอายตนะท้ัง ๖ เหล่าน้ี อาศัยเหตุย่อมเกิดมี เพราะเหตุสลาย ก็ย่อมดับไป”171 

ชางมาเหลาทหารและยานรบท้ังหลายรวมๆ เขาดวยกัน ก็เรียกวากองทัพ ตึกรามบานเรือนผูคนและ

กิจการตางๆ มากหลายชุมนุมกันอยู ก็เรียกวาเมือง มือกับนิ้วรวบเขาดวยกันในทาหน่ึง เขาเรียกวากําปน หรือ

หมัด กําปนหรือหมัดไมมีอยูจริง มีแตมือและนิ้ว มือและนิ้ว เมื่อแยกสวนประกอบยอยๆ ออกไป ก็ไมมี

เชนเดียวกัน วิเคราะหกระจายสวนออกไปไดโดยลําดับ จนหาตัวตนอะไรเปนชิ้นเปนอันไมได พระสูตรท้ังหลาย

มากมาย แสดงแตเรื่องนามรูป หรือนามธรรมและรูปธรรม ไมกลาวถึงสัตวหรือบุคคลเลย
172 
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บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๙๗ 
 

  

เม่ือวาโดยสรุป พระอรรถกถาจารยประมวลความหมายของอนัตตาแสดงไวเปนหมวด รวม ๔ นัย ซึ่ง

แมวาทานมักใชอธิบายสังขตธรรม หรือขันธ ๕ ท่ีคนท่ัวไปเกี่ยวของ แตก็อธิบายอสังขตธรรมไดเชนกัน คือ
173 

๑. สฺุโต  เพราะเปนสภาพวาง คือ เปนแตสภาวธรรมซึ่งมีภาวะของมันตามท่ีเปนอยางนั้นๆ เอง 

ปราศจากตัวตนท่ีเปนแกนเปนแกน (อัตตสาระ = สาระ คือ ตัวตน) หรือวางจากความเปนสัตว

บุคคลตัวตนเราเขาที่แทจริง ไมมีตัวผูสิงสูอยูครอง ไมมีตัวผูสรางสรรคบันดาล ไมมีตัวผูเสวย 

นอกจากโดยการสมมติ พูดงายๆ วา วางเปลาจากความเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา จากความ

เปนน่ันเปนน่ี ท่ียึดถือกันไปหรือกําหนดหมายกันข้ึน 

๒. อสฺสามิกโต  เพราะเปนสภาพไรเจาของ คือไมมีใครเปนเจาของ ไมเปนของของใครหรือของตัวตน

ใดๆ ไมมีตัวตนท่ีจะเปนเจาของครอบครองสภาวธรรมท้ังหลาย ซึ่งมีภาวะอันเปนของมันอยางน้ันๆ 

ตามท่ีเปนสังขตะหรืออสังขตะอยูแลว  

๓. อวสวตฺตนโต  เพราะไมเปนไปในอํานาจ คือ โดยธรรมดาท่ีเปนสภาวธรรมซึ่งมีภาวะตามท่ีเปนของ

มันอยางน้ันๆ มันจึงไมอยูในอํานาจของใคร ไมขึ้นตอผูใด ไมมีตัวตนท่ีไหนจะมีอํานาจส่ังบังคับมัน

ได ใครจะเรียกรองหรือปรารถนาใหมันเปนอยางใดๆ ไมได ใชศัพทอีกอยางหนึ่งวา อนิสฺสรโต 

แปลวา เพราะไมมีใครเปนเจาใหญ ไมมีตัวตนอะไรท่ีไหนจะมาเปนใหญ ท่ีจะบงการหรือใชอํานาจ

บังคับมันได บางแหงใชวา อกามการิยโต แปลวา เพราะเปนสภาพท่ีไมอาจทําไดตามความอยาก 

คือ จะใหเปนไปตามความอยากความปรารถนามิได หรือจะเอาใจอยากเขาวาไมได รวมความวา ไม

มีตัวตนอะไรจะมาเปนใหญเหนือมัน มันไมอยูในอํานาจของใคร ใครจะส่ังบังคับใหเปนไปตาม

ปรารถนาไมได ไมไดขึ้นตออํานาจหรือความปรารถนาของใคร  
ถาเปนอสังขตธรรม ก็มีอยูเปนอยูตามสภาวะที่ไมข้ึนตอปจจัยอยูอยางนั้น (ไมมีอัตตาท่ีไหน

ไปครอบครองมีอํานาจเหนือมันไดอีก) ถาเปนสังขตธรรม มันก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ใครจะ

ไปส่ังบังคับมันใหเปนไปตามปรารถนาตามใจอยากไมได เชน มันเกิดข้ึนแลว จะส่ังวาอยาต้ังอยู 

มันตั้งอยูแลว จะส่ังวาอยาโทรม มันโทรมแลว จะส่ังวาอยาสลาย ไมไดท้ังน้ัน เมื่อมันข้ึนตอเหตุ

ปจจัยของมัน จึงมีแตวา ถาตองการจะใหมันเปนอยางไร ก็ตองทําการอันเปนเหตุปจจัยท่ีจะใหมัน

เปนไปของมันที่จะเปนอยางนั้น คือตองทําเหตุทําปจจัยเอา หรือตองทําใหเปนเหตุเปนปจจัยข้ึนมา  

๔. อตฺตปฏิกฺเขปโต  เพราะแยงตออัตตา คือ โดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธอัตตาอยูในตัว 

หมายความวา โดยธรรมดาท่ีเปนสภาวธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เปนของมันอยางนั้นๆ ถามีอัตตา ก็

ยอมขัดแยงกัน ทําใหภาวะของสภาวธรรมไมเปนอยูเปนไปตามท่ีมันเปนของมันอยางนั้นๆ จึง

เปนไปไมไดท่ีจะมีอัตตา  
ในเรื่องน้ี สําหรับคนท่ัวไป ก็ดูงายๆ (และเพื่อปฏิบัติใหไดประโยชนดวย) โดยดูท่ีสังขตธรรม 

ซึ่งเปนกระบวนธรรมท่ีองคประกอบท้ังหลายสัมพันธกันดําเนินไปโดยความเปนไปตามเหตุปจจัย 

อันเปนการปฏิเสธอยูในตัววา ไมมีตัวตนตางหากซอนอยูท่ีจะมาแทรกแซงบงการ หรือแมแตขวาง

ขืนความเปนไปตามเหตุปจจัย และตัวตนตางหากเชนนั้นมีไมได เพราะถามี ก็ไมอาจมีความเปนไป

ตามเหตุปจจัย แตจะกลับกลายเปนวาตองเปนไปตามความบังคับบงการของตัวตนน้ัน   
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๙๘  พุทธธรรม 
 

อีกอยางหน่ึง กระบวนธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน มีความสําเร็จเสร็จส้ินสมบูรณพรอม

ในตัวอยูแลว ไมจําเปนและไมอาจจะมีตัวการอยางอื่นที่จะเขามาแทรกแซงส่ังการอีกได 

มีความหมายอีก ๒ อยาง ซึ่งแมจะรวมอยูในความหมาย ๔ ขอตนแลว แตเห็นวามีความสําคัญเปน

พิเศษ ควรนับเปนขอตางหากไว เพราะเปนลักษณะท่ีใชเสริมคําอธิบายไดดี สําหรับสังขตธรรม ซึ่งมีความเปน

กระบวนธรรม อันจะเห็นเดนชัดเม่ือวิเคราะหกระบวนธรรมออกไป จึงขอนํามาเพิ่มตอไวดวย คือ 

๕. สุทฺธสงฺขารปฺุชโต  หรือ  สุทฺธธมฺมปฺุชโต  เพราะเปนกองแหงสังขารท้ังหลายลวนๆ หรือเปน

กองแหงธรรมทั้งหลาย (รูปธรรมและ/หรือนามธรรม) ลวนๆ หรือ องฺคสมฺภารโต เพราะเปนการ

ประกอบกันข้ึนของสวนยอยตางๆ คือเกิดจากสวนประกอบยอยๆ ท้ังหลายมาประชุมหรือประมวล

กันข้ึน ไมเปนตัวตนชิ้นอันท่ีสมบูรณในตัว ท่ีจะย่ังยืนคงตัวอยูได ไมมีสัตวบุคคลตัวตนท่ีแทจริง

นอกเหนือจากสวนประกอบเหลาน้ัน (ความหมายขอน้ีเนนอยูแลวในความหมายขอท่ี ๑. ขางตน) 

๖. ยถาปจฺจยปวตฺติโต เพราะความเปนไปตามเหตุปจจัย คือ องคประกอบท้ังหลายท่ีประมวลหรือ

ประชุมกันเขานั้น ตางสัมพันธเปนปจจัยแกกัน เรียกรวมๆ วา กระบวนธรรมนั้นเปนไปตามเหตุ

ปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร และไมอาจมีตัวตน ไมวาจะเปนตัวแกนภายใน หรือ

ตัวการภายนอก ท่ีจะขวางขืนหรือบงการบังคับมันได (ความหมายขอน้ี แทรกอยู ท่ัวไปใน

ความหมายท้ัง ๔ ขอขางตน โดยเฉพาะขอท่ี ๓. และ ๔.) 

รวมความวา ส่ิงท้ังหลายมีอยูเปนอยูตามภาวะของมัน ถาเปนสังขตะ ก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน 

เหตุปจจัยมี (ท่ีจะใหเปนอยางน้ัน) มันก็เกิด (เปนอยางนั้น) เหตุปจจัย (ท่ีจะใหเปนอยางน้ัน) หมด มันก็ดับ (จาก

สภาพอยางนั้น) มันหาฟงเสียงใครออนวอนขอรองหรือปรารถนาไม มันไมเปนตัว ไมเปนอะไรๆ (อยางท่ีวากัน) 

หรือเปนของใครท้ังนั้น 

ความหมายของอนัตตาเทาท่ีกลาวมาในตอนน้ี เนนในแงท่ีเปนลักษณะของสังขารหรือสังขตธรรม ซึ่งคน

ท่ัวไปเกี่ยวของและควรจะรูเขาใจ ดังไดชี้แจงไวขางตนแลว  
จุดสําคัญท่ีมีความเขาใจไขวเขวและหลงผิดกันมาก ก็คือความรูสึกวา มีตัวผูคิด ตางหากจากความคิด 

(= ผูคิดความคิด) มีผูจงใจหรือเจตนา ตางหากจากเจตนา มีผูเสพเสวยเวทนา ตางหากจากเวทนา ตลอดจนมีตัว

ผูทํากรรม ตางหากจากกรรม หรือตางหากจากการกระทํา  

แมแตนักปราชญใหญๆ มากมาย ก็พากันติดอยูในกับดักของความหลงผิดอันนี้ จึงไมสามารถเขาถึง

ความจริงท่ีลวนๆ บริสุทธ์ิปราศจากการเคลือบคลุมของความรูสึกที่เปนอัตตวิสัย ดังเชน นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส

ผูมีชื่อเสียงมากทานหน่ึง พิจารณาไตรตรองเปนนักหนาเก่ียวกับความสงสัย ครุนคิดไปมาแลว ก็ลงขอสรุปวา 

“ฉันคิด เพราะฉะนั้น ฉันจึงมี”174  

ความรูสึกในตัวตน คืออัตตาหรืออาตมัน ท่ีแยกออกมาอยางนี้ เปนความรูสึกสามัญของปุถุชน

โดยท่ัวไป  เปนความรูสึกท่ีนึกนาสมจริงและคลายจะสมเหตุสมผลโดยสามัญสํานึก แตเม่ือสืบสาวลึกลงไปให

ตลอดสาย จะมีความขัดแยงในตัวเอง  

                                                 
174  “Cogito, ergo sum” (วาทะของ René Descartes, 1596-1650) 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๙๙ 
 

  

คําถามทํานองนี้ไดมีผูยกขึ้นทูลถามพระพุทธเจามาแลวต้ังแตครั้งพุทธกาล เชนวา “ใครหนอผัสสะ (ใคร

รับรู)? ใครเสวยเวทนา? ใครอยาก? ใครยึด?” พระพุทธเจาตรัสตอบวา คําถามเชนน้ันใชไมได เปนคําถามท่ีต้ังขึ้น

ตามความรูสึก ไมสอดคลองกับสภาวะ เขากับสภาพความเปนจริงท่ีแทไมได ถาจะใหถูก ตองถามวา อะไรเปน

ปจจัยใหมีการรับรู? อะไรเปนปจจัยใหมีเวทนา? อะไรเปนปจจัยใหมีการอยาก การยึด?175  

อธิบายวา การคิดก็ดี ความจงใจเจตนาก็ดี การอยากการปรารถนาก็ดี การเสวยเวทนาก็ดี เปน

องคประกอบอยูในกระบวนการแหงรูปธรรมและนามธรรม ฉันใด ความรูสึกถึงตัวผูคิด หรือตัวผูเจตนา เปนตน 

ก็เปนองคประกอบอยูในกระบวนธรรมน้ัน ฉันน้ัน และองคประกอบเหลาน้ันก็สัมพันธโดยอาการเปนเหตุเปน

ปจจัยสืบทอดตอกัน มีแตการคิดและความรูสึกถึงตัวผูคิด (คือความหลงผิดวามีตัวผูคิด ไมใชมีตัวผูคิดเอง) 

เปนตน ท่ีเกิดสืบตอกันอยูในกระบวนธรรมเดียวกัน  

วาท่ีจริง ความรูสึกวามีตัวผูคิด ก็เปนอาการคิดอยางหน่ึง พูดอยางงายๆ วา เปนขณะหนึ่งใน

กระบวนการคิด การท่ีเกิดความหลงผิด (คิดผิด) รูสึกวามีตัวผูคิด ก็เพราะไมรูจักแยกองคประกอบตางๆ ท่ี

สัมพันธสืบตอกันอยูในกระบวนธรรม และไมสามารถกําหนดแยกความเปนไปในแตละขณะๆ  

ในขณะกําลังคิด ยอมไมมีความรูสึกถึงตัวผูคิด  และในขณะกําลังรูสึกถึงตัวผูคิด ก็ไมมีการคิด 

กลาวคือ ในขณะกําลังคิดเรื่องท่ีพิจารณา ยอมไมมีการคิดถึงตัวผูคิด และในขณะกําลังคิดถึงตัวผูคิด ก็ยอมไมมี

การคิดเรื่องท่ีกําลังพิจารณา  

แทจริงแลว การคิดเรื่องก็ดี ความรูสึกถึงตัวผูคิดหรือความคิดวามีตัวผูคิดก็ดี ตางก็เปนความคิดตาง

ขณะกัน ท่ีอยูในกระบวนธรรมเดียวกัน สวนตัวผูคิด ก็เปนเพียง(ภาพ)ความคิดปรุงแตง ท่ีกลับมาเปนอารมณ 

(สวนประกอบอยางหน่ึง) ของความคิดอีกขณะหนึ่งเทาน้ันเอง 

ความเขาใจเขวหรือหลงผิดท่ีกลาวมาน้ี เกิดจากการพิจารณาโดยไมแยบคาย  (อโยนิโสมนสิการ) เขา

หลักทิฏฐิ ๖ อยางใดอยางหนึ่ง ในพุทธพจนท่ีวา 

“เมื่อปุถุชนนั้น มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ ๖ 
อย่าง ย่อมเกิดขึ้น คือ เขาย่อมเกิดทิฏฐิ (ยึดถือ) เอาเป็นจริงเป็นแท้ว่า เรามีอัตตา,... เรา
ไม่มีอัตตา,... เรากําหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา,... เรากําหนดรู้สภาวะที่มิใช่อัตตาด้วยอัตตา,... เรา
กําหนดรู้อัตตาด้วยสภาวะที่มิใช่อัตตา, หรือมิฉะนั้น ก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่า อัตตาของเรานี้แหละ
ท่ีเป็นตัวบงการ เป็นผู้เสวย ประสบวิบากแห่งกรรมท่ีดีและชั่ว ณ ท่ีน้ันๆ”176 

ท่ีกลาวไวขางตนวา ช่ือท่ีต้ังใหแกภาพรวม เปนตัวตนสมมติท่ีซอนอยูลอยๆ ไมมีความสัมพันธหรือมีผล

กระทบกระเทือนตอกระบวนธรรมเลย นอกจากโดยความยึดถือน้ัน ขอขยายความเสริมเขาอีกวา ถึงแมตัวตนจะ

ไมมีอยูจริงก็ตาม แตความยึดถือในตัวตนนั้นก็กอใหเกิดปญหาได เพราะความยึดถือนั้น เมื่อเกิดข้ึนแลว ก็เปน

องคประกอบอยางหน่ึงในกระบวนธรรม เม่ือเปนองคประกอบอยางหนึ่ง มันก็เปนปจจัยแกองคประกอบอยางอื่น 

และทําใหเกิดผลกระทบแกกระบวนธรรมได  
เน่ืองจากความยึดถือตัวตนนั้น เปนปจจัยฝายอกุศล คือไมเกื้อกูล เพราะเกิดจากอวิชชาความไมรูตาม

เปนจริง และเกิดข้ึนโดยอาการแทรกแซงเขามาขวางขืนกระแส คือ ท้ังท่ีไมแกไขเหตุปจจัย ก็จะไมยอมใหเปนไป

                                                 
175  สํ.นิ.๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗ (ดู หนังสือนี้ หนา ๑๙๖) 
176  ม.มู.๑๒/๑๒/๑๔ 



๑๐๐  พุทธธรรม 
 
ตามเหตุปจจัย จึงกอใหเกิดผลทางราย ในดานหนึ่ง ก็กอใหเกิดความขัดแยงภายในกระบวนธรรม จนออกผล

เปนความรูสึกบีบค้ันที่เรียกวาทุกขเวทนา  

ดังนั้น ผูไมรูเทาทันตามเปนจริง หลงยึดติดในสมมติ ถือม่ันตัวตนท่ีสมมติข้ึนเปนจริงจัง ก็จะถูกความ

ยึดติดถือมั่นน้ันแหละบีบค้ันกระทบกระแทกเอา ทําใหไดรับความรูสึกทุกขเปนอันมาก  

สวนผูรูเทาทันสมมติ ไมยึดติดถือมั่นในตัวตนน้ัน ก็มองเห็นแตกระบวนธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย 

เขาสมมติเรียกขานกระบวนธรรมนั้นกันอยางไร ก็รูเขาใจเรียกขานไปตามน้ัน แตเมื่อตองการอยางไร ก็แกไขและ

ทําการไปตามเหตุปจจัย ไมหลงใหความอยากความยึดมาเปนเครื่องบีบค้ันตัว ก็ไมตองไดรับความทุกขจากความ

ยึดติดถือมั่นน้ัน เรียกวา รูจักใชสมมติใหเปนประโยชน โดยทําการไดสําเร็จดวยปญญาที่หยั่งถึงความจริงแหง

เหตุปจจัย และท้ังอีกดานหน่ึงก็ไมตองประสบโทษทุกขภัยจากความยึดติดในสมมตินั้นดวย  

ความยึดถือในตัวตนจะกอผลทางราย หนุนใหเกิดองคประกอบฝายอกุศลที่เรียกวากิเลส ขึ้นใน

กระบวนธรรมตามติดมาอีกหลายอยาง โดยเฉพาะ ตัณหา คือความเห็นแกตัว ทะยานอยากแสหาเครื่องบํารุง

บําเรอปรนเปรอตน มานะ คือความถือตัว สําคัญตนเปนนั่นเปนน่ี ใฝแสวงอํานาจมาเชิดชูตน และ ทิฏฐิ คือ 

ความยึดติดในความเห็นของตน ถือรั้นเอาความเห็นของตนเปนความจริง หรือถือมั่นใหความจริงจะตองเปน

อยางท่ีตนเห็น ซึ่งลวนเปนปจจัยกอใหเกิดความบีบคั้นขัดแยงขยายเพ่ิมพูนและกวางขวางออกไปท้ังภายในและ

ภายนอก  

ผูไมรูเทาทันสมมติ หลงยึดติดถือมั่นตัวตนเปนจริงจัง จะปลอยใหกิเลสเหลานี้เปนตัวบงการบัญชาการ

ดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของตน ทําใหความทุกขแพรหลายและเพิ่มทวีท้ังแกตนเองและแกผูอื่นท่ีเกี่ยวของ 

สวนผูรูเทาทันสมมติ ไมหลงยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้น ยอมปลอดพนจากอํานาจบงการของกิเลสเหลานี้ ไม

ยึดถือดวยความหลงวา น่ีของฉัน ฉันเปนน่ี นี่เปนตัวของฉัน ครองชีวิตอยูดวยปญญา ท่ีรูเทาทันสมมติ และให

ทําการตามเหตุปจจัย เปนฐานที่ต้ังและท่ีแพรขยายแหงความปลอดภัยไรทุกขท้ังแกตนเองและแกผูอื่น 

ความหลงผิดอีกอยางหน่ึงท่ีมักชักพาคนใหเขาไปติด ก็คือ การแลนจากสุดโตงแหงความคิดเห็นดาน

หนึ่ง ไปยังสุดโตงอีกดานหนึ่ง กลาวคือ คนพวกหนึ่งยึดติดถือมั่นในตัวตนวาเปนของจริงแทคงท่ีถาวร สัตว 

บุคคล เปนตัวตนอยางนั้น ซึ่งมีจริง มิใชส่ิงสมมติ สัตว บุคคล มีตัวจริงตัวแทท่ีย่ังยืนคงอยูตลอดไป ไมวาคนจะ

ตาย ชีวิตจะส้ินสุด ตัวสัตว ตัวบุคคล ตัวตน ดวงชีวะ อาตมัน หรืออัตตา (soul) นี้ ก็จะคงอยูอยางเดิม ไม

เปล่ียนแปลง ไมสูญสลายไปดวย บางก็วาอัตตาตัวนี้ไปเวียนวายตายเกิด บางก็วาอัตตาตัวนี้รออยูเพื่อไปสูนรก

หรือสวรรคนิรันดรสุดแตคําตัดสินของเทพสูงสุด ความเห็นของคนพวกนี้ เรียกวา สัสสตทิฏฐิ หรือ สัสสตวาท 

แปลวา ความเห็นวาเท่ียง คือเห็นวา สัตวบุคคลตัวตนหรืออัตตา เท่ียงแทยั่งยืนตลอดไป  
สวนคนอีกพวกหนึ่งก็เห็นวามีตัวตนเชนนั้นอยู คือยึดถือสัตว บุคคล เปนตัวแทตัวจริง แตสัตว บุคคล

น้ันไมเท่ียงแทถาวร สูญสลายไปได เม่ือคนตาย ชีวิตจบสิ้น สัตวบุคคล ก็ขาดสูญ ตัวตนก็หมดไป ความเห็น

ของคนพวกนี้ เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ หรือ อุจเฉทวาท แปลวา ความเห็นวาขาดสูญ คือเห็นวา สัตวบุคคล ตัวตน

หรืออัตตา ไมเท่ียงแทถาวร ดํารงอยูช่ัวคราวแลวก็สูญส้ินไป  
แมแตผูศึกษาพระพุทธศาสนา ถาเขาใจไมชัดเจนถองแท ก็อาจตกไปในทิฏฐิ ๒ อยางน้ีอยางใดอยาง

หน่ึง โดยเฉพาะผูท่ีศึกษาหลักกรรมในแงสังสารวัฏ (เวียนตายเวียนเกิด) ถาเขาใจพลาด ก็อาจกลายเปนสัสสต-

ทิฏฐิ คือเห็นวาเที่ยง ผูท่ีศึกษาหลักอนัตตา ถาเขาใจพลาด ก็อาจกลายเปนอุจเฉททิฏฐิ คือเห็นวาขาดสูญ  



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๐๑ 
 

  

จุดพลาดที่เหมือนกันของทิฏฐิสุดโตงท้ังสองอยาง ก็คือ ความเห็นวา หรือยึดถือวา มีสัตว บุคคล ท่ีเปน

ตัวแทตัวจริง แตพวกหน่ึงยึดถือวาสัตว บุคคล ตัวตนนั้น คงตัวอยูย่ังยืนตลอดไป สวนอีกพวกหน่ึงเห็นไปวา 

สัตว บุคคล ตัวตนท่ีมีอยูน้ันมาถึงจุดหน่ึงตอนหนึ่ง โดยเฉพาะเม่ือกายแตกสลาย ชีวิตนี้ส้ินสุด สัตว บุคคล 

ตัวตน หรืออัตตา ก็ถูกตัดขาดสูญส้ินไปดวย   
นอกจากนี้ ยังมีอีกพวกหน่ึงท่ีเห็นเลยเถิดไปอีกทางหนึ่งวา ความไมมีตัวตนก็คือ ไมมีอะไรเลย ความไม

มีสัตว บุคคล ก็คือไมมีผูรับผล เมื่อไมมีใครรับผล การกระทําใดๆ ก็ไมมีผล ทําก็ไมเปนอันทํา ไมมีความ

รับผิดชอบตอกรรม หรือพูดงายๆ วากรรมไมมีนั่นเอง  
ความเห็นและความยึดถือแนวนี้ ถาแยกละเอียดออกไปก็มี ๓ ทิฏฐิ คือ พวกหน่ึงเห็นวา ทําก็ไมเปนอัน

ทํา หรือวาการกระทําไมมีผล เรียกชื่อวา อกิริยทิฏฐิ หรือ อกิริยวาท พวกหน่ึงเห็นวา ส่ิงท้ังหลายเปนไปอยาง

เล่ือนลอย สุดแตความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย พูดงายๆ วาเห็นวาไมมีเหตุ เรียกช่ือวา อเหตุกทิฏฐิ หรือ  อเหตุ-

วาท และพวกหนึ่งเห็นวา หรือถือวา ไมมีอะไรเลย ไมมีสภาวะท่ีจะกําหนดเอาเปนหลักเปนสาระได เรียกชื่อวา 

นัตถิกทิฏฐิ หรือ นัตถิกวาท 
ในเมื่อส่ิงท้ังหลายเปนกระบวนธรรม เกิดจากสวนประกอบตางๆ ประมวลกันขึ้น และเปนไปตามเหตุ

ปจจัย ก็ยอมไมมีท้ังตัวตนท่ีจะเท่ียงแทยั่งยืน และท้ังตัวตนท่ีจะดับส้ินขาดสูญ คือ แมแตในขณะที่เปนอยูน้ี ก็

ไมมีสัตวบุคคลตัวตนอยูแลว จะเอาตัวตนท่ีไหนมายั่งยืน จะเอาตัวตนท่ีไหนมาขาดสูญ เปนอันปฏิเสธท้ังสัสสต-

ทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ  
ในเม่ือกระบวนธรรมดําเนินไปอยู โดยองคประกอบท้ังหลายสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนไปตาม

เหตุปจจยั จะวาไมมีอะไรไดอยางไร และจะวาส่ิงท้ังหลายเปนไปอยางเล่ือนลอยตามความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย

ไดอยางไร เปนอันปฏิเสธท้ังนัตถิกทิฏฐิและอเหตุกทิฏฐิ  
ในเม่ือกระบวนธรรมดําเนินไปตามเหตุปจจัย แปรเปล่ียนไปตามเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในกระบวนธรรม

น้ัน การกระทําทุกอยางท่ีเกิดขึ้นเปนเหตุอยูในกระบวนธรรมนั้น จึงยอมจะตองมีผล ไมมีทางสูญเปลา และเปน

การมีผลโดยไมตองมีผูรับผล คือผลเกิดข้ึนในกระบวนธรรมเอง (เชน สุขเวทนา ทุกขเวทนา และความ

แปรเปล่ียนหรือเสริมย้ําคุณสมบัติของจิตใจหรือบุคลิกภาพ เปนตน จะเรียกอยางกึ่งสมมติก็วากระบวนธรรมนั้น

แหละเปนผูรบัผล) ซึ่งเปนการเกิดผลที่แนนอนยิ่งกวาการมีตัวตนเปนผูรับผลเสียอีก (เพราะถามีตัวตนท่ีเท่ียงแท

คงตัว ตัวตนนั้นอาจปฏิเสธไมยอมรับผลก็ได) ในเมื่อความเปนไปตามเหตุปจจัยมีอยู เหตุและผลเกิดข้ึนใน

กระบวนธรรม กระบวนธรรมก็แปรเปล่ียนไป จะวาทําไมเปนอันทําหรือการกระทําไมมีผลไดอยางไร เปนอัน

ปฏิเสธอกิริยทิฏฐิ หรืออกิริยวาท 

ขอความตอไปน้ี จากคัมภีรวิสุทธิมัคค  อาจชวยเสริมความท่ีกลาวมาขางตนนี้ได จึงขอยกคําแปลมา

แสดงไว ณ ท่ีน้ี 

“ว่าโดยความจริงแท้ (สัจจะ) ในโลกนี้มีแต่นามและรูป (นามธรรมและรูปธรรม) ก็แล 
ในนามและรูปนั้น สัตว์หรือคน ก็หามีไม่ นามและรูปนี้ว่างเปล่า ถูก (ปัจจัย) ปรุงแต่งขึ้น 
เหมือนดังเครื่องยนต์ เป็นกองแห่งทุกข์ (สิ่งไม่คงตัว) เช่นกับหญ้าและฟืน”177 

                                                 
177  วิสุทฺธิ.๓/๒๑๖ 



๑๐๒  พุทธธรรม 
 

“ทุกข์น่ันแหละมีอยู่ แต่ผู้ทุกข์หามีไม่, การกระทํามีอยู่ แต่ผู้ทําไม่มี, นิพพานมีอยู่ แต่
คนผู้นิพพานไม่มี, ทางก็มีอยู่ แต่ผู้เดินทางไม่มี”178 

“ผู้ทํากรรมก็ไม่มี ผู้เสวยผลก็ไม่มี มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆ เป็นไป (กระบวนธรรม), 
อย่างนี้นี่เป็นความเห็นที่ถูกต้อง เมื่อกรรมและวิบาก (ผลของกรรม) พร้อมทั้งเหตุ เป็นไป
อยู่อย่างนี้ ต้น ปลาย ก็ไม่เป็นที่รู้ได้ เหมือนดังก่อนหรือหลังแห่งเมล็ดพืชกับต้นไม้ เป็น
ต้น แม้ในอนาคต เมื่อสังสาระยังมีอยู่ ก็ยังมองไม่เห็นการที่จะไม่เป็นไป (ของกรรมและ
วิบาก)” 

“พวกเดียรถีย์ไม่รู้ความข้อนี้ จึงไม่เป็นอิสระ (อสยํวสี = ไม่มีอํานาจในตน หรือไม่
เป็นตัวของตนเอง ต้องขึ้นต่อผู้อื ่นด้วยการยึดถือผิด) ยึดเอาสัตตสัญญา (ความสําคัญ
หมายว่าเป็นสัตว์บุคคล) แล้ว มีความเห็นไปว่า เที่ยงแท้ยั่งยืน (เป็นสัสสตะ) บ้าง ว่าขาด
สูญ (เป็นอุจเฉทะ) บ้าง พากันถือทิฏฐิ ๖๒ อย่าง ขัดแย้งกันและกัน, พวกเขาถูกมัด
ด้วยเครื่องพันธนาการคือทิฏฐิ ถูกกระแสตัณหาพัดพาไป, เมื่อล่องลอยไปตามกระแสตัณหา 
ก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้ ส่วนภิกษุพุทธสาวก รู้กระจ่างความที่ว่ามาอย่างนี้ ย่อมเข้าใจปรุโปร่ง 
(แทงตลอด) ถึงปัจจัยท่ีลึกซึ้งละเอียดและว่าง 

“กรรมไม่มีในวิบาก วิบากก็ไม่มีในกรรม ทั้งสองอย่างว่างจากกันและกัน, แต่ปราศจาก
กรรม ผลก็ไม่มี เหมือนดังว่า ไฟมิใช่อยู่ในแสงแดด มิใช่อยู่ในแว่นแก้ว (อย่างเลนส์นูน) 
มิใช่อยู่ในมูลโคแห้ง (ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง) แต่ก็มิใช่อยู่ภายนอกจากวัตถุทั้งสามนั้น หากเกิด
จากการประกอบพร้อมเข้าด้วยกัน ฉันใด, วิบากก็หาไม่ได้ที่ภายในกรรม แต่ภายนอกกรรม 
ก็หาไม่ได้ ส่วนกรรมเล่าก็ไม่มีในวิบากนั้น กรรมว่างจากผล ผลก็ไม่มีในกรรม แต่ผลก็อาศัย
กรรมนั่นแหละ เกิดขึ้นจากกรรมนั้น ฉันนั้น แท้จริง ในกระบวนแห่งสังสาระนี้ เทพก็ตาม 
พรหมก็ตาม ผู้สร้างสังสาระ หามีไม่ มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆ เป็นไป ด้วยอาศัยการ
ประชุมพร้อมแห่งเหตุเป็นปัจจัย”179 

“ธรรมชาตินี้ มีเหตุ เกิดขึ้นพรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง คลอนแคลน 
เป็นของชั่วคราว ไม่ยั่งยืน. ธรรมทั้งหลาย ก็เกิดจากธรรมทั้งหลาย โดยเป็นเหตุกัน, ใน
กระบวนความเป็นไปน้ี จึงไม่มีทั้งตัวตน (อัตตา) ไม่มีท้ังตัวอ่ืน 

“ธรรมทั้งหลายยังธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น โดยความประกอบพร้อมแห่งเหตุปัจจัย, 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งเหตุทั้งหลาย. เมื่อเหตุทั้งหลายระงับไป วงจร 
(วัฏฏะ) ขาด ก็ไม่หมุนต่อไป, ชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ย่อมมีเพื่อการทําความจบสิ้น
ทุกข์อย่างน้ี. เม่ือหาตัวสัตว์ไม่ได้ จึงไม่มีท้ังขาดสูญ ไม่มีท้ังเท่ียงแท้ย่ังยืน”180 
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บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๐๓ 
 

  

กลาวโดยสรุป หลักอนัตตาชวยใหเกิดความกระจางแจง ซึ่งเปนเครื่องยืนยันและมีความสัมพันธ

สอดคลองกับหลักการตอไปน้ี คือ 

ก. ปฏิเสธทั้งลัทธิท่ีถือวาเท่ียง (สัสสตวาท) และลัทธิท่ีถือวาขาดสูญ (อุจเฉทวาท) 
ข. ปฏิเสธลัทธิท่ีถือวามีเทพสูงสุดผูสรางสรรคบันดาลโลก กําหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย (อิศวร-

นิรมิตวาท) 
ค. เปนเครื่องสนับสนุนหลักกรรมตามความหมายของพุทธธรรม พรอมกันน้ันก็ปฏิเสธลัทธิท่ีถือวาการ

กระทําไมมีผล ทําไมเปนอันทํา (อกิริยวาท) ปฏิเสธลัทธิกรรมเกา   (ปุพเพกตวาท เชน ลัทธิ

นิครนถ) ปฏิเสธลัทธิกรรมแบบมีอาตมัน หรือลัทธิกรรมแบบมีวรรณะ (เชน ลัทธิฮินดู) ปฏิเสธลัทธิ

เส่ียงโชคท่ีถือวา ทุกอยางเปนไปอยางเล่ือนลอยสุดแตความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย (อเหตุวาท) 

และปฏิเสธลัทธิท่ีถือวาไมมีอะไรเลย (นัตถิกวาท) 
ง. แสดงลักษณะแหงบรมธรรม (ธรรมสูงสุด คือจุดหมายสุดทาย) ของพระพุทธศาสนา ซึ่งตางจาก

จุดหมายของลัทธิศาสนาจําพวกอาตมวาท (ลัทธิที่ถือวามีอาตมันหรืออัตตา เชน ศาสนาฮินด ูเปนตน) 

ลักษณะท้ังสาม คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ท่ีไดบรรยายมานี้ เปนภาวะท่ีสัมพันธเนื่องอยูดวยกัน 

เปนอาการสามดาน หรือสามอยาง ของเรื่องเดียวกัน เปนเหตุเปนผลของกันและกัน ดังพุทธพจนท่ีตรัสบอยๆ วา 

“ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงน้ันเปนทุกข, ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ, ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา)” และมักมี
ขอความท่ีตรัสตอไปอีกดวยวา “ส่ิงใดเปนอนัตตา, ส่ิงน้ันพึงเห็นดวยสัมมาปญญา ตามท่ีมันเปนวา “น่ันไมใช
ของเรา, มิใชเราเปนน่ัน, นั่นไมเปนตัวตนของเรา”181

 หรือท่ีตรัสในรูปคําถามคําตอบในท่ีหลายแหงวา “รูป ฯลฯ 

เท่ียง หรือไมเท่ียง?” เมื่อไดรับคํากราบทูลตอบวาไมเท่ียง ก็ตรัสตอไปวา “ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงน้ันเปนทุกข หรือ
เปนสุข?” เมื่อไดรับคํากราบทูลตอบวา เปนทุกข ก็ตรัสตอไปวา “ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความปรวนแปรไป
ไดเปนธรรมดา, ควรหรือท่ีจะมองเห็นส่ิงนั้นวา น่ันของเรา, เราเปนนั่น, น่ันเปนตัวตนของเรา?"182

 

ความเนื่องอยูดวยกัน ความสัมพันธสืบตอกัน ความเปนตางดานของเรื่องเดียวกัน และความเปนเหตุ

เปนผลแกกัน ของลักษณะท้ังสามนี้ อาจกลาวใหส้ันท่ีสุดไดวา ส่ิงท้ังหลายเกิดจากองคประกอบตางๆ ประมวล

กันเขา องคประกอบเหลานั้นสัมพันธกันโดยอาการที่ตางก็เกิดข้ึน ต้ังอยู แลวดับสลาย เปนปจจัยสงตอสืบทอด

กัน ผันแปรเรื่อยไป รวมเรียกวาเปนกระบวนธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย ในสภาพน้ี 

๑. ภาวะที่องคประกอบท้ังหลายเกิดสลายๆ องคประกอบทุกอยาง หรือกระบวนธรรมท้ังหมด ไมคงท่ี 

= อนิจจตา 
๒. ภาวะท่ีองคประกอบทั้งหลายหรือกระบวนธรรมท้ังหมดถูกบีบค้ันดวยการเกิดสลายๆ ตองผันแปร

ไป ทนอยูในสภาพเดิมมิได ไมคงตัว = ทุกขตา 
๓. ภาวะท่ีเกิดจากองคประกอบทั้งหลายประมวลกันข้ึน ไมมีตัวแกนถาวรท่ีจะบงการ ตองเปนไปตาม

เหตุปจจัย ไมเปนตัว = อนัตตตา 
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ถามองดูลักษณะท้ังสามอยางนี้พรอมไปดวยกัน ก็จะมองเห็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสมมติเรียกเปนตัวตน

อันหน่ึงๆ น้ัน เปนท่ีรวมขององคประกอบตางๆ มากมาย ท่ีมาแออัดยัดเยียดกันอยู และองคประกอบเหลานั้น

ทุกอยาง ลวนกําลังเกิดดับ แตกสลาย ไมคงท่ี และตางก็จะแยกพรากกระจัดกระจายกันออกไป เต็มไปดวย

ความบีบคั้นกดดันขัดแยงกัน อันทําใหผันแปรสภาพไป ไมคงตัว ตองอาศัยความสัมพันธตามเหตุปจจัย เปน

เครื่องควบคุมความเปนไปใหคงรูปเปนกระแส เปนกระบวนธรรมอันหน่ึงอยู ไมเปนตัวใดๆ ลวนเปนไปตามเหตุ

ปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร 
อยางไรก็ตาม แมวาอันใดไมเท่ียง อันน้ันยอมเปนทุกข อันใดเปนทุกข อันนั้นยอมเปนอนัตตา ก็จริง 

แตอันใดเปนอนัตตา อันนั้นไมจําเปนตองไมเท่ียง ไมจําเปนตองเปนทุกขเสมอไป กลาวคือ สังขารหรือสังขต-
ธรรมท้ังปวงไมเท่ียง สังขารหรือสังขตธรรมท้ังปวงน้ัน ยอมเปนทุกข และเปนอนัตตา แตธรรมท้ังปวง คือท้ัง

สังขตธรรม และอสังขตธรรม หรือท้ังสังขาร และวิสังขาร แมจะเปนอนัตตา แตก็ไมจําเปนจะตองไมเท่ียงและเปน
ทุกขเสมอไป คือ สวนที่เท่ียงและไมเปนทุกข ก็มี 

หมายความวา อสังขตธรรม หรือวิสังขาร (คือ นิพพาน) แมจะเปนอนัตตา แตก็พนจากความไมเท่ียง

และพนจากความเปนทุกข  
โดยนัยน้ี คําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะท้ังสามเทาท่ีแสดงมาในตอนนี้ ซึ่งมีความหมายเนื่องเปนอัน

เดียวกัน เปนตางดานของเรื่องเดียวกัน   จึงมุงสําหรับสังขารหรือสังขตธรรม   ตามความที่กลาวนําหนาไว   

สวนความเปนอนัตตาของวิสังขารหรืออสังขตธรรม พึงเขาใจตามนัยท่ีไดอธิบายกอนแลวขางตน 

๔. อัตตา – อนัตตา และ อัตตา – นิรัตตา 
ในสุตตนิบาต มีพุทธพจนหลายแหงตรัสถึงพระอรหันต คือผูบรรลุจุดหมายแหงชีวิตประเสริฐแลว หรือ

ทานผูปฏิบัติถูกตองแลววา เปนผูท่ี ไมมีท้ังอัตตาและนิรัตตา หรือทั้ง อตฺตํ และ นิรตฺตํ
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 แปลเปนไทยงายๆ วา 

ไมมีท้ังอัตตาและไรอัตตา หรือ ไมมีท้ังตัวและไรตัว  
คัมภีรมหานิทเทสอธิบาย  “อตฺตา”  หรือ  “อตฺตํ”  วาไดแก  อัตตทิฏฐิ คือความเห็นวาเปนตัวตน  หรือ  

สัสสตทิฏฐิ คือความเห็นวา  (มีตัวตนท่ี)  เท่ียงแทยั่งยืนคงอยูตลอดไป  และ  “นิรตฺตา”  หรือ  “นิรตฺตํ”  วา
ไดแกอุจเฉททิฏฐิ   คือ ความเห็นวา (ตัวตน) ขาดสูญ อีกนัยหนึ่งอธิบาย “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” วาไดแก ส่ิงท่ีถือ
ไวหรือส่ิงท่ียึดถือ และ “นิรตฺตา” หรือ “นิรตฺตํ” วาไดแก ส่ิงท่ีจะตองละหรือปลอย  

ถือเอาใจความวา พระอรหันต ทานผูปฏิบัติถูกตอง หรือทานผูมีปญญาเขาใจถูกตองแลว ยอมไมมีท้ัง

ความยึดถือตัวตนและท้ังความยึดถือวาไมมีตัวตน (ตัวตนขาดสูญ) ไมมีท้ังส่ิงท่ียึดถือเอาไว และท้ังส่ิงท่ีจะตอง

ละตองปลอยหรือตองสลัดทิ้ง  
คัมภีรมหานิทเทสอธิบายตอไปอีกวา ผูใดมีส่ิงท่ียึดถือไว ผูน้ันก็มีส่ิงท่ีจะตองปลอยละ ผูใดมีส่ิงท่ี

จะตองปลอยละ ผูนั้นก็มีส่ิงท่ียึดถือไว พระอรหันตลวงพนการยึดถือและการปลอยละไปแลว
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ความเขาใจในพุทธพจนและอรรถาธิบายขางตนนี้ จะชวยใหเขาใจความหมายของหลักอนัตตาครบถวน

สมบูรณยิ่งขึ้น 
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ธรรมดาวา ปุถุชนยอมมีความยึดถือในตัวตนอยางเหนียวแนน อยางหยาบๆ ก็ถือเอารูป คือรางกาย 

เปนตัวตน เม่ือคิดลึกซึ้งลงไป เห็นวารางกายเปนตัวตนไมได เพราะมีความเปล่ียนแปลงใหเห็นไดชัดๆ โตงๆ ก็

เล่ือนไปยึดเอาจิตหรือคุณสมบัติบางอยางของจิต เชน ความรูสึก ความจํา ปญญา การรับรู เปนตน วาเปนตัวตน 

ถาใชศัพททางธรรมก็วา ยึดเอาขันธใดขันธหน่ึงเปนอัตตา บางทีก็ยึดถือรวมๆ คลุมๆ ท้ังกายและใจ คือขันธ ๕ 

ท้ังหมด วาเปนตวัตน  

บางคิดแยบยลลึกซึ้งตอไปอีกวา ท้ังกายและใจ หรือขันธหมดท้ัง ๕ เปนตัวตนไมได แตมีตัวตนอยู

ตางหาก เปนอัตตาหรืออาตมันตัวแทตัวจริง เปนแกนเปนแกนของชีวิต ซอนอยูภายในขันธ ๕ หรืออยู

นอกเหนือจากขนัธ ๕ แตเปนตัวครอบครองควบคุมอยูอีกชั้นหน่ึง  

เจาลัทธิและนักปราชญเจาปญญาผูสามารถท้ังหลาย พากันคิดคนเรื่องตัวตนน้ีโดยโยงเขากับการคนหา

สภาวะแทท่ีมีอยูจริงในข้ันสุดทาย หรือตัวสัจธรรม หรือบรมธรรม บางทานก็ประกาศวาตนไดเขาถึงสภาวะท่ี

แทจริงนั้นแลว อันเปนตัวแทตัวจริง เปนอัตตาหรืออาตมันสูงสุด อยางท่ีบัญญัติเรียกวา ปรมาตมันบาง พรหมัน

บาง พระผูเปนเจาบาง ตองยอมรับวา เจาลัทธิและนักปราชญเหลาน้ันเปนเจาความคิดอยางสูง มีความรู

ความสามารถมาก อยางท่ีทานเรียกวาเปนสมณพรามหณผูประเสริฐ หรือเปนเจาทฤษฎีชั้นพรหม และสภาวะท่ี

ทานเหลาน้ันกลาวถึง ก็ประณีตลึกซึ้งอยางยิ่ง แตตราบใดท่ีสภาวะนั้นยังมีความเปนตัวตนติดอยู หรือยังเปน

เรื่องของตัวตน ก็พึงทราบวายังไมใชสภาวะท่ีจริงแท ไมใชปรมัตถธรรม ไมใชบรมธรรม เพราะยังถูกเคลือบคลุม 

และยังพัวพันดวยความยึดถือ 

สภาวะจริงแทน้ันมีอยู มิใชเปนความสูญส้ินไมมีอะไรเลย แตก็มิใชเปนสภาวะท่ีจะเขาถึงหรือประจักษได

ดวยความรูท่ีถูกกั้นบังใหพรามัวหรือบิดเบือนโดยภาพเกาๆ ท่ีผิดพลาด และดวยจิตท่ีถูกฉุดรั้งไวโดยความยึด

ติดในภาพเกาท่ีผิดพลาดน้ัน การท่ีสมณพราหมณผูประเสริฐหรือเจาลัทธิช้ันพรหมจํานวนมาก ไมสามารถรูแจง

แทงตลอดถึงสภาวะแทจริงข้ันสุดทาย ก็เพราะวา แมวาสมณพราหมณหรือเจาลัทธิเจาทฤษฎีเหลาน้ันจะรูชัดแลว

วา ตัวตนระดับกายใจชนิดท่ีเคยยึดถือมากอน ไมใชเปนสภาวะท่ีจริงแท และไมยอมรับแมกระท่ังขันธ ๕ แต

ทานเหลาน้ันก็ยังนําเอาเครื่องพรางตาตัวเอง ๒ อยางของปุถุชนติดตัวไปดวยตลอดเวลาในการคนหาสภาวะท่ี

แทจริงขั้นสุดทาย กลาวคือ 

๑) บัญญัติ (concept) แหงอัตตา คือ มโนภาพของตัวตนท่ีเปนคราบติดมาต้ังแตครั้งยึดติดในตัวตน
หยาบระดับรางกาย แมมโนภาพน้ีจะละเอียดประณีตข้ึนมากเพียงใด มันก็เปนภาพอันเดียวกันหรือ

เทือกเถาเดียวกันอยูนั่นเอง และเปนภาพแหงความหลงผิด ซึ่งเม่ือเขาไปเกี่ยวของกับสภาวะใดๆ 

เขาก็จะเอาบัญญัติหรือมโนภาพอันนี้ไปปายหรือฉาบทาสภาวะนั้น ทําใหมีส่ิงกั้นบัง เกิดความพรา

มัวหรือบิดเบือน และทําใหสภาวะท่ีเขาเขาใจ ไมใชสภาวะจริงแทนั้นเองท่ีลวนๆ บริสุทธ์ิ 

๒) ความยึดติดถือม่ัน (อุปาทาน) ซึ่งเขามีมาแตเดิมตั้งแตยึดติดในอัตตาอยางหยาบๆ ข้ันตน ซึ่งเปน

ความหลงผิดอยูแลว เขาก็ยังพาเอาความยึดติดน้ีไปดวย และนําไปใชในการสัมพันธเกี่ยวของกับ

สภาวะท่ีจริงแท ความยึดติดในภาพตัวตนน้ีจึงกลายเปนเครื่องฉุดรั้งเขาไว ใหไมอาจเขาถึงสภาวะที่

จริงแทนั้นได 



๑๐๖  พุทธธรรม 
 

ถาพูดอยางส้ันๆ ก็คือ สมณพราหมณหรือเจาทฤษฎีเหลาน้ันยังไมหลุดพนน่ันเอง ยังไมหลุดพนจาก

บัญญัติหรือภาพที่หลงผิด และยังไมหลุดพนจากความยึดติดถือมั่น ซึ่งวาท่ีจริงก็พันกันอยูเปนเรื่องเดียวกัน คือ 

พูดรวมเขาดวยกันไดวา พวกเขาหลงผิดหยิบเอาภาพอัตตาท่ีติดมาจากอุปาทานเดิมของตน ไปปดทับสภาวะหรือ

กระบวนการท่ีมีอยูตามธรรมชาติเสีย เลยวนเวียนติดตันอยูตามเดิม   
ความหลุดพนน้ี เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะใหเขาถึงหรือรูประจักษสภาวะที่จริงแทได เพราะสภาวะจริงแท

ข้ันสุดทายหรืออสังขตธรรม มีภาวะตรงขามกับสภาวะฝายปรุงแตงหรือสังขตธรรม เปนสภาวะท่ีถึงเม่ือสภาวะ

ฝายสังขตะส้ินสุดลง คือเปนสภาวะท่ีจะเขาถึงเม่ือละความยึดถือในอัตตาไดแลว  
แมแตจะพิจารณาในระดับสังขตธรรมคือสังขาร เมื่อพิจารณาตามแนวพุทธธรรมดังไดบรรยายมาแลว

ขางตนวา อัตตาหรือตัวตนเปนส่ิงสมมติ สภาวะท่ีจริงแทยอมเปนส่ิงตรงขามกับสมมติ เปนคนละเรื่องคนละดาน

กัน อัตตามีสําหรับส่ิงสมมติ เมื่อพนจากสมมติจึงจะเขาถึงสภาวะจริงแท สภาวะจริงแทก็คือไมเปนอัตตา พูด

งายๆ อยางชาวบานวา ของจริงตองไมเปนอัตตา ถายังเปนอัตตาก็ไมใชของจริง หรือพูดอีกสํานวนหน่ึงวา พอพน

สมมติ อัตตาก็หมด พอเลิกยึด อัตตาก็หาย 
ตัวการสําคัญของความหลงผิด ก็คือบัญญัติหรือภาพของอัตตา กับความยึดติดถือม่ันหรือความยึดถือ 

ในเม่ืออัตตาหรือตัวตนไมมีอยูจริง เปนเพียงของสมมติ มันจึงเปนเพียงส่ิงท่ีถูกยึดถือเอาไว ฉะน้ัน ในสุตตนิบาต

ท่ีอางขางตน คําวา “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” จึงแปลได ๒ อยาง คือ แปลวาตัวตน หรือการยึดถือตัวตนก็ได 

แปลวา ส่ิงท่ียึดถือเอาไวก็ได หมายความวา ตัวตน ก็คือส่ิงท่ียึดถือเอาไวเทาน้ันเอง มิใชสภาวะท่ีมีอยูจริง  
อีกประการหน่ึง ในสุตตนิบาตท่ีอางถึงน่ันแหละ ทานกลาวถึง “อตฺตา” คูกับ “นิรตฺตา” หรือ “อตฺตํ” คู

กับ “นิรตฺตํ” และบอกวา พระอรหันตหรือผูปฏิบัติชอบ ไมมีท้ังอัตตาหรืออัตตัง และไมมีท้ังนิรัตตาหรือนิรัตตัง 

นิรัตตาหรือนิรัตตัง ก็แปลได ๒ อยางเชนเดียวกับอัตตาหรืออัตตัง คือแปลวา (การยึดถือวา) ไมมีอัตตา หรือ

การถือวา (อัตตา) ขาดสูญ ก็ได แปลวา ส่ิงท่ีจะตองปลอยละหรือสลัดท้ิงก็ได ขอน้ีหมายความวา เม่ือไมยึดถือ

วามีอัตตาแลว เลิกความเห็นผิดยึดถือผิดตอส่ิงสมมติไดเสร็จแลว ก็แลวกัน จบเทานั้น ไมตองไปยึดถืออีกวา 

ไมมีอัตตา ตัวเองจะเปนอิสระสบายดีอยูแลว แตไปจับยึดส่ิงท่ีพาใหผิดเขา เม่ือเลิกจับเลิกยึดไดแลว ก็จบเรื่อง 

ไมตองไปจับไปยึดอะไรอีก เมื่อไมมีส่ิงท่ียึดถือเอาไว ก็ไมมีส่ิงท่ีจะตองละตองปลอย เหมือนดังพุทธพจนท่ีวา 

“ส่ิงท่ียึดถือไวก็ไมมี แลวส่ิงท่ีตองปลอยละจะมีมาแตท่ีไหน (นตฺถิ อตฺตา กุโต นิรตฺตํ วา)”185 
พึงสังเกตดวยวา ถาจะพูดกันใหถูกตองจริงๆ แลว แมแตคําวาความยึดถืออัตตา ก็ใชไมได ตองพูดวา 

ความยึดถือในภาพของอัตตา หรือยึดถือบัญญัติแหงอัตตา เพราะอัตตาเปนเพียงส่ิงสมมติ ไมมีอยูจริง ในเม่ือ

อัตตาไมมีอยูจริง ก็เพียงไมยึดถือ (วามี) อัตตา หรือไมยึดถือบัญญัติของอัตตาเทานั้น ไมตองละอัตตา เพราะไม

มีอัตตาท่ีจะยึดถือได จะไปละอัตตาที่ไหน การถือ (วามี) อัตตา ก็คือการสรางภาพอีกอันหน่ึงข้ึนมาซอนสภาพ

ความเปนจริงท่ีมีอยูเปนไปอยู ส่ิงท่ีจะตองทํา ก็เพียงเลิกสรางภาพน้ันเทานั้น ถาไมเลิกสรางภาพนั้น แมเลิกยึด

อยางหน่ึงแลว ไปจับส่ิงอื่นอะไรก็ตาม ก็จะเอาภาพหรือคราบของอัตตาไปปะติดหรือปายหรือฉาบทาส่ิงนั้น ใหไม

เห็นตัวจริง หรือเห็นผิดเพี้ยนไป ดังนั้น กิจท่ีจะตองทํา ก็คือ  ถอนเลิกความยึดติดถือม่ันในภาพอัตตาที่เคยมี  

แลวไมยึดอะไรใหมวาเปนอัตตา  และท้ังไมตกไปใน นิรัตตา ก็จะมีแตสภาวะแทท่ีมีอยูจริง ซึ่งไมเกี่ยว ไมเปนไป

ตาม ไมขึ้นตอความยึดถือของตน 
                                                 
185  ขุ.สุ.๒๕/๔๒๑/๕๑๔; อธิบายใน ขุ.ม.๒๙/๗๒๑/๔๒๖ 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๐๗ 
 

  

ในเม่ือตัวตนเปนส่ิงสมมติ เปนบัญญัติ (concept) เพื่อประโยชนในการสื่อสาร ถาเราเพียงแตรูเทาทัน 

ใชโดยไมยึดติด มันก็ไมมีพิษสง ไมกอใหเกิดโทษความเสียหายอันใด และถาเราเคยยึดถือมัน ก็เพียงแตเลิกยึด

เทานั้น เมื่อไมมีการยึดแลว ก็เปนอันจบเรื่อง ไมตองเอาภาพอัตตาไปใสใหอะไรอีก ไมตองไปควาเอาอะไรมายึด

เปนอัตตาอีก ตลอดจนไมตองไปคนหาอัตตาท่ีไหนอีก  
เพราะฉะนั้น ภาระในการสอนของพระพุทธเจา จึงมีเพียงแคทรงสอนใหเลิกยึดถืออัตตาท่ียึดถืออยูแลว

เทาน้ัน คือใหเลิกยึดถือขันธ ๕ เปนอัตตา เมื่อเลิกยึดอัตตาแลว ก็เปนอันหมดเรื่องกับอัตตา ตอน้ันไปก็เปนเรื่อง

ของการเขาถึงสภาวะท่ีจริงแท ซึ่งมีอยู แตไมเก่ียวอะไรกับอัตตา จึงเรียกวาเปนอนัตตา เปนเรื่องพนจากการ

ยึดถืออัตตาแลว และก็ไมตองไปยึดถือตอไปอีกวามีอัตตาหรือไมมีอัตตา ส่ิงท่ีไมมี เมื่อรูวาไมมีแลว ก็เสร็จเรื่อง

กัน จากนั้นก็เขาถึงส่ิงท่ีมีจริงหรือสภาวะจริงแท คืออสังขตธรรม ซึ่งไมตองพูดถึงอัตตาอีกตอไป 
ผลรายที่สําคัญอยางหน่ึงของการยึดติดในอัตตา หรือยึดถือบัญญัติแหงอัตตา ก็คือ ผูยึดถือจะโยง

อัตตาน้ีเขากับความหมายวา เปนตัวแกนหรือตัวการท่ีมีอํานาจบังคับบัญชาบันดาลใหเปนไปตางๆ เมื่อความคิด

ในเรื่องอัตตานี้ละเอียดลึกซึ้งข้ึนไปจนถึงสภาวะขั้นสุดทาย ก็จะสรางความคิดใหมีอัตตาหรืออาตมันใหญอันเปน

สากล ท่ีเปนผูสรางผูบันดาลทุกส่ิงทุกอยาง จินตนาการใหมีพระผูสรางเขามาซอนแทรกแซงกระบวนการแหงเหตุ

ปจจัยโดยไมจําเปน  
ท่ีวาไมจําเปน ก็เพราะสภาวธรรมทั้งหลายก็มีอยูไดเอง กระบวนธรรมก็สัมพันธกันเกิดความเปนไปตาม

เหตุปจจัยของมันอยูเอง โดยไมตองมีผูสรางผูบันดาล ถาจะวาตองมีผูสรางกอนเปนเบื้องแรกจึงจะมีส่ิงท้ังหลาย

ได จึงตองมีพระเจาเปนผูสรางสภาวธรรม ถาเชนน้ันก็ใหสภาวธรรมท้ังหลายนั่นแหละเปนส่ิงท่ีมีอยูกอนเปน

เบ้ืองแรกแทนพระเจาเสียเลย (เพราะสภาวธรรมก็ปรุงแตงกันตามเหตุปจจัย เรียกอยางงายๆ วาสรางกันและ

กันเองไดอยูแลว) จะไดตัดปญหา ไมตองไปวุนวายตอบคําถามยอนตอไปอีกวา อะไรมีอยูกอนแลวพระเจาจึงมี

ข้ึนได หรือวาใครสรางพระเจา คือใครใหกําเนิดพระเจา หรือวาพระเจามาจากไหน  
ถาจะวา การท่ีสภาวธรรมท้ังหลายหรือกระบวนธรรมตางๆ จะเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ตองมีผูบันดาลให

เปนไป คือมีพระเจาอยูเบ้ืองหลัง ขอน้ีก็เกินจําเปน และไมสมจริงอีก เพราะถามีพระเจาเปนผูบันดาลจริง ก็จะ

กลายเปนวามีระบบซอนกันอยู ๒ ช้ัน คือ พระเจาชั้นหน่ึง กับกระบวนธรรมอีกช้ันหน่ึง กระบวนธรรมจะเปนไป

อยางไร ก็ตองรอการบันดาลจากพระเจา แตกระบวนธรรมจะเปนไปตามการบันดาลของพระเจาก็ไมสะดวก 

เพราะมันจะตองเปนไปตามเหตุปจจัยภายในระบบของมันเองอยูแลว คือองคประกอบตางๆ เกิดดับ ก็สัมพันธ

เปนปจจัยสงตอสืบทอดแกกันในกระบวนธรรม การบันดาลของพระเจาเลยจะกลายเปนการแทรกแซงขัดขวาง

และขัดแยงกับความเปนไปของกระบวนธรรมเสียมากกวา  
ย่ิงกวานั้น ถาพระเจาบันดาล พระเจามีอารมณเปล่ียนแปลงได ก็จะใหสภาวธรรมเปนไปตามพระ

ประสงคเดี๋ยวก็จะใหเปนไปอยางโนน เด๋ียวก็จะใหเปนไปอยางน้ี กระบวนธรรมก็ยิ่งไมมีทางเปนไปตามเหตุ

ปจจัย  ก็จะย่ิงปนปวนวุนวายมาก แตความจริงก็ไมเปนเชนน้ัน กระบวนธรรมก็คงเปนไปของมันตามเหตุปจจัย  
ถาจะวา ท่ีกระบวนธรรมเปนไปตามเหตุปจจัยน้ันก็เพราะเปนกฎ และพระเจาเปนผูสรางหรือวางกฎน้ัน

ไว ถาเชนน้ัน กฎก็จะตองไมแนนอน อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได ไมอาจวางใจได เพราะมีผูวางกฎ และผูวางกฎ

ก็ยังอยูตางหากจากกฎ อีกท้ังมีความประสงคของตนที่เปล่ียนแปรได เพิ่มลดดัดแปลงได แตตามความเปนจริง 

กฎก็ไมเคยเปล่ียนแปลง  



๑๐๘  พุทธธรรม 
 

ในทางกลับกัน ตามความเปนจริงนั้น ก็ไมจําเปน และไมอาจจะมีผูสรางกฎดวยซ้ํา เพราะสภาวธรรม

ท้ังหลายจะตองเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง  และมันก็ไดเปนมาอยางท่ีมันเปนอยูนี้  คือเปนไปตามเหตุปจจัย  โดย

ท่ีมันก็เปนเชนน้ันเอง (ตถตา) เพราะมันไมเปนและไมอาจจะเปนไปอยางอื่น (อวิตถตา) กฎเปนเพียงบัญญัติ 

(concept) ซึ่งเกิดจากการท่ีสภาวธรรมท้ังหลายมันเปนไปอยางน้ันตางหาก   
อนึ่ง การไมมีพระเจาผูสรางผูบันดาล และการท่ีกระบวนธรรมเปนไปตามเหตุปจจัยของมันเองน้ัน ยัง

ตัดปญหาไปไดอีกอยางหน่ึง คือ สภาวะแทจริงขั้นสุดทาย หรืออสังขตธรรม ก็มีอยูตามสภาวะของมัน โดยไม

ตองมายุงเก่ียวเปนผูสรางผูบันดาลส่ิงตางๆ ไมตองมาแทรกแซงขัดขวางหรือขัดแยงกับกระบวนธรรมฝาย

สังขตะ (ในแงน้ีจะเห็นวา นิพพานไมมีทางเปนพระเจา หรือ God ไดเลย ไมวาบางทานจะพยายามเพียงใดก็

ตามท่ีจะเทียบใหเปนอยางเดียวกัน นอกจากจะยอมปรับความหมายของ God เสียใหม)186 
เมื่อวาโดยสามัญวิสัย ยอมเปนธรรมดาที่มนุษยท่ัวไปจะตองคิดวามีตัวตน มีพระผูสรางผูบันดาลโลก

และชีวิต เพราะตามท่ีมองเห็นดวยสายตา การท่ีอะไรจะเกิดข้ึน จะเปนไปอยางไร ก็ตองมีผูสรางหรือผูทํา สวน

การท่ีจะมองเห็นเหตุปจจัยซึ่งเปนไปอยูเบ้ืองหลังภาพของผูสรางผูทําน้ัน เปนเรื่องลึกซึ้งเห็นไดยาก ดังนั้น ใน

สมัยโบราณ แมแตฟารอง ลมพัด น้ําทวม แผนดินไหว ก็จึงเขาใจกันไปวามีเทวดาประจําอยูเปนผูทําท้ังนั้น ดวย

เหตุน้ี จึงมิใชเรื่องแปลก ท่ีสมณพราหมณผูประเสริฐหรือเจาลัทธิช้ันพรหม จะพากันมาติดอยูในความคิดเรื่อง

อัตตาหรืออาตมัน และพระผูสรางผูบันดาล ทานผูใดมีปญญามาก ก็ทําความคิดในเรื่องน้ีใหละเอียดซับซอน

กวางขวางมาก แตโดยสาระก็พากันมาวนเวียนติดอยูท่ีจุดเดียวกันน้ี  
การท่ีพระพุทธเจา ซึ่งก็นาจะติดอยูในวงความคิดนั้น แลวขยายบัญญัติใหละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไป แต

กลับทรงคนพบความเปนอนัตตา หลุดพนจากความยึดถือตัวตน มาทรงแสดงใหเห็นวากระบวนธรรมเปนไปตาม

เหตุปจจัยไดอยางไรโดยไมตองมีผูสรางผูบันดาล  และอสังขตธรรมซึ่งเปนสภาวะแทจริงสูงสุด มีอยูไดโดยไม

ตองเปนอัตตา ไมตองเกี่ยวกับการสรางสรรคบันดาลอยางไร ขอนี้จึงนับเปนความกาวหนาครั้งยิ่งใหญและสําคัญ

ยิ่ง แหงวิวัฒนาการทางปญญาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เปนการถอนตัวหลุดพนจากหลุมดักอันใหญโต

แสนลึก ท่ีมหาชนพากันมาตกติดอยู  
นักปราชญยิ่งใหญในอดีตกอนหนาน้ัน แมจะเขาใจถึงหลักอนิจจตา และทุกขตา แตก็มาติดอยูใน

ความคิดเรื่องอัตตา ความเปนอนัตตาจึงเปนภาวะท่ีเห็นไดยากมาก พระพุทธเจาเม่ือจะทรงอธิบายความเปน

อนัตตา ก็มักตองทรงแสดงโดยใชอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะเปนเครื่องชวยช้ีนํา ขอท่ีวาอนัตตตาเห็นได

ยากจนตองใชอนิจจตาและ  ทุกขตาเปนเครื่องชวยอธิบายก็ดี การคนพบอนัตตาเปนความกาวหนาสําคัญของ

ปญญา และไมปรากฏกอนหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ดี เปนเรื่องที่พระอรรถกถาจารยก็ไดตระหนักอยูแลว ดัง

จะยกคํากลาวของทานมาแสดงไวดังตอไปนี้
187 

                                                 
186  วาที่จริง ทั้งคําวาพระเจา และคําวา God ตางก็จัดอยูในจําพวกคําที่มีขอบเขตความหมายไมลงตัว คําวาพระเจานั้น แตเดิมเปนคําที่

ชาวพุทธใชเรียกพระพุทธเจา (พระผูเปนเจา ก็เปนคําเรียกพระภิกษุ) ตอมา เมื่อชาวคริสตใชคํานั้นเรียกเทพสูงสุดของตนแลว ชาว
พุทธก็ปลอยจนลืมความหมายท่ีตนเคยใชเดิม สวนคําวา God ชาวคริสตใชเรียกเทพสูงสุดท่ีตนนับถือวาเปนผูสรางโลก มีลักษณะ

เปนตัวบุคคล แตนักปรัชญาบางคนแปรขยายความหมายของ God ออกไปเปนสภาวะนามธรรม ซ่ึงไมจําเปนตองเก่ียวกับการสราง

โลก นักปราชญคริสตสมัยใหมบางทานก็อธิบายความหมายของ God ใหมอยางเปนนามธรรม ไมเปนตัวบุคคล แตสถาบันศาสนา

คริสตไมยอมรับ (ถาไมถึงกับถือหรือประณามวานอกคอก); Hans Küng [ใน Does God Exist? An Answer for Today, trans.  
Edward Quinn (London: Collins, 1980), pp.594-602] เม่ือพยายามเปรียบเทียบ God กับ นิพพาน ก็ตระหนักดีถึงความ

แตกตางในแงที่นิพพานไมเก่ียวกับการสรางสรรคบันดาลโลก 
187  วิภงฺค.อ.๖๓-๖๔; และบางสวนใน ม.อ.๒/๑๕๑-๒; วินย.ฏีกา ๔/๘๒ 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๐๙ 
 

  

“แท้จริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อจะทรงแสดงอนัตตลักษณะ ย่อมแสดงด้วยความไม่
เท่ียงบ้าง ด้วยความเป็นทุกข์บ้าง ด้วยท้ังความไม่เท่ียงและความเป็นทุกข์บ้าง  

“ในข้อที่ว่านั้น พระองค์ทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วยความไม่เที ่ยง ในพระสูตรนี้ว่า 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลใดพึงกล่าวว่า จักขุ (ตลอดถึงกายและใจ) เป็นอัตตา, คํากล่าวของผู้นั้นไม่
สม (เพราะว่า) จักขุ (ตลอดถึงกายและใจ) ย่อมปรากฏแม้ความเกิด แม้ความเสื่อม, ผู้มีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปปรากฏนั้น ก็จะต้องลงเนื้อความว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป, 
เพราะฉะนั้น คําที่กล่าวว่าจักขุ (ตลอดถึงกายและใจ) เป็นอัตตานั้น จึงไม่สม. จักขุ (ตลอดถึง
กายและใจ) ย่อมเป็นอนัตตา ฉะน้ี188 

“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วยความเป็นทุกข์ ในพระสูตรนี้ว่า ภิกษุ
ทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา. ก็ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซร้, รูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ (มี
ความบีบคั้นข้องขัด=ทุกข์) และใครๆ ก็พึงได้ (ตามปรารถนา) ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้, 
รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างน้ี. แต่เพราะรูปเป็นอนัตตา ฉะน้ัน รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ (=ทุกข์) 
และจึงไม่ได้ (ตามปรารถนา) ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างน้ี, รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างน้ี189 

“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ 
ในพระสูตรท้ังหลาย เช่นท่ีว่า ภิกษุท้ังหลาย รูปไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์, สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา, สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็น
อย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา, มิใช่เราเป็นน่ัน, น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา”190 

“เพราะเหตุไร จึงทรงแสดงอย่างนี้? เพราะความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์เป็นสภาพ
ปรากฏ (คือมองเห็นได้ง่าย) จริงทีเดียว เมื่อถ้วย ชาม ขัน หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง ตก
จากมือแตก ชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่า “โอ้ อนิจจัง” อย่างนี้ ความไม่เที่ยง จึงชื่อว่าเป็นของ
ปรากฏ, เมื่อฝีและตุ่มเป็นต้นเกิดขึ้นตามร่างกาย หรือถูกตอถูกหนามเป็นต้นทิ่มตํา ชน
ทั้งหลายย่อมกล่าวว่า “โอย ทุกข์น่ะ” อย่างนี้ ทุกข์จึงชื่อว่าเป็นของปรากฏ ส่วนอนัตต-
ลักษณะ ไม่ปรากฏ คือไม่กระจ่างแจ้ง เข้าใจตลอดได้ยาก แสดงได้ยาก บัญญัติได้ยาก 

“อนิจจลักษณะ และทุกขลักษณะนั้น พระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ก็ย่อม
ปรากฏ, แต่อนัตตลักษณะ ย่อมไม่ปรากฏ นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้น, จะปรากฏก็แต่
ในอุบัติกาลของพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน  

“จริงอยู่ ท่านดาบสและปริพาชกทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ดังเช่นสรภังค
ศาสดา เป็นต้น  ย่อมสามารถกล่าวว่า อนิจจัง ทุกขัง ได้ แต่ไม่สามารถที่จะกล่าวว่า อนัตตา  
แม้นหากว่าท่านสรภังคศาสดาเป็นต้นเหล่าน้ัน จะพึงสามารถกล่าวว่าอนัตตา แก่บริษัทที่ประชุม
กันได้แล้ว, บริษัทที่มาประชุมกัน ก็คงจะมีการบรรลุมรรคผลได้ แท้จริง การบัญญัติ (ยกขึ้น
มาวางให้ดู) อนัตตลักษณะ มิใช่วิสัยของใครๆ อื่น, หากเป็นวิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
ท้ังหลายเท่าน้ัน. อนัตตลักษณะน้ีเป็นของไม่ปรากฏโดยนัยดังกล่าวฉะน้ี” 

                                                 
188  ม.อุ.๑๔/๘๑๘/๕๑๒ 
189  สํ.ข.๑๗/๑๒๗/๘๒ 
190  เชน สํ.ข.๑๗/๔๒/๒๘ 



๑๑๐  พุทธธรรม 
 
อัตตา กับ มานะ 
 ปจจุบันน้ี ไดมีความสับสนเกิดขึ้นบางในการใชคําศัพทท่ีมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องตัวตน และการ

ยึดถือตัวตน ซึ่งเห็นวาควรจะนํามาชี้แจงเปนเรื่องเบ็ดเตล็ดแทรกไว ณ ท่ีน้ีดวย คําท่ีเปนปญหาในกรณีนี้ คือ 

อัตตา กับ มานะ 
“อัตตา” เปนคําบาลี รูปสันสกฤตเปน “อาตมัน” แปลวา ตน ตัว หรือตัวตน พุทธธรรมสอนวา ตัวตน

หรืออัตตาน้ี ไมมีอยูจริง แตเปนส่ิงท่ีสมมติขึ้นเพื่อสะดวกในการส่ือสาร เพื่อความหมายรูรวมกันของมนุษยใน

ความเปนอยูประจําวัน กําหนดตามช่ือท่ีบัญญัติขึ้น หรือต้ังข้ึน สําหรับเรียกหนวยรวมหรือภาพรวมหน่ึงๆ  
อัตตานี้จะเกิดเปนปญหาข้ึน ก็ตอเม่ือคนหลงผิดเกิดความยึดถือขึ้นมา วามีตัวตนจริงๆ หรือเปนตัวตน

จริงๆ เรียกวารูไมเทาทันความเปนจริง หรือหลงสมมติ  
ในการแกปญหาเกี่ยวกับอัตตานี้ พึงทราบวา อัตตาไมใชเปนกิเลส มิใชส่ิงท่ีจะตองละ เพราะอัตตาไมมี

อยูจริง จึงไมมีอัตตาท่ีใครจะละได อัตตามีอยูแตเพียงในความยึดถือ ส่ิงท่ีจะตองทําก็มีเพียงการรูเทาทันตาม

เปนจริงวา ไมมีอัตตา หรือไมเปนอัตตา อยางท่ีเรียกวา รูทันสมมติเทาน้ัน พูดอีกนัยหน่ึงวา ละความยึดถือใน

อัตตา ละความยึดถือวาเปนอัตตา หรือถอนความหลงผิดในภาพของอัตตา หรือในบัญญัติแหงอัตตาเสียเทานั้น 

เรื่องอัตตาและการปฏิบัติตออัตตาในความหมายท่ีใชท่ัวไป มีเพียงเทานี้ 
อยางไรก็ดี  ในสุตตนิบาตท่ีไดยกมาอางในขอกอน  ทานใชคําวา อัตตา  คูกับ นิรัตตา  (หรือ  อัตตัง  

คูกับ   นิรัตตัง) และไดขยายความหมายของ “อัตตา” ในกรณีน้ีออกไปวา หมายถึงการยึดถือในอัตตา หรือการ
ยึดถือวามีอัตตา และอีกนัยหนึ่งวา ส่ิงท่ียึดถือไว คูกับ “นิรัตตา” ซึ่งหมายถึงการยึดถือวาไมมีอัตตา หรือการถือ
วาอัตตาขาดสูญไป และอีกนยัหน่ึงวา ส่ิงท่ีจะตองปลอยละ  

ความหมายของอัตตาในกรณีนี้ เปนความหมายแบบขยายตัวเกินศัพท คือ มุงเนนท่ี ทิฏฐิ อันไดแก

ความเชื่อถือหรือความยึดถือในอัตตา ท่ีเรียกวา อัตตทิฏฐิ หรือ อัตตานุทิฏฐิ ซึ่งก็คือความเชื่อวามีตัวตนท่ีเปน

แกนเปนแกนถาวร ท่ีเรียกวา สัสสตทิฏฐิ ดังน้ัน ในคัมภีรมหานิทเทสและจูฬนิทเทส ท่ีอธิบายสุตตนิบาตตอนท่ี

อางน้ัน จึงไขความคํา “อัตตา” หรือ “อัตตัง” วาไดแก อัตตทิฏฐิ หรือ สัสสตทิฏฐิ ในเมื่ออัตตาในกรณีน้ี

หมายถึงตัวทิฏฐิ ซึ่งเปนกิเลส (คือ ทิฏฐิตออัตตา หรือทิฏฐิวามีอัตตา) จึงเปนส่ิงท่ีตองละ ฉะน้ัน ในสุตตนิบาต

น้ัน จึงมีขอความบาลีกลาวถึงการละอัตตาวา  “ผูละอัตตา  (อตฺตฺชโห)”191.1
 บาง  “ละอัตตา (คืออัตตทิฏฐิ 

หรือสัสสตทิฏฐิ) ไดแลว (อตฺตํ ปหาย)”184.2
 บาง 

ยังมีการถือเก่ียวกับตัวตนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากการถืออยางทิฏฐิ กลาวคือ ทิฏฐิน้ันเปนการถือ

วามีตัวตนหรือเปนตัวตน เห็นส่ิงน้ันส่ิงน้ีเปนตัวตน เห็นวาตัวตนเปนของถาวร เปนตน สวนการถือเก่ียวกับ

ตัวตนอีกอยางหน่ึงนั้น เปนการถือสําคัญ หมายความวา ถือเทียบเคียงระหวางตัวเองกับตัวอื่น ถือเอาไววัดไว

แขงกัน ถือสูงตํ่า ถือตัวตนในลักษณะท่ีจะเอาตัวตนน้ันไปเปนน่ันเปนน่ี เชนวา ฉันเปนนี่ ฉันแคนี้ ฉันสูงกวา ฉัน

ตํ่ากวา เราดอยกวา เราเทากับเขา เปนตน การถืออยางน้ีมีชื่อเฉพาะเรียกวา มานะ แปลวา ความถือตัว ความ

ทะนงตน ความสําคัญตนวาสูง ตํ่า เดน ดอย เทาเทียม เทียบเขาเทียบเรา ตลอดจนความรูสึกภูมิๆ พองๆ ถือตัว

อยูภายใน มานะนี้เปนกิเลสอยางหนึ่ง เชนเดียวกับทิฏฐิ จึงเปนส่ิงท่ีตองละหรือตองกําจัดเสีย  
ในปจจุบัน ไดเริ่มมีความนิยมขึ้นบางในบางทานหรือบางหมูท่ีจะใช “อัตตา” ในความหมายของมานะ

อยางนี้ เชนวา คนน้ันมีอัตตามาก อัตตาเขาใหญ อยาเอาอัตตามาวากัน อยาใหอัตตาแรงนัก ดังน้ีเปนตน  

                                                 
191.1 ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙ (ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๒๒/๑๐๗) 

 184.2 ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑ (ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๖๔/๑๒๙) 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๑๑ 
 

  

พึงตระหนักวา การใช “อัตตา” ในความหมายอยางน้ี เปนเพียงความนิยมเทาน้ัน แตไมถูก คําท่ีถูกตองสําหรับกรณี

นี้คือ “มานะ” ซึ่งเปนกิเลสตัวการที่ทําใหไมฟงกัน ไมลงกัน ไมยอมกัน ทําใหแขงใหอวด ตลอดจนกดขมกัน  
อน่ึง พึงสังเกตดวยวา แมแตการถือตัววาเทากับเขา ก็เปนมานะ เปนกิเลส เชนเดียวกับการถือวาสูงกวา 

เหนือกวาเขา หรือตํ่ากวา ดอยกวาเขา เพราะตราบใดท่ียังเปนการถือ ตราบน้ันก็ยังเปนการเทียบตัว และการกดบีบ

หรือเบงพองของจิต ซึ่งอาจไมตรงเทากับความเปนจริง หรือเอาความจริงมาเปนฐานกอความกําเริบกดบีบเบงพองจิต 

จึงยังเปนภาวะไมอิสระ ไมปลอดโปรงผองใส การที่จะไมใหเปนมานะ ไมใหเปนกิเลส ก็คือการรูตามท่ีเปนจริง ไมวา

จะรูวาสูง ตํ่า หรือเทากันก็ตาม ถาเปนการเขาถึงความรูและเปนเพียงแครู ก็ไมเปนมานะ ไมเปนกิเลส. 

ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวา “อัตตา” และ “มานะ” เปนคําศัพทเกี่ยวกับตัวตน และการยึดถือตัวตน ๒ คํา ท่ี

เขามาในภาษาไทยแลว มีความหมายเพี้ยนไป และสับสนกัน สันนิษฐานไดวา ตอนแรก มานะถูกใชเพ้ียนไปกอน 

คือ มานะ แทนท่ีจะหมายถึงการถือตัวถือตน คนไทยใชกันไปมา กลายเปนหมายถึงความพากเพียร เม่ือมานะมี

ความหมายเพี้ยนเปนความเพียรไปเสียแลว ตอมา คนไทยจะพูดถึงความยึดถือตัวตน หรือความถือตัวถือตนนั้น 

ก็ตองหาคําอื่นมาใช เห็นคําวา “อัตตา” มีความหมายใกลกัน ก็เลยเอาคําวาอัตตามาใชในความหมายของมานะ 

ทําใหท้ังมานะและอัตตามีความหมายคลาดเคล่ือนไปท้ังสองคํา และแถมยังทําใหสับสนกันเสียอีกดวย 
อยางไรก็ตาม เรื่องของภาษาน้ี เมื่อคนหมูใหญนิยมใชกันไปกวางขวางยาวนานแลว ก็แกไขไดยาก 

มักจะตองปลอยไป ยอมใหเปนความหมายท่ีงอกไปอีกแงหน่ึง แตสําหรับผูศึกษา เปนเรื่องท่ีจะตองรูเทาทันและ

ใชดวยความระมัดระวังโดยไมประมาท เฉพาะอยางยิ่ง เม่ือมาศึกษาธรรม จะใหเขาใจถึงสภาวะ ก็ตองรูใหถึง

ความหมายแทท่ีถูกตองชัดเจน  
ใจความของเรื่องน้ีอยูท่ีวา อัตตา เปนปญหาของปญญา เปนเรื่องของความรู วาจริงหรือเท็จ มีจริง

หรือไม เปนเรื่องของสภาวะหรือสภาพความเปนจริงท่ีจะตองรูเขาใจดวยปญญา ถารูไมถึงสภาวะท่ีแท ก็เกิด

ความเขาใจผิด เห็นผิดวามีตัวมีตน มีอัตตาจริงๆ ก็เปนทิฏฐิข้ึนมา จึงวาเปนปญหาของปญญา คือจะตองแกดวย

ปญญา หนาท่ีของเราก็เพียงแครูเขาใจ หรือรูความจริง พอเกิดปญญารูเขาใจถูกตองตามความเปนจริงวา อัตตา

ไมมีจริง มีแคสมมติกัน ส่ิงท้ังปวงเปนอนัตตา ไมมีไมเปนอัตตา เทานั้นเรื่องก็จบ  
สวนมานะ เปนปญหาของจิตใจ เปนเรื่องของความรูสึก แตเปนความรูสึกท่ีไมดี (เรียกวากิเลส) เปน

อาการของจิตท่ีมุงจะถือใหตัวสําคัญ จะยกตัวข้ึน จะกดเขาลง มัวหมอง กดดัน หนัก เครียด ขัดแยง แบงแยก 

เบียดเบง ใหตัวปอง ใหตัวพองโต ไมโลง ไมโปรง ไมเบาสบาย เปนอาการของจิตท่ีจะตองแกไขไถถอน หนาท่ี

ของเราคือฝกจิตพัฒนาใจ พยายามเลิกละ กําจัดมันเสีย และหัดเปนคนสุภาพ ออนโยน ออนนอม ถอมตน รูจัก

ใหเกียรติ ใหโอกาส ใหความสําคัญแกผูอื่น เปนตน 
พูดใหงายวา มานะเปนปญหาดานจริยธรรม เพื่อไมใหปลอยใจไปตามกิเลส ก็สอนวา ไมควรถือตัวถือตน 

สวนอัตตาเปนปญหาดานสัจธรรม ท่ีแกไขดวยการท่ีปญญารูความจริงวา ไมมีตัวตนท่ีจะถือ  
แลวในขั้นสุดทาย ท้ังสองอยางนี้ก็มาบรรจบกัน คือ การรูเขาใจอนัตตา ทําใหละมานะไปเอง เมื่อรูเขาใจ

วาไมมีอัตตา ไมยึดเอาอะไรเปนอัตตาแลว ความยึดถืออัตตาหายไป มานะก็หมดไป; เม่ือเกิดปญญารูเขาใจวา 
ส่ิงท้ังหลายไมเปนตัวตน มองเห็นความไมเปนตัวตน (เห็นอนัตตา) แลว ปญญาก็ปลดปลอยจิตใจใหหมดความ

ถือตัวถือตน ไมทะนงตัว ไมหย่ิงผยอง ไมลําพองตน เลิกสําคัญตนวาสูงตํ่ายิ่งใหญ เปนตน  (หมดมานะ)  

ดังพุทธพจนวา "ผู้หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนัตตา จะลุถึงภาวะที่ถอนเสียได้ซึ่ง
อัสมิมานะ (ความถือพองว่าเป็นตัวกู) เป็นนิพพานในปัจจุบันทีเดียว"192

 

                                                 
192  องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/๓๗๑; ขุ.อุ.๒๕/๘๙/๑๒๘ 



๑๑๒  พุทธธรรม 
 
คุณคาทางจริยธรรม 

ในดานคุณคาทางจริยธรรม คําสอนตางๆ มักอางอิงถึงอนิจจตา คือความไมเท่ียง มากกวาลักษณะอื่น

อีกสองอยาง ท้ังน้ีเพราะความไมเท่ียง เปนภาวะท่ีปรากฏชัด มองเห็นงาย สวนทุกขตาเปนภาวะท่ีมองเห็นยาก

ปานกลาง จัดเปนลําดับท่ีสอง และอนัตตตา เปนภาวะท่ีประณีต มองเห็นไดยากที่สุด จัดเปนลําดับสุดทาย อีก

ประการหน่ึง ทานกลาวถึงอนิจจตาท่ีมองเห็นไดงาย เพื่อเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตนท่ีจะนําเขาสูความเขาใจในทุกขตา

และอนัตตตาตอไป 
พุทธพจนสองแหงตอไปน้ี ซึ่งก็แสดงอนิจจตาเปนขอเดนนําไว อาจถือไดวาเปนตัวแทนท่ีชี้ถึงคุณคาทาง

จริยธรรม ๒ ประการ ของไตรลักษณ คือ 

๑. “สังขารท้ังหลายไม่เท่ียงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้น
แล้วย่อมดับไป, ความสงบวางแห่งสังขารเหล่าน้ัน เป็นสุข”193 

๒. “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา, เธอทั้งหลายจงยังความไม่
ประมาทให้ถึงพร้อม (หรือจงบําเพ็ญกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท)”194 

เบ้ืองตน ขอใหเขาใจไวกอนวา ท่ีจริง พุทธพจนขอแรกแสดงถึงสภาวะที่เปนสัจจะ คือภาวะสงบสังขาร 

หมายถึงนิพพานนั่นเอง เปนการบอกใหรูวา นิพพานที่เปนภาวะสงบสังขาร ไมตองเปล่ียนแปรข้ึนตอการเกิดดับ

เส่ือมสลายอีกตอไปนั้น เปนภาวะท่ีเปนสุข แตพุทธพจนท่ีเปนคาถาบทนี้เรานํามาพูดนํามาอางกันบอยมากจนอยู

ในประเพณีของคนท่ัวไป (คือบทวา “อนิจฺจา วต สงฺขารา ...”) เมื่อเก่ียวของกับคนทั่วไปจะใหเขาไดรับประโยชน 
ก็จึงมองความหมายซึ่งอิงนิพพาน ท่ีโยงมาสูการปฏิบัติในแนวทางของความสงบสังขารท่ีคนทั่วไปเหลาน้ันจะ

พิจารณาได เปนการช้ีนัยที่เนนคุณคาทางจริยธรรม ดังจะกลาวในท่ีนี้ 

พุทธพจนขอท่ี ๑ ชี้ถึงคุณคาในดานการวางใจตอสังขาร คือโลกและชีวิต ใหรูเทาทันวา ส่ิงท้ังหลายซ่ึง

เปนสภาพปรุงแตง ลวนไมเท่ียงแทย่ังยืน ตองเปล่ียนแปลงแปรปรวนไป ไมอาจคงสภาพเดิมอยูได มิใชตัวตนท่ี

จะบังคับบัญชาใหเปนไปไดตามความปรารถนา มันเปนไปตามเหตุปจจัย และเปนธรรมดาของมันอยางนั้นเอง 

เมื่อรูเชนน้ีแลว ก็จะมีทาทีของจิตใจท่ีถูกตอง ไมยึดติดถือมั่นในส่ิงท้ังหลาย แมส่ิงท้ังหลายท่ีพบเห็นเกี่ยวของจะ

แปรปรวนเส่ือมสลายพลัดพรากสูญหายไป จิตใจก็ไมถูกครอบงําย่ํายีบีบค้ัน ยังคงปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน

อยูได ดวยปญญาท่ีรูเทาทันธรรมดา พาใหถึงความสงบ คุณคาขอน้ีเนนความหลุดพนเปนอิสระของจิตใจ เปน

ระดบัโลกุตระ เรียกงายๆ วา คุณคาดานการทําจิต 

พุทธพจนขอท่ี ๒ ช้ีถึงคุณคาในดานการปฏิบัติกิจหนาท่ี เพื่อความมีชีวิตท่ีเรียกวาเปนอยูหรือดําเนินไป

อยางถูกตองดีงามในโลก อันเปนไปเพื่อประโยชนสุขท้ังแกตนเองและบุคคลอื่น และเพื่อใหเขาถึงบรมธรรมท่ีเปน

จุดหมายสูงสุดของชีวิต โดยใหรูตามความเปนจริงวา ส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ท้ังชีวิตและโลก ลวนเกิดจาก

องคประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้น ดํารงอยูไดช่ัวคราว ไมเท่ียง ไมยั่งยืน มีความบีบคั้น กดอัดขัดแยงแฝงอยู

                                                 
193  ที.ม.๑๐/๑๘๖/๒๒๘; สํ.นิ.๑๖/๔๖๑/๒๒๘; ทานผูอื่นกลาวใน ที.ม.๑๐/๑๔๗/๑๘๑; สํ.ส.๑๕/๒๕/๘; ๖๒๓/๒๓๒; ขุ.อป.๓๓/๑๗/๓๕ 
194  พุทธพจนนี้เปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจา ถือกันวามีความสําคัญอยางมาก มาใน ที.ม.๑๐/๑๐๗/๑๔๑; ๑๔๓/๑๘๐; สํ.ส.๑๕/

๖๒๐/๒๓๑; พระเรวตะ และพระสารีบุตรกลาวคลายกันน้ีใน ขุ.เถร.๒๖/๓๘๒/๓๖๓; ๓๙๖/๔๐๕ 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๑๓ 
 

  

ท้ังภายนอกและภายใน จะตองทรุดโทรมแตกสลายเปลี่ยนแปลงกลายรูปไป ไมอยูในอํานาจของความปรารถนา 

ข้ึนตอเหตุปจจัยและเปนไปตามเหตุปจจัย กระบวนการแหงความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัยน้ี ดําเนินไปตลอด

ทุกขณะ ไมรอเวลา ไมคอยความปรารถนา ไมฟงเสียงเรียกรองวิงวอนของใคร เฉพาะอยางยิ่ง ชีวิตน้ีส้ันนัก และ

ไมแนนอน จะวางใจมไิดเลย เม่ือรูเชนน้ีแลว ก็จะไดกระตือรือรนเราเตือน กระตุนตนเองใหเรงรัดขวนขวายทําส่ิง

ท่ีควรทํา และเวนส่ิงท่ีควรเวน ไมละเลย ไมรอชา ไมปลอยเวลาและโอกาสใหสูญเสียไปเปลา เอาใจใสแกไขส่ิง

เสียหายท่ีไดเกิดขึ้น ระมัดระวังปองกันหนทางท่ีจะเกิดความเส่ือมทรุดเสียหายตอไป และสรางสรรคส่ิงดีงาม

ความเจริญกาวหนา โดยไตรตรองพิจารณาและดําเนินการดวยปญญาอันรูท่ีจะจัดการตามเหตุปจจัย ทําให

เกิดผลสําเร็จดวยดีท้ังในแงกิจท่ีทําและจิตใจของตน คุณคาขอน้ีเนนดานความไมประมาทเรงรัดทํากิจ เปนระดับ

โลกิยะ เรียกงายๆ วา คุณคาดานการทํากิจ 

คุณคาขอท่ี ๒ น้ี จะตองใชกับเรื่องของชีวิตและกิจตอโลกทุกขั้นทุกระดับ ต้ังแตเรื่องเล็กนอยสวนตัว 

จนถึงความเรียบรอยดีงามของสังคมสวนรวม ต้ังแตประโยชนข้ันตนจนถึงประโยชนสูงสุด ต้ังแตการ

ประกอบการงานอาชีพแสวงหาทุนทรัพยของคฤหัสถ จนถึงการบําเพ็ญเพียรแสวงโพธิญาณของพระพุทธเจา ดัง

จะเห็นพุทธพจนตอไปนี้เปนเครื่องช้ีคุณคา 

ชุดท่ี ๑: “ภิกษุทั ้งหลาย เมื ่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ก็ควรทีเดียวที ่จะยัง
ประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อ่ืน (ปรัตถะ) ก็
ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์
ท้ังสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรทีเดียวท่ีจะยังประโยชน์น้ันให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท”195 

ชุดท่ี ๒: “มหาบพิตร ธรรมเอกอันเดียวที่ยึดเอาประโยชน์ (อัตถะ) ได้ทั้งสองอย่าง คือ ทั้ง
ประโยชน์บัดนี้ (หรือประโยชนสามัญที่ตาเห็น=ทิฏฐธัมมิกัตถะ) และประโยชน์เบื้องหน้า (หรือ
ประโยชนที่ลึกลํ้าย่ิงขึ้นไป=สัมปรายิกัตถะ) นั้น มีอยู่ ฯลฯ นั่นคือ ความไม่ประมาท (อัปปมาทะ) 
ฯลฯ ผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิต ย่อมยึดเอาได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่าง คือทั้งประโยชน์บัดนี้ และ
ประโยชน์เบื้องหน้า, จะเรียกว่าธีรชน (หรือ) บัณฑิต ก็เพราะบรรลุประโยชน์ (ทั้งสองน้ี)”196 

ชุดที่ ๓: ก) “ภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนี้ ผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล อาศัยความไม่ประมาทเป็น
เหตุ ย่อมประสบกองโภคะอันใหญ่”197  
 ข) “ภิกษุทั้งหลาย โพธิ (ความตรัสรู้) อันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาท, แม้นหาก
พวกเธอจะพึงเพียรพยายามอย่างไม่ระย่อท้อถอย ฯลฯ ไม่นานเลย แม้พวกเธอก็จะประจักษ์
แจ้งจุดหมายของชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) เข้าถึงได้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในชาติน้ีทีเดียว”198

 

คุณคาสองขอน้ี สัมพันธกันและเสริมกัน เม่ือปฏิบัติใหไดคุณคาครบท้ังสองอยาง จึงจะไดรับประโยชน

บริบูรณ และคุณคาท้ังสองนี้ยังมีรายละเอียดที่พึงทราบเพิ่มเติมอีก จึงจะไดบรรยายตอไป 
                                                 
195  สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๙/๑๓๗ 
196  สํ.ส.๑๕/๓๗๘-๓๘๐/๑๒๖-๗; และดู สํ.ส.๑๕/๓๘๕/๑๓๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๓/๕๓; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๒ 
197  องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๑๓/๒๘๑; และดู ที.ม.๑๐/๘๐/๑๐๒; ที.ปา.๑๑/๒๙๑/๒๔๘; ขุ.อุ.๒๕/๑๗๐/๒๑๗; นอกนี้ พึงดูขอความทอนตนท่ี

ไมไดคัดมา ณ ท่ีมาขอกอนดวย 
198  องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔ 



๑๑๔  พุทธธรรม 
 

ก. คุณคาท่ี ๑: คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ 

คุณคาดานน้ี พรอมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อเขาถึงคุณคาน้ัน เปนเรื่องเกี่ยวดวยจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม 

ซึ่งเปนเรื่องใหญ สําคัญ เปนสวนคลุมยอดของระบบทั้งหมดของพระพุทธศาสนา มีขอบเขตกวางขวาง อีกท้ังมี

รายละเอียดในการปฏิบัติท่ีพึงทําความเขาใจโดยเฉพาะ คัมภีรท้ังหลายจึงกลาวถึงบอยและมาก บางคัมภีรก็นํามา

ประมวลแสดงเปนข้ันตอนตามลําดับโดยตลอด ดังเชนคัมภีรวิสุทธิมัคค  เปนตน แมในหนังสือนี้เอง ก็ได

บรรยายไวท่ัวๆ ไปแลว จึงจะไมนํามากลาวรวมไวในที่น้ี แตจะพูดไวพอเปนแนวสําหรับความเขาใจอยางกวางๆ 
ตามปกติ ผูเจริญปญญาดวยการพิจารณาไตรลักษณ จะพัฒนาความเขาใจตอโลกและชีวิตใหเขมคม

ชัดเจนยิ่งข้ึน พรอมกับมีความเปล่ียนแปลงทางดานสภาพจิตเปนขั้นตอนสําคัญ ๒ ขั้นตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี ๑  เม่ือเกิดความรูเทาทันสังขาร มองเห็นความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความไมเปน

ตัวตนชัดเจนข้ึนในระดับปานกลาง จะมีความรูสึกทํานองเปนปฏิกิริยาเกิดข้ึน คือรูสึกในทางตรงกันขามกับ

ความรูสึกท่ีเคยมีมาแตเดิม กอนนั้นเคยยึดติดหลงใหลในรูปรสกล่ินเสียง เปนตน มัวเมาเพลิดเพลินอยูกับส่ิง

เหลานั้น คราวน้ี พอมองเห็นไตรลักษณเขาแลว ความรูสึกเปล่ียนไป กลายเปนรูสึกเบ่ือหนาย รังเกียจ อยากจะ

หนีไปเสียใหพน บางทีถึงกับรูสึกเกลียดกลัว หรือขยะแขยง นับวาเปนขั้นที่ความรูสึกแรงกวาความรู (เรียกอยาง

ภาษาไทยวา อารมณเหนือปญญา)  
ข้ันตอนแรกนี้ แมวาจะเปนข้ันตอนท่ีปญญายังไมสมบูรณ และความรูสึกยังเอนเอียง แตก็เปนข้ันตอนท่ี

สําคัญ หรือบางทีถึงกับจําเปน ในการท่ีจะถอนตนใหหลุดออกไปไดจากความหลงใหลยึดติด ซึ่งเปนภาวะท่ีมีพลัง

แรงมาก เพื่อจะสามารถกาวตอไปสูภาวะท่ีสมบูรณในข้ันตอนท่ี ๒ ตอไป ในทางตรงขาม ถาหยุดอยูเพียงข้ันน้ี 

ผลเสียจากความรูสึกท่ีเอนเอียงก็จะเกิดขึ้นได 

ข้ันตอนท่ี ๒  เม่ือความรูเทาทันนั้นพัฒนาตอไป จนกลายเปนความรูเห็นตามความเปนจริง  ปญญา

เจริญเขาสูภาวะสมบูรณ เรียกวารูเทาทันธรรมดาอยางแทจริง ความรูสึกเบ่ือหนายรังเกียจและอยากจะหนีใหพน

ไปเสียน้ัน ก็จะหายไป กลับรูสึกเปนกลาง ท้ังไมหลงใหล ท้ังไมหนายแสยง ไมติดใจ แตก็ไมรังเกียจ ไมพัวพัน 

แตก็ไมเหม็นเบ่ือ มีแตความรูชัดตามที่มันเปน และความรูสึกโปรงโลงเปนอิสระ พรอมดวยทาทีของการท่ีจะ

ปฏิบัติตอส่ิงนั้นๆ ไปตามความสมควรแกเหตุผล และตามเหตุปจจัย  
พัฒนาการทางจิตปญญาในขั้นตอนที่สองน้ี ในระบบการปฏิบัติของวิปสสนา ทานเรียกวา สังขารุเปกขา-

ญาณ (ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร) เปนขั้นตอนท่ีสําคัญและจําเปน ในการท่ีจะเขาถึงความรู

ประจักษแจงสัจจะ และความเปนอิสระของจิตโดยสมบูรณ 

คุณคาดานความเปนอิสระหลุดพนของจิตนี้ โดยเฉพาะในระดับท่ีพัฒนาสมบูรณแลว (ถึงข้ันตอนท่ี ๒) 

จะมีลักษณะและผลขางเคียงท่ีสําคัญ ๒ ประการ คือ 

๑) ความปลอดทุกข  คือ เปนอิสระหลุดพนจากความรูสึกบีบค้ันท่ีเกิดจากความยึดติดถือมั่นตางๆ มี

ความสุขท่ีไมอิงอาศัยอามิส หรือไมข้ึนตอส่ิงลอ ปลอดโปรง ผองใส สดช่ืน เบิกบาน ไรกังวล ไมหว่ันไหว ไม

เศราโศก ไมเห่ียวแหงไปตามความผันผวนปรวนแปรขึ้นๆ ลงๆ ท่ีเรียกวาโลกธรรม ไมถูกกระทบกระแทก

เนื่องจากความสูญเสียเส่ือมสลายพลัดพราก เปนตน  



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๑๕ 
 

  

ลักษณะขอนี้มีผลไปถึงจริยธรรมดวย ในแงท่ีจะไมกอปญหาเนื่องจากการระบายทุกขของตนแกผูอื่น

หรือแกสังคม ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของปญหาจริยธรรม และในแงท่ีมีสภาพจิตใจซ่ึงงายตอการเกิดขึ้น

ของคุณธรรม โดยเฉพาะเมตตากรุณา ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ ซึ่งเปนส่ิงท่ีเกื้อกูลแกจริยธรรมเปนอันมาก 

๒) ความปลอดกิเลส  คือ เปนอิสระหลุดพนจากอํานาจบีบค้ันครอบงําและบงการของกิเลสท้ังหลาย 

เชน ความโลภ ความโกรธ ความติดใคร ชอบชัง ความหลง ความริษยา และความถือตัวถืออํานาจ เปนตน โปรง

โลง เปนอิสระ สงบ และบริสุทธ์ิ ลักษณะขอน้ีมีผลโดยตรงตอจริยธรรม ท้ังดานภายในท่ีจะคิดการหรือใชปญญา

อยางบริสุทธ์ิเปนอิสระ ไมเอนเอียงไปดวยชอบชังรังเกียจและความปรารถนาผลประโยชนสวนตัว เปนตน และ

ดานภายนอก ท่ีจะไมทําความผิดความช่ัวตางๆ ตามอํานาจบังคับบัญชาของกิเลสทุกอยาง ตลอดจนสามารถทํา

การตางๆ ท่ีดีงามตามเหตุผลไดอยางจริงจังเต็มที่ เพราะไมมีกิเลส เชน ความเกียจคราน ความหวงผลประโยชน 

เปนตน มาคอยยึดถวงหรือดึงใหพะวักพะวน 
อยางไรก็ดี คุณคาขอท่ี ๑ น้ี ในข้ันที่อยูระหวางกําลังพัฒนา ยังไมสมบูรณส้ินเชิง ถามีแตลําพังอยาง

เดียว ก็มีชองทางเสีย คือ อาจกอใหเกิดโทษได ตามหลักที่วา กุศลเปนปจจัยแกอกุศลได
199

 กลาวคือ เม่ือทําจิต

ไดแลว ใจสบาย มีความสุขแลว ก็ติดใจเพลิดเพลินอยูกับความสุขทางจิตใจเสีย หรือพอใจในผลสําเร็จทางจิต

น้ัน แลวหยุดความเพียรพยายามเสีย หรือปลอยปละละเลยไมเรงทํากิจท่ีควรทํา ไมจัดการแกไขปญหาภายนอก

ท่ีคางคาอยู เรียกวาตกอยูในความประมาท ดังตัวอยางในพุทธพจนท่ีวา 
“นันทิยะ อย่างไรอริยสาวกจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาท? อริยสาวกในธรรมวินัย

นี้ ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า... ในพระธรรม... ในพระสงฆ์... 
ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับ...อริยสาวกนั้น พอใจ (หรืออิ่มพอ=สันโดษ) 
ด้วยความเลื่อมใส... ด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับเหล่านั้น ย่อมไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไป 
ฯลฯ อย่างน้ีแล นันทิยะ อริยสาวกชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยความประมาท”200 

ทางออกที่จะปองกันไมใหเกิดผลเสียท่ีกลาวถึงน้ี ก็คือ จะตองปฏิบัติตามหลักการท่ีจะใหเกิดคุณคาขอท่ี 

๒ ควบคูกันไปดวย 

ข. คุณคาท่ี ๒: คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท 
ในดานการทํากิจ คือ ปฏิบัติหนาท่ีการงานหรือทําส่ิงท่ีควรทํานั้น เปนธรรมดาที่วา ปุถุชนทั้งหลายมักมี

ความโนมเอียงดังตอไปนี้ 
ก. เมื่อถูกทุกขบีบคั้นเขาแลว มีภัยมาถึงตัว เกิดความจําเปนขึ้นเฉพาะหนา จึงหันมาเอาใจใสปญหาหรือ

กิจท่ีจะตองทํา แลวดิ้นรนหรือบางทีถึงกับตะลีตะลานท่ีจะพยายามแกไขปญหา หรือทําการนั้นๆ ซึ่งบางคราวก็

แกไขหรือทําไดสําเร็จ แตบางทีก็ไมทันการ ตองประสบความสูญเสีย หรือถึงกับพินาศยอยยับ แมถึงจะแกไข

หรือทําไดเสร็จ ก็ตองเดือดรอนกระวนกระวายมาก และยากท่ีจะสําเร็จอยางเรียบรอยดวยดี อาจเปนอยางท่ี

เรียกวา สําเร็จอยางยับเยิน 

                                                 
199  กุสโล ธมฺโม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย (อภิ.ป.๔๐/๔๘๘/๑๕๕);   อธิปติปจฺจเยน (๔๐/๔๙๘/๑๖๐);   อุปนิสฺสย-

ปจฺจเยน (๔๐/๕๔๕/๑๗๖) 
200  สํ.ม.๑๙/๑๖๐๑/๕๐๐ 
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ข. ยามปกติอยูสบาย หรือแกไขปญหาลุลวงไปได ทํากิจเฉพาะหนาเสร็จไปทีหน่ึงแลว ก็นอนกายนอน

ใจ เฝาแสวงหาแสเสพแตความสุขสําราญ หลงใหลมัวเมาในความปรนเปรอบํารุงบําเรอ หรือไมก็เพลิดเพลินติด

ในความปกติสุขอยูสบายไปชั่ววันๆ ไมคิดคํานึงท่ีจะปองกันความเส่ือมและภัยท่ีอาจมาถึงในวันขางหนา มีกิจท่ี

ควรทํา ถายังไมจวนตัว ก็ผัดเพี้ยนรอเวลาใวกอน 
พอทุกขบีบค้ัน ภัยถึงตัว จําเปนเขา ก็ตะลีตะลานแกไข พอผานพนไปได ก็ลงนอนเสพสุขตอไปอีก 

ปฏิบัติวนเวียนอยูในวงจรเชนนี้ จนกวาจะถึงวันหน่ึงท่ีไมอาจแกไขไดทันการ หรือแกไขสําเร็จอยางยับเยินเกิน

กวาจะดํารงอยูตอไปได ก็เปนอันจบส้ิน 
สภาพความเปนอยู หรือการดําเนินชีวิตอยางท่ีกลาวมาน้ี เรียกวาความประมาท ซึ่งแปลงายๆ วา ความ

ละเลย หลงเพลิน ปลอยตัว ทอดท้ิงกิจ ไมใสใจ ไมเห็นสําคัญ ไมกระตือรือรนขวนขวาย ผัดเพี้ยน เรื่อยเปอย 

เฉื่อยชา มักพวงมาดวยความเกียจคราน ขาดความเพียรพยายาม 
ความเปนอยู หรือการดําเนินชีวิต ท่ีตรงขามกับท่ีกลาวมาน้ัน เรียกวา ความไมประมาท หรือ อัปปมาท 

แปลงายๆ วา การอยูไมขาดสติ หรือการกระทําจริงจังตอเนื่องไมทอดท้ิง หมายถึงความเปนอยูอยางพากเพียร 

โดยมีสติเปนเครื่องเราเตือนและควบคุม คือสํานึกอยูเสมอถึงส่ิงท่ีจะตองเวนและส่ิงท่ีจะตองทํา ใสใจเวนการอัน

พึงเวนและทําการอันพึงทําใหสําเร็จ มองเห็นความสําคัญของกาลเวลา กิจกรรม และเรื่องราวทุกอยาง แมท่ี

เล็กนอย ไมยอมถลําพลาดไปในทางเสื่อมเสีย และไมทอดท้ิงโอกาสสําหรับความดีงาม ความเจริญ เรงรุด

กาวหนาไปในทางที่ดําเนินสูจุดหมาย หรือในทางแหงความดีงาม ไมหยุดยั้ง และคิดเตรียมการโดยรอบคอบ  

กลาวไดวา ลักษณะสําคัญของอัปปมาท หรือความไมประมาทน้ีมี ๓ อยาง คือ 
ก) เห็นคุณคาและความสําคัญของเวลาท่ีผานไปทุกๆ ขณะ ไมปลอยกาละและโอกาสใหผานไปเสียเปลา 

ใชเวลาอยางมีคุณคา ใหคุมคาและเกิดประโยชนอยางคุมควร 
ข) ไมมัวเมา ไมหลงระเริง ไมละเลิงเหลิงไป และไมเล่ือนลอย ระมัดระวังควบคุมตนอยูเสมอ ท่ีจะ

ไมใหเผลอพลาดลงไปในทางผิด ไมปลอยตัวใหถลําลงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย หรือท่ีจะทํากรรมช่ัว 
ค) เรงสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข กระตือรือรนขวนขวายในการทํากิจหนาท่ี ไมละเลย แต

ขะมักเขมนในการพัฒนาจิตปญญา และทําการอยางรอบคอบ (ขอนี้เรียกวา ความไมประมาทในกุศลธรรม

ท้ังหลาย) 

ความรูในไตรลักษณ เปนตัวเรงโดยตรงสําหรับความไมประมาท เพราะเมื่อรูวาส่ิงท้ังหลายไมเท่ียงแท

แนนอน ไมคงท่ี เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ไมคงตัว จะตองแตกสลายกลับกลายไป ไมรอเวลาและไมฟงใคร 

เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อเปนเชนน้ี ก็จําเปนอยูเองวา วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองยอมมีอยูอยางเดียว คือ พึงเรงรัดทํา

การตามเหตุปจจัย หมายความวา จะตองเรงขวนขวายปองกันความเส่ือมท่ียังไมเกิดข้ึน แกไขปญหาหรือความ

เสียหายผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว รักษาส่ิงดีท่ีมีใหคงอยู และทําส่ิงท่ีดีเพื่อใหเจริญงอกงามตอไป ท้ังนี้ดวย

การศึกษาเหตุปจจัยและทําการตรงตัวเหตุปจจัยน้ัน เชน รูอยูวา ส่ิงท้ังหลายไมเท่ียง จะเส่ือมส้ินสูญสลายไปตาม

เหตุปจจัย เมื่อเราตองการความดีงามความเจริญ เราก็ตองเพียรพยายามทํากรรมทั้งหลาย อันจะเปนเหตุใหส่ิงดี

งามนั้นเกิดมีข้ึน เจริญงอกงาม ดํารงอยูไดนานท่ีสุด และบังเกิดประโยชนแกคนมากท่ีสุด โดยนัยน้ีจึงเรียกวา 

คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๑๗ 
 

  

เม่ือพิจารณาใหละเอียด จะเห็นไดวา ตัวแกนหรือฐานแทจริง (ตัวบีบหรือแรงดัน) ท่ีทําใหเกิดความเรง

ในการทํากิจน้ัน ก็คือ ทุกข แตความสัมพันธของคนกับความทุกข จะเปนเง่ือนไขท่ีทําใหทาทีตอการทํากิจ

แตกตางกันออกไป เปนความประมาท ความไมประมาท และความไมประมาทท่ีมีคุณภาพอันแผกกัน การ

แยกแยะในเรื่องน้ีจะชวยใหมองเห็นลักษณะและคุณคาของความไมประมาทท่ีถูกตองอยางชัดเจนยิ่งข้ึน จึงขอ

นํามากลาว ณ ท่ีนี้ดวย 

ทุกขเปนฐานใหเกิดแรงเรงในการทํากิจ ๓ แบบ คือ 
๑. ทําการเพราะถูกทุกขบีบ  ไดแก พวกท่ีหลงใหลเพลิดเพลินอยูในความสุขสบาย ปลอยปละละเลย

กิจ เพลิดเพลินมัวเมา ไมคิดถึงความเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตามเหตุปจจัย รอจนกระทั่งภัยมาถึงตัว เกิด

ความเดือดรอนและจําเปนขึ้นแลว จึงรีบทําการ รีบแกไข หรือปรับปรุงเฉพาะหนา ซึ่งทันการบาง ไมทันการบาง 

อยางท่ีกลาวแลวขางตน 
๒. ทําการเพราะกลัวความทุกข  ไดแก พวกท่ีหวาดระแวง หว่ันตอภัยอันตราย ความทุกข ความ

เดือดรอนที่ยังไมมาถึง จึงเรงรีบแกไขปรับปรุงและทําการตางๆ ท่ีเห็นวาควรทํา เพื่อปองกันภัยหรือความทุกข 

คือความเส่ือม ความพินาศ เปนตน และสรางเสริมความเจริญกาวหนามั่นคง ซึ่งการท่ีทําก็มักสําเร็จไดผลดี แต

เปนไปดวยจิตใจท่ีมีความเรารอนกระวนกระวาย พูดงายๆ วากลัวความทุกข แลวก็ทุกขเพราะความกลัว และทํา

การเพราะถูกความกลัวบีบอีกตอหนึ่ง 
๓. ทําการดวยความรูทุกข  ไดแก พวกท่ีคิดจัดการกับทุกขท่ีอาจเกิดมีขางหนาดวยปญญา มิใชหวาด

ผวาดวยความหวั่นกลัว กลาวคือ รูเทาทันสภาวะท่ีจะตองเปนไปตามไตรลักษณ เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงและ

ความทุกขหรือปญหาท่ีอาจเกิดมีในภายหนา จึงใชปญญาศึกษาพิจารณาเหตุปจจัยในกระบวนการแหงความ

เปล่ียนแปลง แลวอาศัยความรูในวิถีแหงอนิจจตา และโอกาสท่ีอํานวยโดยอนัตตา กําหนดเอาทางเลือกแหง

ความเปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนาหรือท่ีดีกวา พรอมท้ังใชความรูในประสบการณสวนอดีตเปนบทเรียน แลว

เรงรัดปรับปรุงแกไข และทําการตางๆ เพื่อตัดทางมิใหทุกขเขามาครอบงําตน หรือบรรเทาเสีย ตลอดจนเบนให

เปนไปในทางท่ีดีงามเจริญกาวหนา เทาท่ีเปนไปได ทําใหสามารถปองกันทุกข หรือทําตนใหปลอดทุกขขางหนา

เทาท่ีอยูในวิสัยดวย และท้ังปลอดโปรงผองใส ไมมีทุกข ไมหวาดหว่ันกระวนกระวายในขณะกําลังทําการดวย 

แบบท่ี ๑. ก็คือ ความเปนอยูดวยความประมาทอยางที่กลาวแลวขางตน แบบที่ ๒. และแบบที่ ๓. คือความ

เปนอยูโดยไมประมาท หรือเปนอยูดวยอัปปมาท แตความไมประมาทในแบบที่ ๒. เปนอัปปมาทที่อาศัยกิเลส จึง

เจือปนดวยความทุกข สวนความไมประมาทในแบบท่ี ๓. เปนอัปปมาทท่ีเกิดพรอมดวยปญญา จึงปราศจากปม

ปญหา ไมมีความทุกขในจิตใจ เปนความไมประมาทท่ีถูกตองสมบูรณ ซึ่งพระอรหันตเทาน้ันจะบําเพ็ญไดอยาง

เต็มความหมาย สวนปุถุชนจะบําเพ็ญความไมประมาทไดดีแคไหน ก็สุดแตวาจะใชปญญา (ตามแบบที่ ๓.) ได

มาก และถูกบีบคั้นดวยความกลัวและความเรารอนกระวนกระวาย (ตามแบบท่ี ๒.) นอยลงเพียงใด 
ดังไดยกหลักฐานมาใหดูแลวในตอนทายคําอธิบายของคุณคาขอท่ี ๑. วา ไมเฉพาะแตปุถุชนเทาน้ัน แม

ถึงพระอริยบุคคลชั้นตนๆ ก็ยังอาจเปนผูอยูดวยความประมาทได เหตุท่ีทําใหประมาทก็คือ ความพอใจ อิ่ม หรือ

สันโดษดวยคุณวิเศษบางอยางบางขั้นท่ีตนไดบรรลุแลว ซึ่งเปนความติดเพลินในความสุขสบายและความปลอย

ปละละเลยทอดท้ิงกิจ อยางหนึ่ง  
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ท้ังน้ี กินความรวมถึงการท่ีมองเห็นไตรลักษณ รูเทาทันความเปล่ียนแปลงเปนตนแลว ปลงใจไดตอ

สังขารท้ังหลาย หายเศราโศก ไมทุกข ไมเดือดรอนคับแคนใจเพราะความสูญเสียเส่ือมสลายพลัดพรากเปนตน 

เมื่อสุขสบายภายในหรือปรับภายในไดแลว ก็เลยหยุดน่ิง ไมสนใจ ไมขวนขวาย ไมเพียรพยายามแกไขปญหาที่

คางคาอยูภายนอก ไมทํากิจท่ีควรทําเพื่อปองกันหรือปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้นตอไป ปลอยปละละเลยส่ิงท่ีเปนปญหา

ใหดําเนินสภาพของมันตอไปหรือย่ิงข้ึนไป  
กรณีอยางนี้ เรียกวาการไดคุณคาขอท่ี ๑. คือคุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปน

อิสระของจิต (ระดับตนๆ) น้ัน เปนปจจัยใหเกิดความประมาท เพราะผูนั้นปฏิบัติผิด คือปฏิบัติเพียงดานเดียว 

ไมครบถวน ขาดการปฏิบัติเพื่อใหไดคุณคาขอท่ี ๒. ดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาทไปเสีย ซึ่ง

จําเปนจะตองแกไขโดยใหตระหนักในคุณคาท้ังสองดาน แลวปฏิบัติใหคุณคาท้ังสองอยางน้ันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ 
ปจจัยปลีกยอยอยางหน่ึงท่ีทําใหบางคนกลายเปนผูประมาทไปโดยไมสมควร ก็คือ “ความยึดม่ันใน

ความไมยึดมั่น” ซึ่งก็เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับไตรลักษณเหมือนกัน และเปนเรื่องท่ีพึงเขาใจใหถูกใหชัด 
วาตามหลัก ความรูเทาทันสังขารดวยมองเห็นไตรลักษณ ทําใหคลายหรือถอนความยึดติดถือม่ันใน

สังขารท้ังหลายเสียได ความไมยึดติดถือม่ันน้ี เปนหัวใจของความหลุดพนเปนอิสระและความปลอดพนจากทุกข 

ซึ่งจะทําใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา  
ในการปฏิบัติท่ีถูกตอง ความไมยึดติดถือมั่นจะเกิดข้ึนเอง เปนผลจากการมองเห็นส่ิงท้ังหลายตามความ

เปนจริงเม่ือมองเห็นไตรลักษณชัดเจนแลว แตความผิดเพี้ยนหรือภาวะครึ่งๆ กลางๆ เกิดขึ้นในกรณีท่ีบางคนยัง

ไมไดรูเห็นความจริงดวยความประจักษแจงไตรลักษณอยางนั้น เปนแตไดยินไดฟงมาและคิดเห็นไปตามเหตุผล 

พรอมท้ังถือตามไปดวยสัญญาวาจะตองไมยึดติดถือมั่นส่ิงใดๆ ในโลก จึงจะหลุดพนจากทุกข   
คนที่ถือไปตามสัญญาอยางท่ีวา เม่ือคิดคํานึงไปเชนน้ัน จึงพยายามแสดงท้ังแกตนและแกผูอื่นวาตนไม

ยึดติดถือมั่นตอส่ิงท้ังหลาย หรือหมดกิเลสแลว โดยอาการท่ีกลายเปนการไมเอาเรื่องเอาราวอะไร
201

 ทําใหเกิด

การกระทําและการไมกระทําท่ีเกินพอดี และเกินเลยความสมควรตามความเปนจริง การเพิกเฉยละเลยเรื่องท่ี

ควรเอาใจใสและการไมกระทํากิจท่ีควรทําโดยไมสมเหตุผล อาการละเลยการกระทําในลักษณะน้ี เรียกวา ความ

ยึดมั่นในความไมยึดม่ัน เปนความไมยึดม่ันอยางเทียม ไมใชความไมยึดม่ันท่ีถูกตองแทจริง 
ถานําเอาการกระทําและการไมกระทําหลายๆ แบบ ท่ีมีแรงจูงใจเบ้ืองหลังแตกตางกัน มาวางเทียบกันดู 

ก็อาจจะทําใหมองเห็นลักษณะของการกระทําและการไมกระทําท่ีเกิดจากความไมประมาท ชัดเจนมากขึ้น จึงขอ

ลองนําการกระทําและการไมกระทําสัก ๔ แบบมาวางใหพิจารณา ดังตอไปน้ี 
๑) คนพวกหน่ึง ถาไมไดผลประโยชนเพ่ือตน หรือถาทําจะเสียผลประโยชนของตน ก็ไมทํา จะทํา

ตอเม่ือตนจะไดผลประโยชน หรือทําเพื่อรักษาผลประโยชนของตน 
๒) คนพวกหน่ึง ไมทํา เพราะยึดม่ันในความไมยึดมั่น คือจะแสดงวาตนไมมีกิเลส จึงไมทํา 
๓) คนพวกหนึ่ง ไมทํา เพราะมีความประมาท ติดเพลินในความสุขสบาย เน่ืองจากไมถูกทุกขบีบคั้น 

หรือเน่ืองจากปรับใจไดแลว สบายใจ พอใจแลว ก็จึงวางใจนอนใจเสีย 
                                                 
201  การไมเอาอะไรน้ันดี แตการไมเอาเรื่องอะไร ควรระวังใหมาก การไมเอาอะไร คือการทําโดยไมตองการผลประโยชนตอบแทนเพื่อตน 

เปนความประพฤติท่ีนายกยอง แสดงวาไมมีหรือไมตกอยูในอํานาจของตัณหา แตการไมเอาเรื่องอะไร อาจกลายเปนการละเลย

ทอดทิ้งกิจหนาท่ี การไมเอาใจใสเรื่องท่ีควรใสใจ ซ่ึงหมายถึงความประมาท และความหลงผิดถือผิด ตลอดจนความมีตัณหา ที่ทําให

ติดเพลินในความสบาย อยางนอยก็เปนเครื่องแสดงถึงความขาดกุศลฉันทะท่ีเปนบันไดขั้นตนของคุณความดีทั้งหลาย 
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๔) คนพวกหน่ึง ทําหรือไมทํา แลวแตความสมควรแหงเหตุผล เม่ือรูวาควรทํา แมวาทําแลวตนจะ

ไมไดผลประโยชน ก็ทํา เม่ือรูวาไมควรทํา แมวาทําแลวตนจะไดผลประโยชน ก็ไมทํา และทํา

ในทันทีท่ีควรกระทํา ไมละเลย ไมผัดเพ้ียนรีรอ 
การกระทําในขอ ๔) เปนลักษณะของการกระทําดวยความไมประมาทที่ถูกตองแทจริง ซึ่งเปนไปพรอม

ดวยสติและปญญาท่ีบริสุทธ์ิเปนอิสระ 

คําสอนของพระพุทธเจาท่ีแนะนําใหทํากิจดวยความไมประมาทนั้น แบงตามประเภทของกิจได ๒ อยาง 

คือ 
๑. เก่ียวกับกิจดานใน ไดแก คําสอนท่ีแนะนํากระตุนเตือนใหเรงพัฒนาจิตใจของตน อยางท่ีเรียกวา 

ทําความเพียรทางจิต เพื่อบรรลุภูมิธรรมท่ีสูงยิ่งๆ ข้ึนไป ซึ่งก็คือ การเขาถึงคุณคาดานการทําจิตของไตรลักษณ 

หรือ ความสามารถทําใจของตนใหหลุดพนเปนอิสระไดมากข้ึนไปโดยลําดับน่ันเอง กิจดานนี้อาจเรียกงายๆ วา 

การปรับปรุงภายใน หรือเรียกใหส้ันวา ปรับภายใน 

๒. เกี่ยวกับกิจดานภายนอก ไดแก คําสอนที่แนะนําเราเตือนใหเรงพัฒนาชีวิตดานนอก เกี่ยวกับความ

เปนอยูประจําวัน การดํารงตนในโลก ใหกระตือรือรนขยันหม่ันเพียร ในการประกอบอาชีพการงาน การทําหนาท่ี

ของตน การแกไขปองกันปญหาตางๆ การสรางสรรคส่ิงดีงาม และการบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม 

กิจดานน้ีอาจเรียกงายๆ วา การปรับปรุงภายนอก หรือเรียกใหส้ันวา ปรับภายนอก 

ในดานกาลเวลา คําสอนเกี่ยวกับความไมประมาท ยอมเก่ียวของกับกาลท้ัง ๓ คือ 

๑) สวนอดีต ใหพิจารณาเหตุการณ ปรากฏการณ หรือประสบการณท่ีลวงแลว แลวถือเอามาเปน

บทเรียน เปนเครื่องกระตุนเตือนใหเรงแกไขปรับปรุงและเพียรพยายามทํากิจตอไป 

๒) สวนปจจุบัน ใหเรงทํากิจของตนๆ อยางจริงจัง ไมใหรีรอ ไมใหผัดเพี้ยน ใหใชเวลาทุกขณะทุก

โอกาสใหเปนประโยชน 

๓) สวนอนาคต ใหคิดถึงความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนไดตอไปภายหนา ท้ังในทางดีและในทางราย 

โดยใชปญญาพิจารณาความเปนไปตามเหตุปจจัย แลวเตรียมการปองกันอนาคตภัย และกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ

สงเสริมความเปนไปในทางท่ีดีงามหรือเจริญมั่นคง 

ถาเปรียบเทียบกับคําสอนเกี่ยวกับคุณคาดานการทําจิต คําสอนของพระพุทธเจาท่ีเก่ียวกับคุณคาดาน

การทํากิจ แสดงเนื้อหาและรายละเอียดนอยกวา กระจายอยูหางๆ และมักเปนคําสอนส้ันๆ ท้ังน้ี เพราะกิจกรรม

ของมนุษยยอมแตกตางกันไปหลากหลายตามกาลเทศะ มิใชเรื่องยืนตัวท่ีจะพูดไวแนนอนเปนอยางเดียว จึง

แสดงแตหลักการหรือใหคติไวเทานั้นก็เพียงพอ ตางจากการทําจิตท่ีเปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของความเปน

มนุษย ซึ่งตราบใดท่ียังเปนมนุษย สภาวะดานจิตก็เหมือนๆ กัน อีกท้ังเปนเรื่องประณีตลํ้าลึก เขาใจไดยาก 

ปฏิบัติไดยาก และเปนสวนพิเศษจําเพาะของคําสอน จึงแสดงรายละเอียดเทาท่ีเปนไปไดไวใหแลวเสียทีเดียว 
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ค. ความสําคัญและความสัมพันธของคุณคาทางจริยธรรม ๒ ดาน 

ยังมีขอควรทราบอีกบางประการเก่ียวกับความสําคัญของคุณคาทางจริยธรรมท้ังสองอยางของไตร

ลักษณ พรอมท้ังความสัมพันธระหวางคุณคาท้ังสองน้ัน ซึ่งจะนํามากลาวไว ณ ท่ีนี้ ดังน้ี 

๑. คุณคาดานการทําจิต กับคุณคาดานการทํากิจ ชวยปดชองเสียของกันและกัน และชวยเสริมกันให

เกิดคุณประโยชนโดยสมบูรณ 

ก. คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ ชวยเสริมคุณคาดานการทํากิจ

หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท ดังน้ี 
๑) ชวยใหการทํากิจเปนไปโดยบริสุทธ์ิ คือ ทําการดวยจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ ไมมีเงื่อนปมของกิเลสที่

แอบแฝงคอยชักพาไป ปฏิบัติตรงไปตรงมาตามเหตุปจจัย เพื่อจุดมุงหมายท่ีดีงามอยางแทจริง 
๒) ชวยใหการทํากิจดําเนินไปดวยความสุข คือ ปดชองเสียสําคัญของนักทํากิจ ท่ีเมื่อกระตือรือรน

เรงรัดทํางาน ก็มักทําดวยความเรารอนกระวนกระวาย มีความเครียดกังวลมาก เพราะทําดวย

ถูกแรงกิเลสบีบคั้น เชน ทําดวยความกลัว ดวยความคิดแขงขันชิงดีชิงเดนกัน เปนตน 

เปล่ียนเปนทํางานดวยจิตใจท่ีสงบสุข เบิกบาน ผองใส ดวยความรูเทาทัน ท่ีชวยใหทําใจเปน

อิสระไดเสมอ 
นอกจากนั้น ในเมื่อผูทํากิจเห็นคุณคาของความบริสุทธ์ิหลุดพนและความสงบสุขของจิตแลว การทํางาน

สรางสรรคพัฒนาตางๆ ภายนอก ก็จะเปนไปโดยมีความมุงหมายเพ่ือสงเสริมความมีชีวิตท่ีบริสุทธ์ิและสุขสงบไป

ดวย พูดส้ันๆ วา การพัฒนาวัตถุจะดําเนินไปพรอมกับการพัฒนาจิตใจ 

ข. คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท ชวยเสริมคุณคาดานการทําจิตหรือ

คุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ คือ ตามหลักสามัญท่ีวา คนทั่วไปเม่ือสุขสบายแลว ก็มักประมาท โดยหยุด

น่ิงเฉยเสีย คือไมกระตือรือรนท่ีจะทํากิจตอไป ไมเฉพาะคนผูสรางสรรคพัฒนาวัตถุหรือแกไขปญหาภายนอก

เทานั้น ท่ีเม่ือเจริญสุขสบายแกไขปญหาสําเร็จแลว มักจะประมาท แมแตคนที่ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไดแลว 

จิตใจหายทุกข โลงสบาย ก็มักติดเพลินในความสงบสบายใจนั้น แลวหยุดนิ่งเฉย ไมแกไขปญหาภายนอกท่ีคาง

คาอยู ไมเรงรัดตนเองใหทํากิจท่ีควรทํา ท้ังเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาภายนอกตอไป คุณคาดานการทํากิจของ

ไตรลักษณ จะปดชองเสียนี้ และเรงเราผูน้ันใหกระตือรือรนทํากิจตอไป 

 กลาวโดยยอ ในการปฏิบัติท่ีถูกตอง คุณคาท้ังสองดานน้ีจะตองประสานและหนุนเสริมซึ่งกัน

และกัน การทําจิตจะตองชวยการทํากิจใหไดผลดียิ่งขึ้น โดยใหทําอยางบริสุทธ์ิและมีความสุข ไมใชมาหยุดหรือ

ถวงการทํากิจ การทํากิจก็จะตองเสริมการทําจิตไมใหกลายเปนความติดเพลิน แตใหเรงรัดกาวหนาตอไป  
การปฏิบัติท่ีถูกตองน้ัน จะแกไขปญหาเรื่องทําการดวยใจมีทุกข และสบายแลวหยุด ใหกลายเปนทํากิจ

ดวยจิตสบาย และถึงแมสบายก็ยังทํากิจ หรือ เมื่อสรางความเจริญอยู ก็ไมมีทุกข เมื่อเจริญสบายแลว ก็ไมนิ่ง

หยุด สามารถเอาการทําจิตมาคุมการทํากิจ และเอาการทํากิจไปสนับสนุนการทําจิต ใหไดผลสมบูรณดวยกัน 

และพรอมกันท้ังสองดาน 
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๒. คุณคาท้ังสองดานตางก็อาศัยปญญาหรือมีแกนรวมท่ีปญญา 
ก. ในดานการทําจิต ปญญาท่ีรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ทําใหหายยึดติดถือม่ันในสังขาร 

สามารถสละ ละ ปลอยวาง ทําใจใหหลุดพนเปนอิสระ ยิ่งรูเทาทันชัดเจนมากข้ึน ก็ยิ่งเปนอิสระมากข้ึน บรรลุภูมิ

ธรรมสูงข้ึน และสามารถดํารงอิสรภาพของจิตไวไดตลอดเวลา เชน เม่ือไดฌานไดวิปสสนา ก็รูเทาทันแมแตสุขในฌาน

ในวิปสสนาน้ันวา ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา แลวไมติดในสุขน้ัน ไมติดในฌานในวิปสสนานั้น เปนตน 
ข. ในดานการทํากิจ ปญญาท่ีรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ทําใหเกิดแรงกระตุนเราเตือนท่ี

จะเรงทํากิจ ใชชีวิตใชเวลาใหเกิดคุณคามากที่สุด ความรูเทาทันวาส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ทําให

พิจารณาคนหาเหตุปจจัย เพ่ือแกไขท่ีเหตุปจจัย หรือทําการใหตรงตัวเหตุตัวปจจัย ความรูและทําใหตรงตัวเหตุ

ปจจัยน้ี รวมไปถึงการพิจารณาทบทวนวิเคราะหหาเหตุปจจัยในกระบวนการเปล่ียนแปลงสวนท่ีผานมาแลว เพื่อ

เปนบทเรียน และกําหนดเหตุปจจัยท่ีจะตองเกี่ยวของในการท่ีจะกระทํา เพื่อปองกันความเส่ือม และสรางสรรค

ความเจริญพัฒนาตอไปดวย 

๓. คุณคาทางจริยธรรมท้ังสองขอของไตรลักษณ แสดงถึงความสําคัญอยางยวดยิ่งของหลักไตร
ลักษณ ดังนี้ 

ก. ไตรลักษณ เปนจุดบรรจบของสภาวสัจจะสําหรับปญญาจะรูเขาใจใหเกิดความหลุดพนเปน
อิสระ และของจริยธรรมท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติดวยความไมประมาท กลาวคือ ไตรลักษณน้ันเปนสภาวสัจจะ 

หรือความจริงตามสภาวะ ซึ่งเปนเรื่องสําหรับปญญาจะรูเขาใจ ซึ่งเมื่อรูเขาใจเทาทันแลว ก็จะทําใหจิตหลุดพน

เปนอิสระ และในเวลาเดียวกันน้ัน ไตรลักษณ ก็เปนเครื่องเราเตือน ทําใหผูรูเขาใจไตรลักษณแลว เกิดความไม

ประมาท เรงรัดทํากิจท่ีควรทํา และหลีกเวนการท่ีควรเวน ขวนขวายสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม ดวยการปฏิบัติตาม

หลักจริยธรรมตางๆ 
ข. ไตรลักษณเปนจุดกําเนิดของจริยธรรม ตั้งแตข้ันตนจนถึงข้ันสุดทาย ขอนี้ก็มีเหตุผลทํานองเดียวกับ

ขอ ก. คือ ความสํานึกในไตรลักษณเปนเครื่องเราเตือนใหไมประมาท ทําใหเวนช่ัว ทําดี ทํากิจสรางสรรค ทําใหมี

การประพฤติจริยธรรมต้ังแตขั้นเริ่มตนข้ึนไป จนในท่ีสุดเม่ือมีความรูแจงชัดในไตรลักษณโดยสมบูรณ ก็จะทําให

สามารถดํารงจิตเปนอิสระ ปลอดโปรง หลุดพน เปนเสรีโดยส้ินเชิง ซึ่งเปนจุดสุดยอดของจริยธรรม 
ค. ไตรลักษณ เปนที่บรรจบของโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม กลาวคือ  คุณคาดานการทําจิตหรือ

ความมีใจหลุดพนเปนอิสระน้ัน เปนคุณคาในระดับโลกุตระ สวนคุณคาดานการทํากิจหรือความไมประมาท เปน

คุณคาระดับโลกิยะ การท่ีคุณคาท้ังสองดานน้ัน ชวยหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ก็เปนเครื่องแสดงวาในชีวิตท่ีพึง

ปรารถนา โลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมจะอิงอาศัยไปดวยกันพรอมๆ กัน   
ดังหลักฐานยืนยันท่ีชัดเจน คือ พระอรหันต มีพระพุทธเจาเปนตน ซึ่งเปนบุคคลแบบอยางสูงสุด 

เปนผูมีจิตหลุดพน เปนอิสระแลวโดยสมบูรณ และอิสรภาพสมบูรณของจิตน้ัน ทานไดทําสําเร็จแลวดวยความ

ไมประมาท พระอรหันตจึงเปนบุคคลระดับเดียวท่ีไดชื่อวา เปนผูไดบําเพ็ญความไมประมาทแลวโดยสมบูรณ
202

 

เปนตัวอยางของผูท่ีไดทํากิจสําเร็จแลวดวยความไมประมาท แมเมื่อเปนพระอรหันตแลว ทานก็บําเพ็ญกิจเพื่อ

ประโยชนสุขของพหูชนดวยความไมประมาทตอไป  
                                                 
202  มีพุทธพจนบางแหงตรัสแสดงคุณสมบัติของพระอรหันตไววา “เปนผูไมอาจ (คือเปนไปไมได) ที่จะประมาท” (ม.ม.๑๓/๒๓๑-๒/

๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓/๑๕๗) ทานแสดงเหตุผลวา เพราะกิจที่พึงทําดวยความไมประมาท พระอรหันตเหลานั้นไดทําเสร็จแลว 



๑๒๒  พุทธธรรม 
 

แมคนท่ัวไปท่ียังเปนปุถุชน ก็ควรดําเนินตามแบบอยางของทานผูบรรลุจุดหมายสูงสุดแลวเหลาน้ี 

ดวยการดําเนินชีวิตท่ีจะใหไดคุณคาท้ังสองดานของไตรลักษณ คือ ท้ังทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระเทาท่ีจะทําได

ในวิสัยของตน และท้ังทํากิจดวยความไมประมาทไปดวยพรอมกนั
203 

ง. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ เปนหลักประกันของศีลธรรมท่ีสมบูรณ ซึ่งไดผลแนนอน 

ม่ันคง และเด็ดขาด อธิบายวา ส่ิงท่ีจะเปนหลักประกันใหคนมีศีลธรรมไดอยางแนนอนเด็ดขาดมี ๒ อยาง คือ 
๑) จิตไมเอา คือ ความรูสึกของจิตใจท่ีไมเกาะเกี่ยว ไมอยาก ไมปรารถนาอามิส ไมคิดละเมิด 

หรือคิดท่ีจะทําผิดใดๆ เลย เพราะจิตพนไป ใจอยูเหนือ ไมมีกิเลสท่ีจะเปนเหตุใหกระทําเชนน้ันเหลืออยู หมด

ความเห็นแกตัว 
๒) ความสุขท่ีดีกวา อยางท่ีทานเรียกวา ความสุขอันประณีต ซึ่งเขาถึงไดดวยวิธีการอื่นท่ีไม

ข้ึนตออามิส ไมตองอาศัยการกระทําท่ีผิดศีลธรรมเลย 

วาท่ีจริง เพียงขอ ๑) อยางเดียว ก็เปนหลักประกันท่ีเพียงพออยูแลว สําหรับความเปนอยูท่ีจะไมมีการ

ประพฤติผิดศีลธรรม หรือละเมิดกฎเกณฑทางศีลธรรม สวนขอท่ี ๒) เปนคุณคาท่ีเสริมย้ําเพิ่มใหแนนหนา

ยิ่งขึ้นไปอีก 

คุณคาขอท่ี ๑ ของไตรลักษณ คือคุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความเปนอิสระหลุดพนของจิต 

อํานวยส่ิงท่ีจะเปนหลักประกันของศีลธรรมท้ังสองขอน้ี กลาวคือ  
ความรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ยอมทําใหจิตใจเปนอิสระ หายยึดติดผูกพัน สลัดพนไป 

ลอยตัว ไมเห็นส่ิงนั้นๆ เรื่องน้ันๆ วานาเอา นาเปน หรือนาเกลียด นาชัง ท่ีจะเปนเหตุใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง

ท่ีเรียกวาเปนการผิดศีลธรรม พูดอีกนัยหน่ึงวา ศีลธรรมเกิดขึ้นเองโดยอัตโนวัติ เพราะไมมีแรงจูงใจท่ีจะทําให

ประพฤติผิดศีลธรรมน้ันเลย  
อีกประการหน่ึง ความหลุดพนเปนอิสระของจิต เปนเหตุใหเกิดความสุขอยางประณีตลึกซึ้ง ซึ่งไมตอง

พึ่งพาอาศัยอะไรๆ ท่ีเกี่ยวของกับการละเมิดศีลธรรมน้ัน คือ ผูหลุดพน มีความรูสึกเปนเสรี ปลอดโปรงโลงเบา 

เบิกบานผองใส
204

 และบางทานก็อาจจะไดสมาธิไดฌานที่ทําใหมีความสุขประณีตแบบตางๆ ไดอีก เม่ือมี

ความสุขอยูแลว และเปนสุขท่ีดีกวา ก็จึงเปนธรรมดาอยูเอง ท่ีผูน้ันยอมจะไมเกิดความคิดใดๆ ท่ีจะละเมิด

ศีลธรรมเพ่ือหวังความสุขท่ีตนยังไมได  
อยางไรก็ตาม จะตองเขาใจดวยวา ส่ิงท่ีเปนหลักประกันขอท่ี ๒) คือความสุขท่ีประณีตอยางเดียว ถา

เปนสุขในระดับโลกิยะ เชน ไดฌาน เปนตน ก็ยังไมเปนหลักประกันที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ เพราะผูไดสุข

ประณีตระดับโลกิยะ อาจถอยกลับมาหมกมุนในสุขหยาบๆ ไดอีก จะใหปลอดภัยแทจริง ตองไดหลักประกันขอ

ท่ี ๑) คือ จิตไมเอาดวย มิฉะน้ันก็ตองเปนสุขประณีตขั้นโลกุตระ ซึ่งก็ยอมมาดวยกันกับหลักประกันขอท่ี ๑ อยู

เองเปนธรรมดา 

                                                 
203  ตามหลักอภิธรรม ทานวา พระอรหันตผูบรรลุโลกุตรธรรมสูงสุดแลวนั้น เม่ือทํากิจธุระการงานตางๆ ยอมทําดวยมหากิริยาจิต ท่ีเปน

โลกิยะ ขั้นกามาวจร 

204  แตการประสบไตรลักษณอยางไมรูเทาทัน กลับทําใหเกิดทุกข เชน สํ.ข.๑๗/๔/๔; ๓๒/๒๑; ๘๗/๕๓ 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๒๓ 
 

  

บุคคลโสดาบัน เปนผูท่ีมีหลักประกันทางศีลธรรมท้ังสองขอท่ีกลาวน้ีอยูกับตัวแลว จึงเปนผูมีศีลธรรม

สมบูรณ จะไมมีการประพฤติผิดศีลธรรมใดๆ เลยอยางแนนอน แมโดยหลักการทานก็เรียกพระอริยบุคคล หรือ

อารยชน ต้ังแตชั้นโสดาบันข้ึนไป วาเปนผูมีศีลสมบูรณ
205

 ดังน้ัน ถาตองการใหศีลธรรมแผท่ัวไปในสังคมอยาง

ม่ันคง ก็จะตองพัฒนาคนสวนใหญใหเปนโสดาบัน จึงจะประสบความสําเร็จแทจริง 
ถาไมสามารถสรางหลักประกัน ๒ อยางน้ีข้ึน ความหวังท่ีจะใหสังคมมีศีลธรรมม่ันคงก็เปนไปไดยาก 

เพราะมีเช้ือหรือความโนมเอียงท่ีจะละเมิดศีลธรรมอยูภายในตัวคนท่ัวๆ ไป อันไดแกจิตท่ีจะเอา หรือกิเลสที่จะ

ละเมิด ในกรณีเชนนี้ การสรางเสริมศีลธรรมจะตองใชวิธีสรางระบบการบังคับควบคุม การขมฝน หรือใชพลัง

อยางอื่นท่ีแรงกวามากดหรือทวมทนออกไป ซึ่งยอมไมปลอดภัยจริง และไมไดผลสมบูรณ  
ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงความไมสําเร็จผลดวยดีของวิธีการเชนน้ี มีอยูท่ัวไป เชน คนในยุคปจจุบันน้ี

เอง ไดเลาเรียนกันมามากๆ ท้ังท่ีรูอยูวาอะไรดีอะไรช่ัว อะไรถูกอะไรผิด เปนคุณหรือเปนโทษ แตเพราะตกอยูใน

อํานาจของความอยาก ความชัง ความหลงมัวเมา คือ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ละเมิดศีล ทําการท่ีเปนการ

เบียดเบียนตนเอง (เชน ดื่มสุรา เปนทาสยาเสพติด) บาง เบียดเบียนสังคม (เชน ทุจริต แยงชิง เอาเปรียบคน 

ตลอดจนตัดไมทําลายปา) บาง คําช้ีแจงโดยเหตุผลก็ดี การใชกฎหมายบังคับก็ดี ปรากฏวาไดผลนอยกวาท่ีควร 

ไมแนไมจริง บางทีเหมือนเลนเอาเถิดกัน 

ในกรณีท่ีไมสามารถสรางหลักประกันของศีลธรรมอยางท่ีกลาวขางตน มนุษยท่ัวไปจะใชวิธีการตอไปน้ี 

ในการรักษาหรือสงเสริมศีลธรรม ซึ่งไดผลมากบางนอยบาง แตไมเด็ดขาด คือ 
- ใชพลังความกลัว โดยขูบังคับดวยอํานาจของคน ไดแกการวางกฎเกณฑ กฎหมาย และระบบการ

ลงโทษ ซึ่งจะมีการพยายามหลบเล่ียง ทําใหตองวางระบบการควบคุมซับซอนยิ่งข้ึน และอาจจะมีความ

ทุจริตในระบบ เชน การสมคบกัน โดยตรงบาง โดยออมบาง ทําใหการรักษาศีลธรรมไดผลนอยลงๆ 
- ใชพลังความกลัว โดยขูดวยอํานาจเรนลับ เชน เทพเจาและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ซึ่งในสมัยท่ีคนเช่ือ ก็

ไดผลไมนอย แตเมื่อคนมีความรูอยางปจจุบันมากข้ึน ก็ไดผลนอย การใชพลังความกลัวในขอน้ีรวม

ไปถึงความกลัวตอการไปเกิดในนรกดวย 
- ใชพลังความกลัว โดยบีบดวยอํานาจเกียรติยศและความนิยมนับถือ คือใชอํานาจบีบค้ันของสังคม ทํา

ใหกลัวความติเตียน ความเสียช่ือเสียง เปนตน สําหรับบางคนก็ไดผล บางคนก็ไมไดผล ถึงแมไดผล 

ก็ไมเด็ดขาด (เชน อาจจะลอบทํา หลบทํา) 
- ใชพลังความอยาก โดยลอดวยรางวัลหรือผลตอบแทน ท้ังจากคนดวยกัน จากเทพเจาหรืออํานาจเรน

ลับศักด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนการไปเกิดในสวรรค ซึ่งก็ไดผลบาง ไมไดผลบาง ตามกาลเทศะ ไมแนนอน 
- ใชพลังมโนธรรม โดยเราความละอายแกใจ ความเคารพตนเอง และความมีสติสัมปชัญญะ พลังขอน้ี 

นอยคนจะมีมาก คนสวนมากมีพลังนี้นอย มักพายแพแกพลังความอยากเปนตน จึงรักษาศีลธรรมไว

ไดเพียงบางสวน โดยเฉพาะในยุคท่ีมีส่ิงลอเราเยายวนมาก และมีคานิยมหยาบ พลังมโนธรรมน้ีก็

คุมครองไมไดมาก 
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- ใชพลังศรัทธา โดยเราใหจิตแลนพุงด่ิงไปในอุดมคติ อุดมการณ หรือส่ิงสูงสงดีงามอยางใดอยางหนึ่ง 

ดวยความเชื่อม่ันอยางแรงกลา ซึ่งทําสําเร็จไดยาก และแมสําเร็จแลว ก็ไมแนนอน อาจกลับกลายเปน

อื่นไปได เพราะความเช่ือ เปนการขึ้นตอส่ิงอื่น ไมใชความรูจริง และก็ยังไมหมดเชื้อกิเลสภายใน ซึ่ง

อาจกําเริบมีกําลังแข็งกลาข้ึนมากลบทับศรัทธาในคราวหน่ึงคราวใดก็ได หรือศรัทธาน้ันก็อาจจะจางลง

และหายไปเอง (ขอนี้รวมถึงพลังสมาธิในระดับเจโตวิมุตติขั้นตนๆ ดวย) 
- ใชพลังฉันทะ โดยเราใหเกิดความอยากสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม หรือความใฝดี ขอน้ีเปนพลังตรงขาม 

หรือคูปรับโดยตรงกับพลังตัณหาที่เปนตัวการใหประพฤติผิดหรือละเมิดศีลธรรม ในกรณีท่ียังไม

สามารถสรางความหลุดพนเปนอิสระของจิตข้ึนได ควรมุงเนนการสรางพลังฉันทะน้ี เพราะเปนพลังท่ี

เปนกุศล เจือดวยปญญา และสงตอถึงความหลุดพนเปนอิสระไดโดยตรงกวาขออื่นๆ  

ไมวาจะมีพลังชนิดใดอยูเบ้ืองหลัง การปฏิบัติก็ตองอาศัยสัญญมะ คือการบังคับควบคุมตนเองเปนหลัก

ในการทําใหศีลธรรมสัมฤทธิผล ดังน้ัน ในการพัฒนาคนดานศีลธรรม จึงตองฝกใหคนมีความเขมแข็ง รูจักบังคับ

ควบคุมตนได ซึ่งความสําเร็จผลจะงายหรือยาก และผลจะดีมากหรือนอย ก็ข้ึนตอพลังหนุนที่อยูเบ้ืองหลังดวย  

ในบรรดาพลังท่ีกลาวมานั้น พลังท่ีจัดวาอยูในขั้นประณีต ก็คือ พลังมโนธรรม พลังศรัทธา และพลัง

ฉันทะ แตท้ังน้ี พึงระลึกไวเสมอวา พลังเหลาน้ีจะยังไมสามารถใหผลแนนอนเด็ดขาด ศีลธรรมของสังคมจะ

ม่ันคงแทจริง ก็ตอเมื่อคนเขาถึงส่ิงท่ีเปนหลักประกันของศีลธรรม ๒ อยาง ซึ่งทําใหมีศีลธรรมขึ้นมาเองโดยอัต

โนวัติ คือ จิตท่ีพน และสุขท่ีประณีต ซึ่งไมข้ึนตออามิส ดังไดกลาวแลวขางตน 

จ. ความไมประมาท ซึ่งเปนคุณคาทางจริยธรรมขอท่ี ๒ ของไตรลักษณน้ัน เปนเครื่องเรงเราให

เกิดความกาวหนาในธรรม และพรอมกันนั้นก็เปนเคร่ืองวัดความกาวหนาในธรรมดวย  
ดังไดกลาวแลววา พระอรหันตเปนจุดสุดยอด เปนที่บรรจบรวม และเปนที่แสดงออก ท้ังของความหลุด

พนเปนอิสระโดยสมบูรณ และการท่ีไดบําเพ็ญความไมประมาทโดยสมบูรณ เปนจุดสมบูรณ ท้ังของการปฏิบัติ

ทางจริยธรรม และของความรูแจงเขาถึงสัจธรรม เปนที่ประสานกลมกลืนของความปลอยวางไมยึดม่ัน กับการ

กระทําอยางเอาใจใสจริงจัง เปนจุดเต็มแหงการบรรลุโลกุตรธรรม และการปฏิบัติถูกตองตอโลกิยธรรม เปนท่ี

แสดงใหเห็นวา ส่ิงท่ีดูเหมือนขัดแยงตรงขามกัน แตท่ีจริงสอดคลองไปดวยกันไดอยางไร มิใชเพียงสอดคลองไป

กันไดเทานั้น แตยังชวยค้ําชูสงเสริมกันอีกดวย  
ความไมประมาทเปนศูนยรวมของจริยธรรม และเปนตัวเรงใหเกิดการกระทําตลอดกระบวนการแหง

ปฏิบัติการทางจริยธรรม ต้ังแตเริ่มตนจนถึงท่ีสุด ดังมีพุทธพจนตรัสเรียกวาเปนดุจรอยเทาชางท่ีใหญ ซึ่งคุม

รอยเทาของสัตวบกอื่นๆ ไดหมดทุกชนิด ความไมประมาทคุมคุณธรรมขออื่นทุกอยางใหออกทํางาน คุณธรรม

ขออื่นๆ ตองมีความไมประมาทออกรวมปฏิบัติงาน ถาประมาทเสียอยางเดียว คุณธรรมขออื่นๆ ถึงแมมีอยู

มากมาย กลาวถึงเต็มไปท่ัวคัมภีรท้ังหลาย ก็เงียบเฉย เหมือนไมมีหรือนอนตายแลวท้ังหมด เปลาประโยชน 

ตอเม่ือไมประมาทแลว คุณธรรมท้ังหลายจึงจะสําแดงผลอยางแทจริง  
แตสําหรับบุคคลท่ีมีกิเลส จิตยังไมหลุดพน ความไมประมาทมักจะถูกถวงรั้งใหยอหยอนหรือหยุดเฉย 

กลายเปนความประมาทเสียบอยๆ เพราะมัวติดเพลินอยูในอามิส และในอารมณท่ีลอใหลุมหลงหรือใหเขวไปเสีย

บาง ถูกกิเลสเชนตัณหา พาใหเกียจคราน หวงกังวล หรือเถลไถลเสียบาง การปฏิบัติจริยธรรม จึงบกพรองอยู

เนืองๆ หรือไมสําเร็จผลเลย 
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ในทางตรงขาม ยิ่งมีจิตหลุดพนเปนอิสระมากขึ้น ก็ย่ิงไมติดเพลินในอามิสและในอารมณท่ีลอหลอก 

และไมถูกกิเลสครอบงํา ไมมีเครื่องถวงรั้งไว จึงย่ิงจะเปนผูไมประมาท เรงรัดทํากิจท่ีควรทําไดมากข้ึน ความเปน

อิสระละวางกับความเอาจริงเอาจังในงาน จึงเสริมกันใหตางก็สมบูรณไปดวยกันฉะน้ี 
พรอมกันนั้น หลักความไมประมาทเทาท่ีกลาวมา ก็เปนเครื่องเตือนใจใหสํานึกวา ทุกคนแมเปนอริยะ

แลวในช้ันตนๆ ตราบใดท่ียังไมบรรลุอรหัตตผล ก็ยังมีจุดออน อาจไปติดเพลินในความสุขสบาย และอ่ิมพอใน

ผลสําเร็จท่ีลุถึงแลว กลายเปนผูประมาท คือ พล้ังพลาด เอากุศลธรรมและคุณวิเศษท่ีไดบรรลุแลว เปนปจจัย

แหงความประมาทไปเสีย จึงตองเตือนตนอยูเสมอ ใหต้ังอยูในความไมประมาท และหม่ันสรางความสังเวช คือ

คอยเราเตือนจิตสํานึกใหคิดท่ีจะไมประมาทอยูตลอดทุกเวลา 
ในเม่ือคนท้ังหลายมีเช้ือหรือมีความโนมเอียงท่ีจะเปนผูประมาท จึงเปนธรรมดาวา ในหมูชนที่อยูรวมๆ 

กัน มากก็ตาม นอยก็ตาม จะตองมีคนอยางนอยสวนหน่ึงท่ีตกอยูในความประมาท จึงเปนความไมประมาทอยาง

หน่ึงของคนผูไมประมาท ท่ีจะทําตนเปนกัลยาณมิตร ชวยเราเตือนใหคนเหลาน้ัน ถอนตนจากความประมาทและ

กลายเปนผูไมประมาทดวย  
ความมีกัลยาณมิตร หรือกลัยาณมิตตตา เปนหลักสําคัญอยางหนึ่งท่ีทานใหใชเปนคูเสริมกันกับความไม

ประมาท เพื่อจะใหตอบไดซึ่งคําถามวา คุณธรรมขออื่นๆ ก็นอนเปนตายหมด ในเม่ือประมาท และก็เมื่อประมาท

แลว จะแกไขไดอยางไร โดยไมตองรอใหทุกขมาบีบคั้นเสียกอน 

กลาวโดยสรุป ทุกคนพึงไมประมาท คือ เรงรัดทํากิจหนาท่ี ท้ังเพื่อประโยชนตน คือเพื่อพัฒนาตนเอง 

และเพื่อประโยชนแกผูอื่น คือเพ่ือชวยผูอื่นใหพัฒนา เชน 
- ผูปกครองรัฐ พึงไมประมาท ในการสรางเสริมความสงบเรียบรอยเปนสุข จัดสรรสภาพแวดลอมให

เกื้อกูลแกความอยูดีมีธรรม และการแสวงหาคุณคาท่ีสูงข้ึนไปทางจิตปญญาของประชาชน 
- พระเถระ พึงไมประมาท ในการเผยแผธรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ขวนขวายบําเพ็ญกิจเพื่อ

เห็นแกชุมชนท่ีจะเกิดมาภายหลัง (ปจฉิมาชนตา) และทําการทุกอยางท่ีจะใหสัทธรรมดํารงมั่นเพื่อ

ประโยชนสุขของชนจํานวนมากตลอดกาลนาน 
- พระภิกษุทุกรูป พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญสมณธรรม และในการทําจิตของประชาชนใหผองใส 

สรางความรูสึกรมเย็นปลอดภัย ท้ังดวยความประพฤติท่ีปราศจากการเบียดเบียนของตนเอง และดวย

การส่ังสอนประชาชนใหประพฤติดีงามทําสังคมใหรมเย็น 
- คนทุกคน พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญประโยชนตน ดวยการทําตนใหเปนที่พึ่งแกตนได และในการ

บําเพ็ญประโยชนผูอื่น ดวยการชวยใหเขาสามารถพ่ึงตนโดยมีตนที่พึ่งได พัฒนาจิตปญญาเพื่อเขาถึง

ประโยชนสุขสูงสุด ท่ีจะใหมีจิตหลุดพนเปนอิสระ และเปนอยูดวยความไมประมาท 

อนึ่ง เนื่องดวยเปนสามัญวิสัยของมนุษยท้ังหลายที่วา เมื่อเจริญกาวหนาแกปญหาสําเร็จ มีวัตถุพรั่ง

พรอม อยูสุขสบายแลว มักจะประมาท หรือมองเห็นสภาวะของส่ิงท้ังหลาย ยอมรับความจริง ทําจิตปรับในปลง

ใจไดแลว ก็มักประมาท จึงเปนธรรมเนียมของพระศาสดา ผูนํา และผูบริหารท่ีดี จะตองทําตนเปนกัลยาณมิตร

ใหญ คอยหาอุบายเรงเราอยูเสมอ ท้ังโดยตรง และโดยออม ดวยการแนะนําส่ังสอนบาง สรางสถานการณปลุกใจ

บาง ทําเหตุบีบค้ันท่ีไมเสียหายบาง เพื่อกระตุนเตือนมนุษยท้ังหลายใหต้ังอยูในความไมประมาท 
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ง. คุณคาเนื่องดวยความหลุดพน หรือคุณคาเพื่อความบริสุทธ์ิบริบูรณแหงความดีงาม 

คุณคาขอน้ี วาท่ีจริงก็รวมอยูในคุณคาขอแรก คือคุณคาดานการทําจิต ในแงความปลอดกิเลส แตมี

ความสําคัญเดนเฉพาะ จึงยกมากลาวเนนไวตางหาก 
คุณคาสองขอแรกน้ันท้ังคู ทานมักกลาวถึงโดยอางอิงหลักอนิจจตา เพราะความเปนอนิจจังเปนภาวะท่ี

มองเห็นไดงาย ผูปฏิบัติธรรมแมแตในระดับเบ้ืองตน ก็จะไดรับประโยชนจากไตรลักษณโดยเขาถึงคุณคาสองขอ

แรกนั้นตามสมควรแกปญญาของตน แตคุณคาขอท่ีสามนี้มักจะมาพรอมกับการมนสิการความเปนอนัตตา
206

 

เชนวา  

“ภิกษุมองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นว่า รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ 
อย่างหนึ่งอย่างใด เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต ก็ตาม ฯลฯ ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเรา มิใช่เรา
เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา, เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ 
และมานานุสัย ท้ังในกายอันพร้อมด้วยวิญญาณน้ี และในนิมิตหมายท้ังปวงภายนอก”207 

อหังการ ไดแกกิเลสท่ีเรียกช่ือวาทิฏฐิ มมังการ ไดแกกิเลสท่ีเรียกชื่อวาตัณหา มานานุสัย ไดแกกิเลสที่

เรียกช่ือส้ันๆ วา มานะ นิยมเรียกเปนชุดวา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ 
พุทธพจนน้ีมีสาระสําคัญวา ผูท่ีมองเห็นความเปนอนัตตาชัดแจงแลว ก็จะไมมีหรือจะชําระลางเสียได 

ซึ่งกิเลสท่ีเกี่ยวเน่ืองผูกพันกับตัวตน หรือกิเลสท่ีเอาตนเปนศูนยกลาง ท้ังสามอยาง คือ ความเห็นแกตัว ความ

แสหาแตส่ิงบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มุงไดมุงเอาผลประโยชนสวนตัว ท่ีเรียกวา ตัณหา ความถือตัว ความทะนง

ตน สําคัญตนเปนนั่นเปนนี่ อยากย่ิงใหญใฝเดน ขมขี่ครอบงําผูอื่น แสวงหาอํานาจมายกชูตน ท่ีเรียกวา มานะ 

และความยึดติดในความเห็นของตน ความถือม่ัน งมงาย ตลอดจนคล่ังไคลในความเชื่อถือ ทฤษฎี ลัทธินิยม 

และอุดมการณตางๆ ท่ีเรียกวา ทิฏฐิ 
กิเลส ๓ อยางน้ี มีช่ือเรียกรวมกันเปนชุดวา ปปญจะ หรือ ปปญจธรรม แปลกันมาวา ธรรมเครื่องเนิ่น

ชา ถาจะแปลใหงายก็วา กิเลสตัวปน คือ ปนแตงเรื่องราว ปนใจใหทุกข ปนหัวใหเรื่องมาก ทําใหยืดเยื้อ เยิ่นเยอ 

ยุงเหยิง ยืดยาว ฟามเฟอ ฟนเฝอ ลาชา วกวน วุนวาย นุงนัง สับสน สลับซับซอน ทําใหเขวหางหรือไถลเชือนเฉ

ออกไปจากความเปนจริงท่ีงายๆ เปดเผย ปญหาท่ียังไมมี ก็ทําใหเกิดมีข้ึน ปญหาท่ีมีอยูแลวก็ไมอาจแกไขอยาง

ตรงไปตรงมาตามเหตุ แตกลับทําใหยุงยากซับซอนนุงนังย่ิงขึ้น เปนตัวบงการพฤติกรรมท่ีทําใหมนุษยพลานไป

มา ขัดแยง แขงขัน แยงชิงกัน ตลอดจนกอสงครามระหวางพวกระหวางฝาย  
ไมเฉพาะแตจะเปนเหตุใหทําความชั่วรายนานัปการเทานั้น แมเม่ือจะทําส่ิงท่ีดีงาม ถามีกิเลสตัวปน

เหลานี้อยูเบ้ืองหลัง การทําความดีนั้นก็มีเง่ือนงํา มีปมแอบแฝง ไมบริสุทธ์ิ และทําไดไมบริบูรณ ไมเต็มท่ี กิเลส

เหลาน้ีจะคอยขัดถวงหรือชักใหเขว 
                                                 
206  ความจริง การพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยอมใหผลเน่ืองถึงกันหมด ดังนั้น การพิจารณาลักษณะทั้งสาม จึงมีคุณคาสงถึง

ความหลุดพนไดทั้งส้ิน แตกระน้ันตัวเดนในการตัดสินชี้ขาดจะอยูที่ความรูความเขาใจอนัตตา ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนท่ีวา “พึง
เจริญอนิจจสัญญา เพื่อถอนอัสมิมานะ, ดูกรเมฆิยะ แทจริงเมื่อมีอนิจจสัญญา อนัตตสัญญาจึงปรากฏ ผูมีอนัตตสัญญา (หมายรูใน
ส่ิงทั้งหลายวาเปนอนัตตา) จะลุถึงภาวะที่ถอนเสียไดซ่ึงอัสมิมานะ (ความถือพองวาเปนตัวกู) เปนนิพพานในปจจุบันนี้แหละ” (ขุ.อุ.
๒๕/๘๙/๑๒๘; และดู องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/๓๗๑ 
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ความรูเขาใจมองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความเปนอนัตตา จะบรรเทากิเลสท่ีเกี่ยวเนื่องผูกพันกับ

ตัวตนเหลาน้ีใหเบาบางลง ตลอดจนขจัดทําลายลางใหหมดส้ินไป สุดแตกําลังปญญาจะเห็นประจักษแจงทําจิตให

เปนอิสระหลุดพนไดเพียงไหน เมื่อไมมีกิเลสตัวปนเหลานี้เปนเง่ือนปมแอบแฝง และเปนตัวกีดกั้นจํากัดใหคับ

แคบหรือเปนแรงพัดพาใหเชือนเฉแลว หนทางแหงการทําความดีงามก็เปดโลงกวาง ไมจํากัดขอบเขต จะบําเพ็ญ

คุณธรรมหรือสรางสรรคกรรมท่ีดีงามใดๆ เชน ไมตรี กรุณา ทาน ศีล อัตถจริยา (การบําเพ็ญประโยชน) ก็ทําได

อยางบริบูรณเต็มท่ี และสะอาดบริสุทธ์ิ 
รวมความวา การเห็นไตรลักษณดวยมนสิการอยางถูกวิธี จะนําใหเกิดคุณคาทางจริยธรรมท้ังความดี

งาม และความงอกงาม ท่ีมาพรอมดวยความสุข กลาวคือ ดีงามดวยกุศลธรรมท่ีแลนโลงไป ไมมีอกุศลคอยขัด

ถวงหรือบีบเบียน งอกงามดวยความไมประมาทในการทํากิจ และเปนสุขดวยปญญารูเทาทันธรรมดาของโลกและ

ชีวิต ท่ีทําใหจิตปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน เปนอิสระ 

ความสุขไมเปนจริยธรรมโดยตัวของมันเอง แตเปนคุณคาสําคัญทางจริยธรรม เปนพ้ืนท่ีอิงอาศัยของ

จริยธรรม ทําใหจริยธรรมดํารงอยูไดมั่นคง ความสุขในที่น้ีมุงเอานิรามิสสุข คือสุขท่ีไมอาศัยอามิสเปนสําคัญ 

เพราะเปนสุขท่ีไมเจือดวยความหมักหมม ท่ีมักบูดเนาหรืออืดเฟอ และกอโทษขึ้นไดในภายหลัง 
ผูท่ีมองเห็นไตรลักษณ รูเทาทันธรรมดา และมีนิรามิสสุขเปนหลักประกัน แมจะยังเสพกามสุข ก็จะไม

มืดมัวถึงกับหมกมุนหลงใหลหรือถลําลึกจนเกิดโทษรุนแรง โดยเฉพาะจะไมเกินเลยจนกลายเปนเหตุแหงการ

เบียดเบียนตนและผูอื่น และแมเมื่อความสุขน้ันผันแปรไป ก็จะไมถูกความทุกขใหญทวมทับเอา ยังคงดํารงสติ

อยูได มีความกระทบใจแตนอย เปนผูพรอมท่ีจะเสวยความสุขในทุกระดับไดอยางสมบูรณเต็มอิ่มเต็มรสและ

คลองใจ เพราะไมมีความกังวลขุนของเปนเง่ือนปมหรือเปนเคร่ืองกีดขวางท่ีคอยรบกวนอยูภายใน และยิ่งกวานั้น 

ท้ังท่ีสามารถเสวยสุขท้ังหลายไดอยางสมบูรณท่ีสุด แตก็ไมติดในสุขเหลานั้น ไมวาจะประณีตหรือดีวิเศษเพียงใด 

จ. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณตามลําดับขอ 
เทาท่ีบรรยายมานี้ เปนการกลาวถึงคุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณอยางรวมๆ กันไป ตอไปน้ี เปน

การพิจารณาคุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณน้ัน โดยจําแนกตามลําดับขอ 

๑. อนิจจตา   
หลักอนิจจตาแสดงความไมเท่ียง ความเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป ของส่ิงท้ังหลาย จนถึงสวนยอยท่ี

ละเอียดที่สุด ท้ังฝายรูปธรรม และนามธรรม ความไมเท่ียงของสวนยอยตางๆ เมื่อปรากฏเปนผลรวมออกมาแก

สวนใหญท่ีมนุษยพอสังเกตเห็นได ก็เรียกกันวาความเปล่ียนแปลง ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจหรือรูสึกเหมือนกับวา

ส่ิงตางๆ เหลาน้ันมีตัวมีตนของมัน ซึ่งเดิมมีสภาพเปนอยางหน่ึง และบัดน้ีตัวตนอันนั้นเองไดเปล่ียนแปลงแปร

รูปไปเปนอีกอยางหน่ึง  
ความเขาใจหรือรูสึกเชนน้ี เปนความหลงผิดอยางหน่ึง เปนเหตุใหเกิดความยึดม่ันถือม่ัน นําตนเขาไป

ผูกพันอยูกับภาพความนึกคิดอยางหน่ึงของตนเอง ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง เม่ือดํารงชีวิตอยูอยางผูไมรูเทาทัน

สภาวะ ยอมถูกฉุดลากใหกระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามภาพท่ีสรางขึ้นลวงตนเองนั้น เรียกวา อยูอยาง

เปนทาส แตผูรูเทาทันสภาวะ ยอมอยูอยางเปนอิสระ และสามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมดาเหลาน้ีได  



๑๒๘  พุทธธรรม 
 

ในทางจริยธรรม หลักอนิจจตาอาจใชใหเปนประโยชนไดเปนอันมาก เชน 
๑) ความเปนอนิจจังนั้น วาตามสภาวะของมัน ยอมเปนกลางๆ ไมดีไมช่ัว แตเม่ือเปนเรื่องเกี่ยวของกับ

ความเปนอยูของมนุษย ก็มีบัญญัติความเปลี่ยนแปลงดานหน่ึงวาเปนความเจริญ และความเปลี่ยนแปลงอีกดานหน่ึง

วาเปนความเสื่อม อยางไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงจะเปนไปในดานใด อยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัยท่ีจะใหเปน  
ในทางจริยธรรม นําหลักอนิจจตามาสอนอนุโลมตามความเขาใจในเรื่องความเส่ือมและความเจริญไดวา 

ส่ิงท่ีเจริญแลว ยอมเส่ือมได ส่ิงท่ีเส่ือมแลว ยอมเจริญได ส่ิงท่ีเส่ือมแลว ยอมเส่ือมลงไปอีกได และส่ิงท่ีเจริญ

แลว ยอมเจริญยิ่งขึ้นไปได ท้ังนี้แลวแตเหตุปจจยัตางๆ และในบรรดาเหตุปจจัยท้ังหลายนั้น มนุษยยอมเปนเหตุ

ปจจัยที่สําคัญและสามารถบันดาล
208
เหตุปจจัยอื่นๆ ไดอยางมาก  

โดยนัยน้ี ความเจริญและความเส่ือมจึงมิใชเรื่องท่ีจะเปนไปเองตามลมๆ แตเปนส่ิงท่ีมนุษยเขาไป

เกี่ยวของ ทําและสรางสรรคได อยางท่ีเรียกวาตามยถากรรม
209

 คือแลวแตมนุษยจะทําเอาตามวิสัยแหงเหตุ

ปจจัย โดยไมตองคอยระแวงการแทรกแซงจากตัวการอยางอื่นนอกเหนือธรรมชาติ เพราะตัวการนอกเหนือ

ธรรมชาติไมมี และมิใชปลอยเรื่อยเปอย รอใหมันเปนเอง แบบนอนคอยโชค 
ดังน้ัน ในทางจริยธรรม ความเปนอนิจจัง หรือแมจะเรียกวาความเปล่ียนแปลง จึงเปนกฎธรรมชาติท่ีทํา

ใหมนุษยมีความหวัง เพราะกฎธรรมชาติยอมเปนกลางๆ จะใหเปนอยางไรแลวแตจะทําเหตุปจจัยท่ีจะใหเปน

อยางนั้นข้ึน การเปล่ียนแปลงเพื่อใหดีขึ้น จึงเปนส่ิงท่ีทําได ไมวาจะเปนการสรางความเจริญทางวัตถุ หรือทาง

นามธรรม ต้ังแตการทําคนโงใหเปนคนฉลาด จนถึงทําปุถุชนใหเปนพระอรหันต และการแกไข กลับตัว ปรับปรุง

ตนเองทุกอยาง สุดแตจะเขาใจเหตุปจจัยท่ีจะใหเปนอยางนั้น แลวสรางเหตุปจจัยนั้นๆ ข้ึน 
โดยสรุป ความเปนอนิจจัง ในความเขาใจระดับท่ีเรียกวาเปนความเปล่ียนแปลง สอนวา สําหรับผูสราง

ความเจริญหรือผูเจริญข้ึนแลว ตองตระหนักวา ความเจริญน้ันอาจเปล่ียนเปนเส่ือมได เมื่อไมตองการความ

เส่ือม ก็ตองไมประมาท ตองหลีกเวนและกําจัดเหตุปจจัยที่จะใหเกิดความเปล่ียนแปลงในทางเส่ือม พยายาม

สรางและเปดชองใหแกเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางท่ีจะรักษาความเจริญนั้นไว สําหรับผูพลาด

เส่ือมลงไป ก็สามารถแกไขปรับปรุงได โดยละท้ิงเหตุปจจัยที่ทําใหเส่ือมน้ันเสีย กลับมาสรางเหตุปจจัยท่ีจะทําให

เจริญตอไป ยิ่งกวานั้น ความเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปในทางเจริญอยูแลว ก็สามารถสงเสริมใหเจริญยิ่งข้ึนได โดย

เพิ่มพูนเหตุปจจัยท่ีทําใหเจริญใหมากยิ่งข้ึน พรอมกับท่ีตองไมประมาทละเลิงในความเจริญน้ัน จนมองไมเห็น

ความเปนไปไดของความเส่ือม และเหตุปจจัยตางๆ ท่ีจะใหเกิดความเส่ือมนั้นเสียเลย  
กลาวมาถึงข้ันนี้ ก็มาถึงหลักธรรมสําคัญท่ีสุด ท่ีเปนเครื่องประสานระหวางสัจธรรมกับจริยธรรม คือ

การท่ีจะตองมีปญญา ต้ังตนแตรูวาความเส่ือมและความเจริญแทจริงท่ีตองการน้ัน คืออะไร เหตุปจจัยที่จะให

เกิดความเปล่ียนแปลงอยางท่ีตองการนั้นคืออะไร ตลอดจนขอท่ีวา จะเพิ่มพูนความสามารถของมนุษยในการเขา

ไปบันดาลเหตุปจจัยตางๆ ไดอยางไร  
หลักอนิจจตาจึงมีความหมายอยางยิ่งในทางจริยธรรม ต้ังแตใหความหวังในการสรางความ

เจริญกาวหนา รับรองหลักกรรม คือความมีผลแหงการกระทําของมนุษย จนถึงเนนความสําคัญของการศึกษา

อบรมใหเกิดปญญาท่ีสําหรับจะเขามาเก่ียวของกับความเปล่ียนแปลงตางๆ อยางมีผลดี 

                                                 
208  “บันดาล” ในท่ีนี้ ใชอยางเปนสํานวนลอความเทานั้น ความหมายก็คือ เปนปจจัยสงตอแกปจจัยอ่ืนๆ 

209  ในที่นี้ ใชคําวา “ยถากรรม” ตามความหมายทางธรรม ไมใชตามความหมายท่ีเขาใจในภาษาไทย 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๒๙ 
 

  

๒) ในดานชีวิตภายใน หรือคุณคาทางจิตใจโดยตรง หลักอนิจจตา ชวยใหดํารงชีวิตอยูอยางผูรูเทาทัน

ความจริง ในขณะท่ีทางดานชีวิตภายนอก สามารถใชปญญาหลีกเวนความเส่ือม และสรางสรรคความเจริญได

ตางๆ ภายในจิตใจ ก็ดํารงอยูอยางเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของความเส่ือมหรือความเจริญเหลาน้ัน รูจักท่ีจะ

ถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติ และเก่ียวของกับมันอยางผูรูทัน ท่ีทรงตัวอยูไดดวยดี โดยมิตองถูกซัดเหว่ียง

ฉุดกระชากไปอยางเล่ือนลอยมืดมัว เพราะการเขาไปยึดมั่นเกาะติดอยูกับเกลียวคล่ืนสวนโนนสวนนี้ในกระแส

ของมัน อยางไมรูหัวรูหน จนชวยตัวเองไมได ท่ีจะชวยคนอื่นเปนอันไมตองพูดถึง 
ผูมีจิตใจเปนอิสระ รูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ไมยึดม่ันถือมั่นดวยตัณหาอุปาทานเทาน้ัน จึง

จะรูวาอะไรเปนความเสื่อม อะไรเปนความเจริญท่ีแทจริง มิใชเพียงความเจริญท่ีอางสําหรับมาผูกรัดตัวเองและ

ผูอื่นใหเปนทาสมากยิ่งข้ึน หรือถวงใหจมตํ่าลงไปอีก และจึงจะสามารถใชประโยชนจากความเจริญท่ีสรางขึ้นนั้น

ไดมากท่ีสุด พรอมกับท่ีสามารถทําตนเปนที่พึ่งแกคนอื่นไดอยางดี 
ในทางจริยธรรมข้ันตน หลักอนิจจตา สอนใหรูธรรมดาของส่ิงท้ังหลาย จึงชวยไมใหเกิดความทุกขเกิน

สมควรในเมื่อเกิดความเสื่อมหรือความสูญเสีย และชวยไมใหเกิดความประมาทละเลิงในเวลาเจริญ ในข้ันสูง ทํา

ใหเขาถึงความจริงโดยลําดับจนเขาใจหลักอนัตตา ทําใหดํารงชีวิตอยูดวยจิตท่ีเปนอิสระ ไมมีความยึดม่ันถือมั่น 

ปราศจากทุกข อยางท่ีเรียกวามีสุขภาพจิตสมบูรณแทจริง 
หลักอนิจจตา มักมีผูนิยมนํามาใชเปนเคร่ืองปลอบใจตนเอง หรือปลอบใจผูอื่น ในเม่ือเกิดพิบัติ ความ

ทุกข ความสูญเสียตางๆ ซึ่งก็ไดผล ชวยใหคลายทุกขลงไดมากบางนอยบาง การใชหลักอนิจจตาในรูปน้ี ยอม

เปนประโยชนบาง เม่ือใชในโอกาสท่ีเหมาะสม และโดยเฉพาะสําหรับใหสติแกผูไมคุน หรือไมเคยสํานึกในหลัก

ความจริงนี้มากอน  
แตถาถึงกับนําเอาการปลอบใจตัวแบบน้ีมาเปนหลักในการดํารงชีวิต หรือมีชีวิตอยูดวยการปลอบใจ

ตัวเองอยางนี้ จะกลับเปนโทษมากกวา เพราะเทากับเปนการปลอยตัวลงเปนทาสในกระแสโลก หรือการไมไดใช

หลักอนิจจตาใหเปนประโยชนนั่นเอง เปนการปฏิบัติผิดตอหลักกรรมในดานจริยธรรม ขัดตอการแกไขปรับปรุง

ตนเองเพื่อเขาถึงจุดหมายท่ีพุทธธรรมจะใหแกชีวิตได 

กลาวโดยยอ จริยธรรม หรือการรูจักถือเอาประโยชนจากหลักอนิจจตา มี ๒ ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนที่หนึ่ง เม่ือประสบความเปล่ียนแปลงที่ไมปรารถนา ก็บรรเทาหรือกําจัดทุกขโศกได เม่ือประสบ

ความเปล่ียนแปลงท่ีพึงใจ ก็ไมหลงใหลมัวเมา โดยรูเทาทันกฎธรรมดา  

ข้ันตอนที่สอง เรงขวนขวายทํากิจท่ีควรทําตอไปใหดีท่ีสุด และทําดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ เพราะรูวาความ

เปล่ียนแปลงนั้น เปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปเองหรือเล่ือนลอย หรือตามความปรารถนาของเรา  

ผูท่ีเห็นวา ส่ิงท้ังหลายไมยั่งยืน ยอมเปล่ียนแปลงไป จะทําอะไรไปทําไม แลวปลอยชีวิตใหเล่ือนลอย 

ปลอยอะไรๆ เรื่อยเปอยไปตามเรื่อง แสดงถึงความเขาใจผิด และปฏิบัติผิดตอหลักอนิจจตา ขัดกับพุทธโอวาทท่ี

เปนปจฉิมวาจาวา “สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา เธอท้ังหลายจงทํากิจใหสําเร็จดวยความไม
ประมาท”210 
                                                 
210  ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐; ประโยคหลังแปลอีกอยางหน่ึงวา “ทานท้ังหลายจงยังประโยชนตนประโยชนผูอ่ืนใหถึงพรอม ดวยความไม

ประมาท” หรือแปลตรงๆ ส้ันๆ วา “(เธอทั้งหลาย) จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม” 



๑๓๐  พุทธธรรม 
 

๒. ทุกขตา  
ในหลักทุกขตา มีเกณฑสําคัญสําหรับกําหนดคุณคาทางจริยธรรมอยู ๒ อยาง คือ 
ก. ในเม่ือส่ิงท้ังหลายเกิดจากการประชุมกันเขาขององคประกอบตางๆ ท่ีเปนสวนยอยๆ ลงไป และ

องคประกอบเหลาน้ัน แตละอยางลวนไมเท่ียง กําลังตกอยูในอาการเกิดข้ึน แปรไป และสลายตัวตามหลักอนิจจ

ตา อยูดวยกันท้ังส้ิน ส่ิงท่ีเปนหนวยรวมนั้น จึงเทากับเปนที่รวมของความปรวนแปร และความขัดแยงตางๆ และ

แฝงเอาภาวะท่ีพรอมจะแตกแยกและเสื่อมสลายเขาไวในตัวดวยอยางเต็มท่ี  
เม่ือเปนเชนน้ี การท่ีจะควบคุมองคประกอบตางๆ ท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอยูนั้นใหคุมรูปเปนหนวยรวม

ตามรูปแบบท่ีประสงคก็ดี การท่ีจะควบคุมการเปล่ียนแปลงน้ันใหดําเนินไปในทิศทางท่ีตองการก็ดี จะตองใช

พลังงานและวิธีการจัดระเบียบเขามารวมเปนองคประกอบชวยเปนเหตุปจจัยเพิ่มขึ้นอีกดวย ยิ่งองคประกอบ

สวนยอยๆ ตางๆ น้ัน มีมากและสลับซับซอนยิ่งข้ึนเทาใด ก็ตองใชพลังงานมากขึ้น และมีการจัดระเบียบท่ี

ละเอียดรัดกุมยิ่งขึ้นเทาน้ัน การปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลาย เพื่อใหเปนอยางนั้นอยางนี้ จะตองทําท่ีตัวเหตุปจจัยของ

มัน และรูชัดถึงความสําเร็จผล หรือความผิดพลาด พรอมท้ังทางแกไขตอไป ตามความพรอมของเหตุปจจัย

เหลาน้ัน น้ีคือวิธีปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายอยางอิสระ ไมผูกมัดตัว และไมเปนเหตุใหเกิดความทุกข  
สวนวิธีท่ีตรงขามจากน้ี ก็คือการกระทําตามความยึดอยากดวยตัณหาอุปาทาน โดยเอาตัวเขาไปผูกมัด

ใหส่ิงเหลานั้นบีบคั้น ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความทุกขแกตนเองแลว ก็ไมชวยใหเกิดผลดีอยางใดๆ ขึ้นมา 
ข. ตามหลักกิจในอริยสัจ หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอทุกข ไดแก “ปริญญา” คือการกําหนดรู หรือทํา

ความเขาใจ หมายความวา เรื่องทุกขน้ี บุคคลมีหนาท่ีเกี่ยวของเพียงแคกําหนดรู หรือทําความเขาใจเทาน้ัน  
การปฏิบัติตอทุกขโดยถูกตองตามหลักกิจในอริยสัจนี้ เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง แตเปนเรื่องท่ีมักถูก

มองขามไป พุทธธรรมสอนใหปฏิบัติตอทุกขดวยการศึกษาใหรูวาอะไรเปนอะไร ใหรูจักทุกข คือใหรูจักปญหา

ของตนเอง มิใชเพื่อเปนทุกข แตเพ่ือปฏิบัติตอมันไดถูกตอง แลวจะไดไมมีทุกข หรือพูดอยางงายๆ วา เพ่ือจะได

มีความสุขท่ีแทจริงนั่นเอง  
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักกิจในอริยสัจสอนวา ส่ิงใดก็ตามท่ีเปนปญหาแกตน มนุษยจะตองศึกษาสิ่งนั้น

ใหรูใหเขาใจอยางชัดเจนท่ีสุด กอนท่ีจะลงมือจัดการแกไขปญหาน้ัน การศึกษาปญหา มิไดหมายความวาเปนการ

สรางปญหาหรือหาปญหามาใสตน แตเปนวิธีการท่ีจะทําใหปญหาหมดไปตางหาก  
ผูท่ีไมทราบหลักกิจในอริยสัจ อาจปฏิบัติตอทุกขอยางผิดพลาด ไรจุดหมาย เขวออกนอกทาง และอาจ

กลายเปนการเพิ่มทุกขแกตนดวยการมองโลกในแงรายไปก็ได 

เม่ือทราบหลักเกณฑใหญๆ ๒ ขอน้ีแลว จึงควรกําหนดคุณคาตางๆ ในทางจริยธรรมของหลักทุกขตา

ดังตอไปน้ี 
๑) การที่ส่ิงท้ังหลายถูกบีบค้ันดวยการเกิดขึ้น การเจริญ และการสลายตัว ทําใหเกิดความกดดัน 

ขัดแยง และการท่ีจะทนอยูในสภาพเดิมตลอดไปไมได ภาวะเชนนี้แสดงวา ส่ิงท้ังหลายมีความบกพรอง มีความ

ไมสมบูรณอยูในตัว ความบกพรองหรือความไมสมบูรณน้ี ยิ่งมีมากขึ้นโดยสัมพันธกับกาลเวลาท่ีผานไป และ

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอก เมื่อเปนเชนน้ี ส่ิงท้ังหลายท่ีจะรักษาสภาพของตนไว หรือ

ขยายตัวเขาสูความสมบูรณ จึงตองตอสูด้ินรนอยูตลอดเวลา การดํารงสภาพชีวิตท่ีดีไว การนําชีวิตเขาสูความ

เจริญ และความสมบูรณ จึงตองมีการแกไขปรับปรุงตัวอยูตลอดเวลา 
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๒) เม่ือความขัดแยง ด้ินรนตอสู เกิดข้ึนจากเหตุปจจัยท่ีใหเกิดความเปลี่ยนแปลง จะเปนเหตุปจจัย
ภายในหรือภายนอกก็ตาม การฝนแบบท่ือๆ ยอมใหผลรายมากกวาผลดี ไมวาจะในกรณีของส่ิงตางๆ บุคคล 

หรือสถาบัน เชน ในเรื่องวัฒนธรรม ดังนั้น การรูจักปรับตัวและปรับปรุงจึงมีความสําคัญ และขอน้ี ยอมเปนการ

ย้ําความจําเปนของปญญา ในฐานะหลักจริยธรรมสําหรับรูเทาทันและจัดการทุกส่ิงทุกอยางใหตรงเหตุปจจัย 

๓) ความสุข และส่ิงท่ีใหความสุขอยางท่ีเขาใจกันในโลก ก็ตกอยูในหลักความจริงขอน้ีดวย ความสุข

เหลาน้ี ยอมมีความไมสมบูรณอยูในตัว ในแงท่ีวา จะตองแปรปรวนไปจากสภาพท่ีเปนความสุข หรือจากสภาพที่

จะหาความสุขน้ันได อยางหน่ึง และดังน้ัน จึงเปนส่ิงท่ีไมอาจใหความพึงพอใจไดโดยสมบูรณ อยางหน่ึง ผูท่ีฝาก

ความหวังในความสุขไวกับส่ิงเหลาน้ีอยางขาดสติ ยอมเทากับทําตัวใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกับความไมสมบูรณ

ของส่ิงเหลานั้น หรือท้ิงตัวลงไปอยูในกระแสความแปรปรวนของมัน แลวถูกฉุดลากกดดันและบีบคั้นเอาอยาง

ควบคุมตัวเองไมได สุดแตส่ิงเหลานั้นจะแปรปรวนไปอยางไร ความหวังในความสุขมากเทาใด เมื่อความ

แปรปรวนหรือผิดหวังเกิดขึ้น ความทุกขก็รุนแรงมากข้ึนตามอัตรา เปนการหาความสุขชนิดขายตัวลงเปนทาส 

หรือเอาคาของชีวิตเปนเดิมพัน  
ผูหาความสุขท่ีฉลาด เม่ือยังยินดีท่ีจะหาความสุขจากส่ิงเหลาน้ีอยู จึงตองมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันความ

จริง แสวงหาและเสวยความสุขอยางมีสติสัมปชัญญะ โดยประการท่ีวา ความแปรปรวนของมันจะกอโทษใหเกิด

พิษภัย หรือเกิดความกระทบกระเทือนนอยท่ีสุด พูดอีกอยางหนึ่งวา ถึงจะเปนอยางไร ก็ใหรักษาอิสรภาพของ

จิตใจไวใหดีท่ีสุด 

๔) ความสุขแยกโดยคุณคา มี ๒ ประเภท คือ ความสุขในการไดสนองความอยากความตองการตางๆ 

อยางหน่ึง และความสุขในภาวะจิตท่ีเปนอิสระปลอดโปรงผองใส ไมมีความอยากความตองการท่ีจะตองสนอง 

อยางหน่ึง 
ความสุขประเภทแรก คือสุขในการไดสนองความอยากความตองการน้ัน ยังแยกยอยเปน ๒ จําพวก 

คือ สุขในการไดสนองความความอยากความตองการท่ีเปนอกุศล (ตัณหา) กับสุขในการไดสนองความความ

อยากความตองการท่ีเปนกุศล (ฉันทะ)  
จําพวกแรกเปนการสนองความตองการทางประสาทท้ังหาของตน โดยมุงเอาจากของจากคนอื่นมาใหแก

ตัว ดังท่ีเรียกวาความเห็นแกตัว สวนจําพวกหลังเปนการสนองความตองการความปรารถนาเพื่อความดีความงาม

ความสมบูรณของสรรพสัตวสรรพส่ิง อันเปนเหตุใหคิดจะทําใหแกเขา ทําเพื่อใหเขาหรือเพื่อใหของเหลานั้นดีงาม

มีความสุขความสมบูรณ  ความตองการจําพวกที่สอง คือฉันทะน้ี เปนคุณสมบัติสําคัญในการสรางสรรคความดี

งามและพัฒนาชีวิตพัฒนาคน ใหเกิดความสุขท่ีลึกซึ้งสูงข้ึนไป และเปนตัวเช่ือมโยงท่ีจะนํามนุษยไปสูความสุข

ประเภทท่ี ๒ แตเปนสภาวะท่ีไมปรากฏเดนชัดสําหรับคนท่ัวไป เหมือนซอนหรือซอนอยูขางหลังของจําพวกแรก 

เปนขั้นตอนของการพัฒนาและความกาวหนาไปในระหวาง จึงแยกออกไปพูดตางหาก  
ในท่ีน้ี จะพูดถึงความสุขประเภทท่ี ๑ เฉพาะจําพวกแรก ซึ่งปรากฏเดนชัดอยูในโลก ท่ีมนุษยปุถุชนคน

ท่ัวไปใฝแสวง ติดของ หมกมุนครุนคิด รานรน ทะยานหา พากันวุนวายอยู ซึ่งเหมือนตรงขามกับความสุข

ประเภทท่ี ๒ อันโปรงโลง สงบ ปราศจากส่ิงของขัด กีดกั้น จํากัดความนึกคิด เชน ความวิตกกังวล ความรูสึก

คับแคบ และกิเลสตางๆ ท่ีพัวพันผูกรัดกดดันจิตใจ 
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ความสุขประเภทแรก จําพวกท่ีอาศัยการสนองความตองการทางผัสสะนั้น เปนแบบท่ีขึ้นตอปจจัย

ภายนอก คือ วัตถุและอารมณสําหรับสนองความตองการตางๆ ลักษณะอาการของจิตในสภาพท่ีเกี่ยวของกับ

ความสุขประเภทน้ี คือ การแสหาด้ินรนกระวนกระวายเปนอาการนําหนา  อยางหน่ึง และความรูสึกที่ยึดติด คับ

แคบ หวงแหน ผูกพันเฉพาะตัว อยางหนึ่ง อาการเหลาน้ีมีความสําคัญมากในทางจริยธรรม เพราะเปนอาการของ

ความยึดอยาก หรือความเห็นแกตัว และในเม่ือไมจัดการควบคุมใหดี ยอมเปนที่มาแหงปญหาตางๆ  
การที่ตองอาศัยอารมณอยางอื่น ตองขึ้นตอปจจัยภายนอกเชนน้ี ยอมเปนธรรมดาอยูเอง ท่ีความสุข

ประเภทนี้ จะตองทําใหตัวบุคคลตกเปนทาสของปจจัยภายนอก ในรูปใดรูปหนึ่ง ไมมากก็นอย และความ

แปรปรวนของปจจัยภายนอกนั้น ยอมทําใหเกิดความกระทบกระเทือนแกบุคคลนั้นดวย  
ความสุขประเภทน้ี ทางธรรมเรียกวาสามิสสุข เปนสุขเนื่องดวยหาส่ิงสําหรับมาเติมความรูสึกบางอยางท่ี

ขาดไป หรือพรองอยู  คือตองอาศัยอามิส 
สวนความสุขประเภทหลัง เปนความสุขท่ีไมตองอาศัยส่ิงสนองความอยาก (อารมณภายนอก) ตางๆ มา

เปนองคประกอบ หรือเปนเครื่องเสริม เปนภาวะของจิตใจภายใน อยางท่ีเรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง ไมมี

ส่ิงรบกวน โดยอาจบรรยายลักษณะไดวา เปนความ สะอาด เพราะไมมีความรูสึกท่ีเปนกิเลสตางๆ เขาไปปะปน

ขุนมัว สวาง เพราะประกอบดวยปญญา มองเห็นส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน เห็นกวางขวาง ไมมีขีดจํากัด มีความ

เขาอกเขาใจ และพรอมที่จะรับรูพิจารณาส่ิงท้ังหลายตามสภาววิสัย สงบ เพราะไมมีความกระวนกระวาย ปลอด

จากส่ิงกังวลใจ ไมวาวุนหว่ันไหว ผอนคลาย ราบเรียบ เสรี เพราะเปนอิสระ ไมมีส่ิงท่ีจํากัดความนึกคิด ไมมี

ความกีดกั้นของขัด โปรงเบา ไมยึดติด ไมคับแคบ เปดกวาง แผความรูสึกรักใครปรารถนาดีดวยเมตตาไปยัง

มนุษย สัตว ท่ัวหนา รับรูความทุกขของผูอื่นดวยกรุณา รวมบันเทิงใจดวยมุทิตาในความสุขความรุงเรืองสําเร็จ

ของทุกคน และ สมบูรณ เพราะไมมีความรูสึกขาดแคลน บกพรอง วาเหว มีแตความแชมชื่นเบิกบาน เปรียบ

ในทางรางกายเหมือนการมีสุขภาพดี ยอมเปนภาวะท่ีเต็มเปยมสมบูรณอยูในตัว ในเมื่อไมมีโรคเปนขอบกพรอง  
ในภาวะจิตเชนน้ี คุณธรรมท่ีเปนสวนประกอบสําคัญก็คือ ความเปน อิสระ ไมเกี่ยวเกาะผูกพันเปนทาส 

และ ปญญา ความรูความเขาใจตามความเปนจริง คุณธรรมสองอยางน้ีแสดงออกในภาวะของจิตท่ีเรียกวา 

อุเบกขา คือ ภาวะที่จิตราบเรียบ เปนกลาง สมดุล พอดี ลงตัว พรอมที่จะเขาเกี่ยวของจัดการกับส่ิงท้ังหลายตาม

สภาววิสัย ตามท่ีควรจะเปน ดวยเหตุผลบริสุทธ์ิ  
ความสุขประเภทนี้ มีคุณคาสูงสุดในทางจริยธรรม เรียกวา นิรามิสสุข
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 ไมกอใหเกิดปญหา แตเปน

ภาวะท่ีไมมีปญหา และชวยขจัดปญหา เปนภาวะท่ีประณีตลึกซึ้ง ซึ่งอาจเกินกวาท่ีเรียกวาเปนความสุข จึงเรียก

งายๆ วา ความพนจากทุกข เพราะแสดงลักษณะเดนวาพนจากขอบกพรองและความแปรปรวน 
ในการดํารงชีวิตของชาวโลก ซึ่งตองเก่ียวของกับการแสวงหาความสุขประเภทท่ีหนึ่ง จําพวกสามิสสุข 

อยูดวยเปนธรรมดานั้น เปนไปไมไดท่ีมนุษยจะไดรับส่ิงสนองความตองการทุกอยางไดทันใจทุกครั้ง ตลอดทุก

เวลา สมหวังเสมอไป และคงอยูตลอดไป เพราะเปนเรื่องข้ึนตอปจจัยภายนอก และมีความแปรปรวนไดตามกฎ

ธรรมชาติ จึงเปนความจําเปนที่จะตองพยายามสรางสภาพจิตอยางท่ีเรียกวาความสุขประเภทท่ีสองไวดวย อยาง

                                                 
211
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นอยพอเปนพื้นฐานของจิตใจ ใหมีสุขภาพจิตดีพอท่ีจะดํารงชีวิตอยูในโลกอยางท่ีเรียกวาสุขสบาย มีความทุกข

นอยท่ีสุด รูจักวาควรจะปฏิบัติตนอยางไรตอความสุขประเภทท่ีหนึ่งน้ัน เพื่อมิใหกลายเปนปญหากอใหเกิดความ

เดือดรอน ท้ังแกตนและบุคคลอื่น สภาพจติเชนน้ีจะสรางข้ึนได ก็ดวยการรูจักมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน เพื่อ

ความมีชีวิตอยูอยางท่ีเรียกวา ไมยึดมั่นถือมั่น ซึ่งอาศัยการรูเทาทันหลักความจริงของธรรมชาติ จนถึงข้ันอนัตตา 

๕) ในการแสวงหาความสุขประเภทท่ีหนึ่ง ซึ่งตองอาศัยปจจัยภายนอกนั้น จะตองยอมรับความจริงวา 

เปนการเขาไปสัมพนัธกันของคูสัมพันธอยางนอย ๒ ฝาย เชน บุคคล ๒ คน หรือ บุคคล ๑ กับ วัตถุ ๑ เปนตน 

และแตละฝายมีความทุกข มีความขัดแยง บกพรอง ไมสมบูรณ แฝงติดตัวมาดวยกันอยูแลว เม่ือส่ิงท่ีมีความ

ขัดแยงกับส่ิงท่ีมีความขัดแยงมาสัมพันธกัน ก็ยอมมีทางท่ีจะใหเกิดความขัดแยงเพ่ิมข้ึน ท้ังในดานปริมาณและ

ระดับความรุนแรง ตามอัตราการปฏิบัติท่ีผิด 
ตัวอยางงายๆ ในกรณีการแสวงหาความสุขนี้ เพื่อความสะดวก ยกฝายหนึ่งเปนผูเสวยความสุข และอีก

ฝายหนึ่งเปนผูถูกเสวย ท้ังผูเสวยและผูถูกเสวย มีความบกพรองและขัดแยงอยูในตัวดวยกันอยูแลว เชน ตัวผู

เสวยเอง ไมอยูในภาวะและอาการท่ีพรอมอยูตลอดเวลาที่จะเสวยความสุขตามความตองการของตน ฝายผูถูก

เสวยก็ไมอยูในภาวะและอาการพรอมอยูตลอดเวลาท่ีจะถูกเสวย ในภาวะเชนน้ี เปนไปไมไดท่ีจะไดฝายเดียว 

โดยไมยอมเสียบางเลย เม่ือฝายใดฝายหนึ่ง หรือท้ังสองฝาย ไมตระหนักหรือไมยอมรับความจริงน้ี ยอมถือเอา

ความยึดอยากของตนเปนประมาณ และยอมเกิดอาการขัดแยงระหวางกันข้ึน เริ่มแตความขัดใจเปนตนไป 
อนึ่ง อาการท่ีผูเสวยยึดอยากตอส่ิงท่ีถูกเสวยนั้น ยอมรวมไปถึงความคิดผูกหวงแหนไวกับตน และ

ความปรารถนาใหคงอยูในสภาพนั้นตลอดไปดวย อาการเหลาน้ีเปนการขัดแยงตอกระบวนการของธรรมชาติท่ี

เปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยตางๆ จึงเปนการนําตนเขาไปขัดขืนฝนขวางความประสานกลมกลืนกันใน

กระบวนการของธรรมชาติ เมื่อดํารงชีวิตอยูโดยไมรูเทาทันความเปนจริงเหลานี้ ถือเอาแตความอยาก ความยึด 

คือ ตัณหาอุปาทานเปนประมาณ ก็คือการเปนอยูอยางฝนท่ือๆ ซึ่งจะตองเกิดความกระทบกระท่ัง ขัดแยง บีบคั้น 

และผลสะทอนกลับท่ีเปนความทุกขในรูปตางๆ เกิดขึ้นเปนอันมาก 
ย่ิงกวานั้น ในฐานะท่ีคูสัมพันธท้ังสองฝาย เปนสวนประกอบอยูในธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางกัน 

นอกจากจะเกี่ยวของไปถึงกระบวนการธรรมชาติท้ังหมดเปนสวนรวมแลว ยังมักมีองคประกอบอื่นบางสวนเขามา

เกี่ยวของอยางพิเศษ เปนตัวการอยางท่ีสามอีกดวย เชน บุคคลที่อยากไดของส่ิงเดียวกัน เปนตน ความยึดอยาก

ท่ีถูกขัด ยอมใหเกิดปฏิกิริยาแสดงความขัดแยงออกมาระหวางกัน เชน การแขงขัน ตอสู แยงชิง เปนตน เปน

อาการรูปตางๆ ของความทุกข ยิ่งจัดการกับปญหาดวยความยึดอยากมากเทาใด ความทุกขก็ยิ่งรุนแรงเทานั้น 

แตถาจัดการดวยปญญาถูกตรงมากเทาใด ปญหาก็หมดไปเทาน้ัน 
โดยนัยน้ี จากอวิชชา หรือโมหะ คือความไมรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน จึงอยากไดอยางเห็นแกตัวดวย

โลภะ เม่ือขัดของหรือถูกขัดขวาง และไมมีปญญารูเทาทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทําลาย จากกิเลส

รากเหงา ๓ อยางน้ี กิเลสรูปตางๆ ก็ปรากฏข้ึนมากมาย เชน ความตระหน่ี ความริษยา ความหวาดระแวง ความ

ฟุงซาน ความวิตกกังวล ความกลัว ความพยาบาท ความเกียจคราน ฯลฯ  เปนการระดมสรางปจจัยแหงความ

ขัดแยงใหเกิดขึ้นในตัวมากข้ึนๆ และกิเลสอันเปนเครื่องหมายแหงความขัดแยงเหลาน้ี ยอมกลายเปนส่ิงสําหรับ

กีดกั้นจํากัด และแยกตนเองออกจากความประสานกลมกลืนของกระบวนการแหงธรรมชาติ ความขัดแยงตอ

ธรรมชาติน้ี ยอมสงผลรายสะทอนกลับมาบีบค้ันกดดันบุคคลนั้นเอง เปนการลงโทษโดยธรรมชาติ  



๑๓๔  พุทธธรรม 
 

โดยนัยนี้ ทุกขในธรรมชาติ หรือสังขารทุกข จึงแสดงผลออกมาเปนความทุกขท่ีรูสึกไดในตัวคน เชน 
- เกิดความรูสึกคับแคบ มืด ขุนมัว อึดอัด เรารอน กระวนกระวาย กลัดกลุม 
- เกิดผลรายตอบุคลิกภาพ และกออาการทางรางกาย เชน โรคภัยไขเจ็บ 
- ความทุกขท่ีเปนอาการตามปกติทางรางกายอันเปนธรรมดาสังขาร เชน ความเจ็บปวดในยามปวยไข 

ทวีความรุนแรงเกินกวาท่ีควรจะเปนตามปกติของมัน เพราะความเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน เปน

การซ้ําเติมตนเองหนักย่ิงข้ึน 
- เปนการกอความทุกขความขัดแยง ความคับแคบ อึดอัด ขุนมัว ใหเกิดแกคนอื่นๆ ขยายกวาง 

ออกไป 
- เม่ือคนสวนใหญในสังคม แตละคน ตางระดมสรางกิเลสข้ึนมาปดกั้นแยกตนเองดวยความเห็นแก

ตัว ความขัดแยงตางๆ ก็เกิดเพิ่มมากข้ึน สังคมก็เส่ือมโทรมเดือดรอน เพราะผลกรรมรวมกันของ

คนในสังคม 
น้ีคือกระบวนการทําใหสังขารทุกข เกิดกลายเปนทุกขเวทนา หรือความทุกขแทๆ (ทุกขทุกข) ข้ึนมา 

เพราะเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงท้ังหลายดวยอวิชชา มีชีวิตอยางฝนทื่อๆ ตอกระบวนการธรรมชาติ และปลอยตัวลง

เปนทาสในกระแสของมัน เรียกส้ันๆ วา เพราะความยึดมั่นถือม่ัน 
วิถีท่ีตรงขามจากน้ี ก็คือ การเปนอยูอยางรูเทาทันความจริง คือ รูจักส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน แลวเขาไป

เก่ียวของดวยปญญา รูจักที่จะปฏิบัติ โดยประการท่ีวา ทุกขในธรรมชาติที่เปนไปตามสภาวะของมันเองตามธรรมดา

สังขาร จะคงเปนแตเพียงสังขารทุกขอยูตามเดิมของมันเทานั้น ไมกอใหเกิดความขัดแยงเปนพิษเปนภัยมากข้ึน  
ย่ิงกวานี้ ผูท่ีเปนอยูดวยปญญาอยางน้ัน ยังสามารถถือเอาประโยชนจากสังขารทุกขอีกดวย โดยเม่ือรูวา

ส่ิงเหลานี้เปนทุกข เพราะเขาไปยึดถือดวยตัณหาอุปาทาน ก็ไมเขาไปยึดถือมัน ไมเปนอยูอยางฝนทื่อๆ ไมสราง

กิเลสสําหรับมาขีดวงจํากัดตนเองใหกลายเปนตัวการสรางความขัดแยงข้ึนมาบีบค้ันตนเองมากข้ึน รูจักท่ีจะอยู

อยางกลมกลืนประสานกับธรรมชาติ ดวยการประพฤติคุณธรรมตางๆ ซึ่งทําใจใหเปดกวาง และทําใหเกิดความ

ประสานกลมกลืน เชน เมตตา-ความรักความปรารถนาดีตอกัน กรุณา-ความคิดชวยเหลือ มุทิตา-ความบันเทิงใจ

ในความสุขความสําเร็จของผูอื่น อุเบกขา-ความวางใจเปนกลางตัดสินเหตุการณตามเปนจริงตามเหตุปจจัยและ

ราบเรียบไมหว่ันไหวเพราะกระแสโลก ความสามัคคี ความรวมมือ การชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนแกกัน ความ

เสียสละ ความสํารวมตน ความอดทน ความเคารพออนนอม ความมีวิจารณญาณไมหลงใหลในเหตุการณ เปน

ตน  
ท้ังน้ี เปนการตรงขามกับกิเลสที่สรางความขัดแยงและความคับแคบ เชน ความเกลียดชัง ความ

พยาบาท ความริษยา ความกลัดกลุมวุนวายใจ ความแตกแยก ความแกงแยงแขงดี การเห็นแกได การตามใจ

ตนเอง ความหุนหัน ความดื้อรั้น ความเยอหยิ่ง ความกลัว ความหวาดระแวง ความเกียจคราน ความเฉ่ือยชา 

ความหดหู ความมัวเมา ความลืมตัว ความลุมหลงงมงาย เปนตน 
น้ีคือวิถีแหงความมีชีวิตท่ีประสานกลมกลืนในธรรมชาติ การสามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติ 

หรือใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชนได การอยูอยางไมสูญเสียอิสรภาพ อยางท่ีวา อยูอยางไมยึดมั่นถือมั่น หรือการมี

ชีวิตอยูดวยปญญา ซึ่งถือวาเปนการมีชีวิตอยูอยางประเสริฐสุด ตามพุทธภาษิตวา “ป ฺาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ”212 
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๓. อนัตตตา  

ความเขาใจใน อนัตตตา มีคุณคาสําคัญทางจริยธรรม คือ 

๑) ในขั้นตน ทางดานตัณหา ชวยลดทอนความเห็นแกตน มิใหทําการตางๆ โดยยึดถือแตประโยชนตน

เปนประมาณ ทําใหมองเห็นประโยชนในวงกวาง ท่ีไมมีตัวตนมาเปนเครื่องกีดกั้นจํากัด 
อนึ่ง ภาวะท่ีส่ิงท้ังหลายไมมีตัวตนของมันเอง เกิดจากสวนประกอบ และเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น สอน

วา ส่ิงท้ังหลายจะปรากฏรูปเปนอยางไร ยอมแลวแตการปรุงแตง ดวยการทําเหตุปจจัย และชักโยงเชื่อม

ความสัมพันธใหเปนไปตามความมุงหมายและขอบเขตวิสัยความสามารถ โดยนัยน้ี จึงเปนการย้ําขอท่ีวาบุคคล

ควรปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายตรงตัวเหตุปจจัย ดวยทาทีท่ีเปนอิสระ ซึ่งเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใหไดท้ังผลสําเร็จตาม

ความมุงหมาย และไมเกิดทุกขเพราะตัณหาอุปาทาน 

๒) ในขั้นกลาง ทางดานทิฏฐิ ทําใหจิตใจกวางขวางขึ้น สามารถเขาไปเก่ียวของ พิจารณา และจัดการกับ

ปญหาและเรื่องราวตางๆ โดยไมเอาตัวตน ความอยากของตน ตลอดจนความเห็น ความยึดม่ันถือมั่นของตนเขา

ไปขัด แตพิจารณาจัดการไปตามตัวธรรม ตามตัวเหตุตัวผล ตามท่ีมันเปนของมันหรือควรจะเปนแทๆ คือ

สามารถตั้งอุเบกขา วางจิตเปนกลาง เขาไปเพงตามท่ีเปนจริง งดเวนอัตตาธิปไตย ปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย 

๓) ในข้ันสูง การรูหลักอนัตตตา ก็คือ การรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปนอยางแทจริง คือ รูหลักความจริง
ของธรรมชาติถึงท่ีสุด ความรูสมบูรณถึงข้ันนี้ ทําใหสลัดความยืดม่ันถือม่ันเสียได ถึงความหลุดพน บรรลุ

อิสรภาพโดยสมบูรณ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม อยางไรก็ดี ความรูแจมแจงในหลักอนัตตตา ตองอาศัย

ความเขาใจตามแนวปฏิจจสมุปบาท และการปฏิบัติตามแนวมรรค ซึ่งจะกลาวตอไป 

๔) กลาวโดยท่ัวไป หลักอนัตตตา พรอมท้ังหลักอนิจจตา และหลักทุกขตา เปนเคร่ืองยืนยันความ

ถูกตองแทจริง ของหลักจริยธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะหลักกรรม และหลักการปฏิบัติเพ่ือความหลุดพน เชน เพราะ

ส่ิงท้ังหลายไมมีตัวตน ความเปนไปในรูปกระแสแหงเหตุปจจัย ท่ีสัมพันธสืบตอเน่ืองอาศัยกันจึงเปนไปได กรรม

จึงมีได และเพราะส่ิงท้ังหลายไมมีตัวตน ความหลุดพนจึงมีได ดังน้ีเปนตน อยางไรก็ดี คําอธิบายในเร่ืองน้ี

จะตองพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทท่ีจะกลาวตอไป 
  



๑๓๖  พุทธธรรม 
 
พุทธพจนเก่ียวกับไตรลักษณ 

ค. ความรูเทาทันสภาวะของไตรลักษณ 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดถืออะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า น่ัน
ของเรา, เราเป็นน่ัน, น่ันเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา... 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือรูป...เม่ือเวทนา...เม่ือสัญญา...เม่ือสังขาร...เม่ือวิญญาณมีอยู่ เพราะ
อาศัย (รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...) วิญญาณ เพราะยึดม่ัน (รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...) 
วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า น่ันของเรา, เราเป็นน่ัน, น่ันเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา”213 

“ภิกษุท้ังหลาย สมณะท้ังหลาย ก็ดี พราหมณ์ทั้งหลาย ก็ดี เหล่าหน่ึงเหล่าใด ก็ตาม ท่ีมองเห็น
อัตตา/ตัวตน แบบต่างๆ หลากหลายเป็นอเนก ย่อมมองเห็นอุปาทานขันธ์เหล่าน้ันทั้งหมด 
หรือไม่ก็มองเห็นขันธ์ใดขันธ์หน่ึง ในบรรดาอุปาทานขันธ์เหล่านั้น (ว่าเป็นอัตตา) กล่าวคือ:- 

“ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนในโลกน้ี ผู้มิได้เรียนสดับ...ย่อมมองเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้าง ย่อม
มองเห็นอัตตามีรูปบ้าง ย่อมมองเห็นรูปในอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตาในรูปบ้าง ย่อม
มองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ (ทํานองเดียวกัน) โดยนัยดังกล่าวน้ัน การ
มองเห็นน้ีแล ก็กลายเป็นความปักใจยึดถือของเขาว่า “ตัวเรามี/ตัวเราเป็น”214  

“ภิกษุทั้งหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์, สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา, สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา 
ตามที่มันเป็นว่า น่ันไม่ใช่ของเรา มิใช่เราเป็นนั่น น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา”215 

“ภิกษุทั้งหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, 
แม้สภาวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูป ฯลฯ วิญญาณเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, 
รูป ฯลฯ วิญญาณ ซ่ึงเกิดจากสภาวะท่ีไม่เท่ียง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา จักเป็นของเที่ยง...เป็น
สุข...เป็นอัตตา ได้จากท่ีไหน”216 

“ท่านเอย อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว ได้พบเห็นอริยชนทั้งหลาย ฉลาดในอริยธรรม 
ฝึกอบรมดีแล้วในอริยธรรม ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในสัปปุริสธรรม ฝึกอบรมดีแล้ว
ในสัปปุริสธรรม ย่อมไม่มองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอัตตา, ไม่
มองเห็นอัตตามีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ, ไม่มองเห็นรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ในอัตตา, ไม่มองเห็นอัตตา ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ  

“อริยสาวกนั้น รู้ชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา เป็นสิ่งปรุงแต่ง บั่นรอนกันเอง, ตามที่มันเป็นว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
เป็นส่ิงปรุงแต่ง บ่ันรอนกันเอง,   
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บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๓๗ 
 

  

“อริยสาวกนั้น ไม่ยึดติด ไม่ถือค้างไว้ ไม่มั่นหมายปักใจ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ว่าเป็นตัวตนของเรา, อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ที่อริยสาวกนั้น ไม่ยึดติด ไม่ถือมั่น
แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน”217 

“แน่ะท่านคหบดี อย่างไร จึงชื่อว่าป่วยทั้งกาย ป่วยทั้งใจ?  ในข้อนี้ ปุถุชนผู้มิได้เรียน
สดับ ไม่ได้พบเห็นอริยชนทั้งหลาย ไม่ฉลาดในอริยธรรม ไม่ได้ฝึกอบรมในอริยธรรม...ย่อม
มองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตน (อัตตา), มองเห็นตน มีรูป มี
เวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ, มองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใน
ตน, มองเห็นตน ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ, อยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า 
รูปเป็นเรา รูปของเรา, เวทนาเป็นเรา เวทนาของเรา, สัญญาเป็นเรา สัญญาของเรา, สังขาร
เป็นเรา สังขารของเรา, วิญญาณเป็นเรา วิญญาณของเรา.  

“เมื ่อเขาอยู ่ด้วยความรู ้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา ฯลฯ วิญญาณเป็นเรา 
วิญญาณของเรา, รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมแปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น, 
เขาย่อมเกิดความโศกเศร้า ความครํ่าครวญ ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นผิดหวัง 
เพราะการท่ีรูป ฯลฯ วิญญาณ แปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอ่ืน 

“แน่ะท่านคหบดี อย่างไร จะชื่อว่า ป่วยแต่กาย ใจไม่ป่วย? ในข้อนี้ อริยสาวกผู้ได้เรียน
สดับแล้ว...ย่อมไม่มองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตน (อัตตา), ไม่
มองเห็นตน มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ, ไม่มองเห็นรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ในตน, ไม่มองเห็นตน ในรูป  ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ, 
ไม่อยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา, เวทนาเป็นเรา เวทนาของเรา, สัญญาเป็น
เรา สัญญาของเรา, สังขารเป็นเรา สังขารของเรา, วิญญาณเป็นเรา วิญญาณของเรา.  

“เมื่ออริยสาวกนั้น ไม่อยู่ด้วยความรู้สึกเร้ารุมว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา ฯลฯ วิญญาณ
เป็นเรา วิญญาณของเรา, รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้น แปรปรวนไป กลายเป็น
อย่างอื่น, เธอก็ไม่เกิดความโศกเศร้า ความครํ่าครวญ ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้น
ผิดหวัง เพราะการท่ีรูป ฯลฯ วิญญาณ แปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น”218 

“ภิกษุทั้งหลาย อย่างไรจึงจะมีความไม่กระวนกระวายที่เกิดจากความไม่ถือมั่น? ในข้อนี้
อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว... ย่อมไม่มองเห็นรูปเป็นตน, ไม่มองเห็นตนมีรูป, ไม่มองเห็นตน
ในรูป, ไม่มองเห็นรูปในตน ถึงรูปของเธอนั้น จะแปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น เธอก็ไม่มี
วิญญาณที่หมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูป เพราะการที่รูปแปรปรวนไปกลายเป็นอย่าง
อื่นนั้นด้วย, ความกระวนกระวายและประดาความรู้สึกนึกคิด (ธรรมสมุปบาท) ที่เกิดจากการ
หมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูป ก็ครอบงําจิตของเธอไม่ได้,  
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ตนในรูปนั้น ถาจะใชเปนคําศัพทส้ันๆ ก็ตรงกับคําในวิสุทธิมัคค วา น อตฺตา (ไมเปนตน) น อตฺตโน (ไมใชของตน) น อตฺตนิ (ไมใช
ในตน) น อตฺตวตี (ไมใชมีตน) ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๙๔; วิสุทธิมัคค แสดงวิธีพิจารณาใหเห็นความวางจากตัวตน โดยใชคําพิจารณา

มากมายหลายแง  เชน  กําหนดพิจารณารูปวา ไมใชสัตว ไมใชชีวะ ไมใชนระ ไมใชมาณวะ ไมใชสตรี ไมใชบุรุษ ไมใชอัตตา ไม

ใชอัตตนิยะ (เนื่องดวยตน) ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมใชของผูอื่น ไมใชของใครๆ (วิสุทฺธิ.๓/๒๙๓-๖) 
218  สํ.ข.๑๗/๔-๕/๓-๗ (แปลรวบความ, ภาษิตของพระสารีบุตร) 



๑๓๘  พุทธธรรม 
 

“เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงํา เธอย่อมไม่มีความหวั่นหวาด ไม่มีความคับแค้นใจ ไม่มีความ
ห่วงหาอาลัย เพราะไม่ถือม่ัน จึงไม่กระวนกระวาย”219 (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เชนกัน) 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรู้แล้วซึ่งความเป็นอนิจจัง ความแปรปรวนไป จางคลายไป ดับไปของ
รูป มองเห็นอยู่ด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นว่า รูปในกาลก่อนก็ดี รูปทั้งปวงในบัดนี้ก็ดี 
ล้วนไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ดังน้ัน ก็ย่อมละความโศกเศร้า ความ
ครํ่าครวญ ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นผิดหวังเสียได้, เพราะละความโศกเศร้า ฯลฯ 
ได้ ก็ไม่กระวนกระวาย, เมื่อไม่กระวนกระวาย ก็อยู่เป็นสุข, ภิกษุผู้อยู่เป็นสุข เราเรียกว่า ผู้
นิพพานเฉพาะกรณีน้ันๆ (ตทังคนิพพุตะ)”220 (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เชนกัน) 

 “ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับนั้น ย่อมมนสิการโดยไม่แยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) อย่างนี้ว่า: 
ในอดีตกาลอันยาวนาน เราได้มีแล้วหรือหนอ,...หรือว่าเรามิได้มี,...เราได้เป็นอะไรหนอ,...เราได้
เป็นอย่างไรหนอ,...เราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรหนอ, ในอนาคตกาลอันยาวนาน เราจักมีหรือ
หนอ,...หรือว่าเราจักไม่มี,...เราจักเป็นอะไรหนอ,...เราจักเป็นอย่างไรหนอ,...เราจักเป็นอะไรแล้วจึง
จะเป็นอะไรหนอ; หรือปรารภกาลปัจจุบันในบัดนี้ มีความสงสัยขึ้นภายในว่า เรามีอยู่หรือ, 
หรือว่าเราไม่มี, เราเป็นอะไรหนอ, เราเป็นอย่างไรหนอ, สัตว์นี้มาจากไหนหนอ, สัตว์นั้นจักไป 
ณ ที่ใดหนอ? 

“เม่ือปุถุชนนั้น มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ ๖ อย่าง 
ย่อมเกิดขึ้น คือ เขาย่อมเกิดทิฏฐิ (ยึดถือ) เอาเป็นจริงเป็นแท้ว่า เรามีอัตตา,...เราไม่มีอัตตา,...
เรากําหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา,...เรากําหนดรู้สภาวะที่มิใช่อัตตาด้วยอัตตา,...เรากําหนดรู้อัตตาด้วย
สภาวะที่มิใช่อัตตา, หรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่า อัตตาของเรานี้แหละ ที่เป็นตัวบงการ เป็น
ผู้เสวย ประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่ว ณ ที่นั้นๆ เป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงอยู่
ตลอดไป มีความไม่ผันแปรเป็นธรรมดา จักคงอยู่อย่างนั้นเสมอตลอดไป ภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกว่า ทิฏฐิ รกชัฏแห่งทิฏฐิ กันดารแห่งทิฏฐิ เสี้ยนหนามทิฏฐิ ความดิ้นรนแห่งทิฏฐิ ทิฏฐิ
เครื่องผูกมัดสัตว์, ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับ ซึ่งถูกทิฏฐิเครื่องผูกมัดรัดตัวไว้ ย่อมไม่พ้นจาก ชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส, เรากล่าวว่า ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ 

“ภิกษุทั้งหลาย ส่วนอริยสาวก ผู้ได้เรียนสดับแล้ว ฯลฯ ย่อมรู้ชัดธรรมที่ควรมนสิการ รู้
ชัดธรรมที่ไม่ควรมนสิการ, ย่อมไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ย่อมมนสิการธรรมที่ควร
มนสิการ 

“ธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ เป็นไฉน? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวก
มนสิการธรรมเหล่าใด กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น
แล้ว ก็เจริญ, เหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ 

“ธรรมที่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกมนสิการ เป็นไฉน? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวกมนสิการ
ธรรมเหล่าใด กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว 
ก็ถูกละเสียได้, เหล่าน้ีคือธรรมท่ีควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกย่อมมนสิการ  
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บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๓๙ 
 

  

“เพราะอริยสาวกนั้น ไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการ และมนสิการธรรมที่ควรมนสิการ 
อาสวะทั้งหลายท่ียังไม่เกิด ก็จะไม่เกิดขึ้น และท่ีเกิดขึ้นแล้ว ก็จะถูกละเสียได้ 

“อริยสาวกนั้น ย่อมมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ว่า นี้ทุกข์...นี้เหตุให้เกิดทุกข์
...นี้ความดับทุกข์...นี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์; เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้ 
สังโยชน์ ๓ ย่อมถูกละเสียได้ กล่าวคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส”221 

ง. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ (ดานทําจิตเปนอิสระ และดานทํากิจโดยไมประมาท) 

- อนิจจตาแหงชีวิต และการเห็นคุณคาของกาลเวลา 
“พระอาทิตยพันธุ์ (พระพุทธเจ้า) ได้ตรัสแสดงไว้ว่า รูปอุปมาเหมือนฟูมฟอง

แม่น้ํา เวทนาอุปมาเหมือนฟองนํ้าฝน สัญญาอุปมาเหมือนพยับแดด สังขารอุปมา
เหมือนต้นกล้วย วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ภิกษุพินิจดู พิจารณาโดยแยบ
คาย ซึ่งเบญจขันธ์นั้นด้วยประการใดๆ ก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่า พระผู้ทรงปัญญา
ดังผืนแผ่นดิน ทรงปรารภร่างกายนี้แล้ว ทรงแสดงการละธรรม ๓ อย่าง (โลภะ 
โทสะ โมหะ หรือตัณหา มานะ ทิฏฐิ) ไว้  

“ท่านทั้งหลาย จงดูรูปที่เขาทิ้งแล้ว เมื่อใด อายุ ไออุ่น และวิญญาณ ละ
กายนี้ เมื่อนั้น ร่างกายก็ถูกทิ้ง นอน ไร้จิตใจ กลายเป็นอาหารของสัตว์อื่น นี้
แหละการสืบต่อ (ชีวิต) ก็อย่างนี้ มันเป็นมายากลหลอกคนโง่ให้เพ้อ ได้บอกแล้ว
ว่า เบญจขันธ์น้ีเป็นผู้ล่าสังหารอยู่ในตัว, จะหาแก่นสารในเบญจขันธ์น้ีย่อมไม่มี 

“ภิกษุระดมเพียรแล้ว พึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้ โดยมีสัมปชัญญะ มี
สติมั่น ทั้งวันทั้งคืน พึงละเครื่องผูกมัดเสียให้หมด พึงสร้างที่พึ่งให้แก่ตน เมื่อ
ปรารถนาอัจจุตบท (นิพพาน) ก็พึงประพฤติเหมือนดังคนท่ีศีรษะถูกไฟไหม้”222 

“ภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อย, จะต้องไปสู่ภพหน้า, พึงวินิจฉัยการด้วย
ความรู้คิด, พึงกระทําการดีงาม (กุศล), พึงครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์), ผู้ที่เกิดมาแล้ว 
ท่ีจะไม่ตายเป็นไม่มี ผู้ใดอยู่ได้นาน ผู้น้ันก็อยู่ได้แค่ร้อยปี จะเกินไปบ้างก็เพียงเล็กน้อย 

“อายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อย สัตบุรุษพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนั้น, พึงประพฤติ
เหมือนดังถูกไฟไหม้ศีรษะ, การที่มัจจุราชจะไม่มาหานั้น เป็นอันไม่มี, วันคืนย่อม
ล่วงไป ชีวิตก็หดสั้นเข้า, อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดสิ้นไป เหมือนดังนํ้าในธาร
น้ําน้อย”223 

“ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีใครรู้ ทั้งยาก ทั้งน้อย 
และระคนด้วยทุกข์ ความเพียรพยายามที่จะช่วยให้สัตว์ที่เกิดมาแล้ว ไม่ต้องตายได้
น้ัน ไม่มีเลย, แม้อยู่ได้ถึงชรา ก็ต้องตาย, เพราะสัตว์ท้ังหลายมีธรรมดาอย่างน้ีเอง 

                                                 
221  ม.มู.๑๒/๑๒/๑๔; พระบาลีน้ี เฉพาะตอนวาดวยทิฏฐิ ๖ มีคลายกันใน อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐๔/๕๑๖ แตในท่ีน้ัน มีขอความมากกวาเล็กนอย 
222  สํ.ข.๑๗/๒๔๗/๑๗๔ 
223  ขุ.ม.๒๙/๔๙/๕๑; ๑๘๒/๑๔๓ (บางสวนมีใน ที.ม.๑๐/๒๓๔/๒๘๐; สํ.ส.๑๕/๔๔๐-๒/๑๕๘; ขุ.เถร.๒๖/๒๗๐/๒๙๑) 



๑๔๐  พุทธธรรม 
 

“ผลไม้สุกแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องร่วงหล่นไป ฉันใด, สัตว์
ทั้งหลายเกิดมาแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตาย ฉันนั้น. ภาชนะดิน
ท่ีช่างหม้อทําแล้วทั้งหมด ล้วนมีความแตกเป็นที่สุด ฉันใด, ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มี
ความตายเป็นที่สุด ฉันน้ัน  

“ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนเขลา ทั้งคนฉลาด ล้วนไปสู่อํานาจของมฤตยู มี
มฤตยูเป็นท่ีไปเบ้ืองหน้าด้วยกันท้ังหมด 

“เมื่อเขาเหล่านั้น ถูกมฤตยูครอบงําแล้ว ต้องไปปรโลก, บิดาจะป้องกันบุตรไว้
ก็ไม่ได้ ญาติทั้งหลายจะป้องกันเหล่าญาติไว้ก็ไม่ได้. ดูเถิด ทั้งที่หมู่ญาติกําลังมองดู 
พรํ่ารําพันอยู่ด้วยประการต่างๆ ผู้จะต้องตายก็ถูกพาไปแต่ลําพังคนเดียว เหมือนโค
ท่ีเขาเอาไปฆ่า. 

“โลกถูกความแก่และความตายบดขยี้อย่างนี้เอง, ปราชญ์ทั้งหลายรู้เท่าทัน
กระบวนความเป็นไปของโลกแล้ว จึงไม่เศร้าโศก. 

“ท่านไม่รู้ทาง ไม่ว่าของผู้มาหรือของผู้ไป, เม่ือมองไม่เห็นปลายสุดทั้งสองด้าน 
จะคร่ําครวญไปก็ไร้ประโยชน์. ถ้าคนหลงใหลครํ่าครวญเบียดเบียนตนเองแล้ว จะทํา
ประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นมาได้บ้างแล้วไซร้, ท่านผู้มีวิจารณญาณก็คงทําอย่างน้ันบ้าง. 

“การร้องไห้หรือโศกเศร้า จะช่วยให้จิตใจสงบสบาย ก็หาไม่, มีแต่จะเกิดทุกข์
ทบทวี ทั้งร่างกายก็จะพลอยทรุดโทรม จะเบียดเบียนตัวของตัวเอง จนกลายเป็น
คนซูบผอม หมดผิวพรรณ, ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะอาศัยการร้องไห้ครํ่าครวญนั้น
เป็นเครื่องช่วยตัวเขา ก็ไม่ได้, การครํ่าครวญรํ่าไห้จึงไร้ประโยชน์. คนที่สลัดความ
เศร้าโศกไม่ได้ มัวทอดถอนใจถึงคนท่ีตายไปแล้ว ตกอยู่ในอํานาจความโศกเศร้า ก็มี
แต่จะทุกข์หนักย่ิงขึ้น. 

“ดูสิ ถึงคนอื่นๆ ก็กําลังเตรียมตัวจะเดินทางกันไปตามกรรม. ที่นี่ ประดา
สัตว์เผชิญกับอํานาจของพญามัจจุราชเข้าแล้ว ต่างก็กําลังด้ินรนกันอยู่ท้ังน้ัน. 

“คนทั้งหลายคิดหมายไว้อย่างใด ต่อมาการณ์ก็กลับกลายไปเป็นอย่างอื ่น. 
ความพลัดพรากจากกันก็เป็นอย่างนี้แหละ. ดูเถิด กระบวนความเป็นไปของโลก, 
แม้จะมีคนอยู่ได้ถึงร้อยปี หรือเกินกว่าน้ัน เขาก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติ ต้องทิ้ง
ชีวติไว้ในโลกน้ีอยู่ดี. 

“เพราะฉะนั้น สาธุชน สดับคําสอนของท่านผู้ไกลกิเลสแล้ว พึงระงับความ
ครํ่าครวญรําพันเสีย. เห็นคนล่วงลับจากไป ก็ทําใจได้ว่า ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราจะ
ขอให้เป็นอยู่อีก ย่อมไม่ได้. ธีรชน คนฉลาด มีปัญญา เป็นบัณฑิต พึงระงับ
ความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วได้โดยฉับพลัน เหมือนเอานํ้าดับไฟที่ลุกลาม และ
เหมือนลมพัดปุยนุ่น 

“ผู้ปรารถนาสุขแก่ตน พึงระงับความครํ ่าครวญรําพัน ความโหยหา และ
โทมนัสเสีย, พึงถอนลูกศรที่เสียบตัวทิ้งไป. ผู้ที่ถอนลูกศรได้แล้ว เป็นอิสระ ก็จะ
พบความสงบใจ. จะผ่านพ้นความโศกเศร้าไปได้หมด กลายเป็นผู้ไร้โศก เย็นใจ.”224 

                                                 
224  ขุ.สุ.๒๕/๓๘๐/๔๔๗ (บางสวนมีซ้ําใน ขุ.ชา.๒๗/๑๕๖๘-๑๕๗๒/๓๑๗-๘; ขุ.ม.๒๙/๑๘๕/๑๔๕) 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๔๑ 
 

  

“มนุษย์นี้ ตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่ในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน เมื่อ
เริ่มชีวิตขึ้นมาแล้ว ก็มีแต่จะบ่ายหน้าไป ไม่หวนหลังกลับคืน. คนทั้งหลาย ถึงจะ
พรั่งพร้อมด้วยกําลังพล จะต่อสู้ให้ไม่แก่ไม่ตาย ก็ไม่ได้, ปวงสัตว์ล้วนถูกชาติและ
ชราย่ํายี, เพราะเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า จะบําเพ็ญธรรม.  

“ราชาผู้เป็นรัฏฐาธิบดี อาจเอาชนะกองทัพ ซึ่งมีพลทั้งสี่เหล่า (ช้าง ม้า รถ 
ราบ) ที่น่าสะพรึงกลัวได้ แต่ไม่สามารถเอาชนะพญามัจจุราช...  

“ราชาบางพวก แวดล้อมด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบแล้ว หลุดพ้นเงื้อม
มือข้าศึกไปได้ แต่ไม่อาจตีหักให้พ้นพญามัจจุราช...ราชาทั้งหลายผู้แกล้วกล้า สามารถ
หักค่าย ทําลายข้าศึกมากมายได้ ด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ แต่ไม่
อาจยํ่ายีพญามัจจุราช ฯลฯ  

“มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมบวงสรวง ทําให้ยักษ์ ปีศาจ หรือเปรตทั้งหลาย แม้ที่
เกรี้ยวกราดแล้ว ยอมสงบพิโรธได้ แต่จะทําให้พญามัจจุราชยินยอมหาได้ไม่ ฯลฯ 
ผู้ต้องหาทําผิดฐานประทุษร้ายต่อองค์ราชา หรือต่อราชสมบัติ ก็ดี ผู้ร้ายที่เบียดเบียน
ประชาชนก็ดี ยังมีทางขอให้พระ ราชาทรงผ่อนปรนพระราชทานอภัยโทษได้ แต่จะทํา
ให้พญามัจจุราชผ่อนผันยอมตามหาได้ไม่...  

“จะเป็นกษัตริย์ ก็ตาม พราหมณ์ ก็ตาม จะรํ่ารวย มีกําลังอิทธิพล หรือมีเดชศักดา
แค่ไหน พญามัจจุราชก็ไม่เห็นแก่ใครเลย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า จะ
บําเพ็ญธรรม ฯลฯ 

“ธรรมนั่นแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม. ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนําสุข
มาให้, นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว. ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ. 
ธรรมกับอธรรม สองอย่างนี้ จะมีผลเสมอกันก็หาไม่, อธรรมย่อมนําไปสู่นรก, 
ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ”225 

“เปรียบเหมือนว่า ภูเขาใหญ่ศิลาล้วน สูงจดท้องฟ้า กลิ้งเข้ามารอบด้าน ทั้งสี่
ทิศ บดขยี ้สัตว์ทั ้งหลายเสีย ฉันใด ความแก่และความตาย ก็ครอบงําสัตว์
ทั้งหลาย ฉันนั้น, ทั้งกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ตลอดจนจัณฑาลและ
คนเก็บกวาดขยะ ชราและมรณะย่อมยํ่ายีทั้งหมด ไม่ละเว้นใครเลย. ณ ที่นั้น ไม่
มียุทธภูมิสําหรับพลช้าง สําหรับพลรถ หรือสําหรับพลราบ. จะใช้เวทมนต์ต่อสู้ 
หรือเอาทรัพย์สินจ้าง ก็ไม่อาจเอาชนะได้. 

“เพราะฉะนั้น คนฉลาด (บัณฑิต) เมื่อมองเห็นประโยชน์ (ที่แท้) แก่ตน 
พึงปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์. ผู้ใดประพฤติธรรมด้วย
กาย วาจา ใจ ผู้นั้นย่อมเป็นที่สรรเสริญในโลกนี้, จากไปแล้ว ก็บันเทิงใน
สวรรค์”226 

                                                 
225  ขุ.ชา.๒๗/๒๒๖๑-๒๒๘๔/๔๖๙-๔๗๓ (เลือกแปลบางคาถา) 
226  สํ.ส.๑๕/๔๑๕/๑๔๘ 



๑๔๒  พุทธธรรม 
 

“ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหาร ถูกชราปิดล้อมไว้ ถูกลูกศรแห่งตัณหา
ท่ิมแทง พล่านไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลา.  

“ชาวโลกถูกมัจจุราชหํ้าหั่น ถูกชราล้อมไว้ ไม่มีอะไรต้านทานได้ จึงเดือดร้อน
อยู่รํ่าไป ราวกะเป็นคนร้ายที่ถูกลงโทษ.  

“ความตาย ความเจ็บไข้ และความแก่ เป็นเหมือนไฟ ๓ กองที่คอยไล่ตาม, 
กําลังท่ีจะรับมือได้ ก็ไม่มี แรงเร็วที่จะว่ิงหนีก็ไม่พอ 

“(เพราะฉะนั้น) เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า จะน้อยหรือมากก็ให้ได้
อะไรบ้าง เพราะวันคืนล่วงไป ชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทํา. จะเดิน
อยู่ก็ตาม ยืนอยู่ก็ตาม นั่งหรือนอนอยู่ก็ตาม วาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาๆ, ท่านจึงไม่
ควรประมาทเวลา.”227 

“ข้าพเจ้าเห็นลูกชาย ของท่านทั้งหลาย เรียกขานว่าแม่จ๊ะพ่อจ๋า เป็นบุตรรักที่ได้มา
โดยยาก แต่อยู่มาได้ยังไม่ทันเข้าวัยชรา ก็ตายก่อนเสียแล้ว. ข้าพเจ้าเห็นลูกหญิง
ของท่านทั้งหลาย เป็นรุ ่นสาว สวยงามน่าชม แต่ก็มาสิ้นชีวิตไปเสีย เหมือน
หน่อไม้ไผ่ท่ียังอ่อน ถูกเขาถอนเอาไป.  

“แท้จริง ชายหรือหญิงก็ตาม ถึงยังหนุ่มยังสาว ก็ตายได้, ใครเล่าจะพึงวางใจ
ในชีวิตว่า เรายังหนุ่มยังสาวอยู่. วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุก็น้อยเข้าทุกที เหมือน
อายุของฝูงปลาในที่นํ ้างวด. ความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเป็นหลักอะไรได้. ฯลฯ 
ชาวโลกถูกมัจจุราชประหัตประหาร ถูกชราปิดล้อมไว้. คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า...  

“เมื่อเขาเอาด้ายมาทอผ้า เขาทอไปได้เท่าใด ส่วนที่จะต้องทอต่อไป ก็เหลือ
น้อยเข้าเท่านั้น นี้ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น. แม่นํ้าเต็มฝั่ง ไม่ไหล
ทวนขึ้นที่สูง ฉันใด อายุของมนุษย์ทั้งหลาย ก็ไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีก ฉัน
นั้น. แม่นํ้าที่เต็มฝั่ง พัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไป ฉันใด ความแก่
และความตายก็พัดพาประดาสัตว์ไป ฉันน้ัน. ฯลฯ  

“ผลไม้ที่สุกแล้ว ย่อมมีภัยอยู่ตลอดเวลา จากการที่จะต้องร่วงหล่นไป ฉันใด 
สัตว์ท้ังหลายเกิดมาแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการท่ีจะต้องตาย ฉันน้ัน. 

“ตอนเช้า ยังเห็นกันอยู่มากคน พอตกเย็น บางคนก็ไม่เห็น, เมื่อเย็น ยังเห็นกัน
อยู่มากคน ถึงรุ่งเช้า บางคนก็ไม่เห็น. ควรรีบทําความเพียรเสียแต่วันนี้, ใครเล่ารู้ว่าจะ
ตายในวันพรุ่ง เพราะความผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่น้ัน ไม่มีเลย.”228 

“บุตรของข้าพเจ้าทิ้งร่างไป เหมือนงูลอกคราบเก่าทิ้งเสีย เมื่อร่างกายใช้สอย
ไม่ได้ เขาก็ตายจากไปแล้ว... เขามาจากปรโลก ข้าพเจ้าก็มิได้เชื้อเชิญ เขาไปจากโลก
นี้ ข้าพเจ้าก็มิได้อนุญาต เขามาอย่างใด ก็ไปอย่างนั้น การครํ่าครวญรําพันในการ
จากไปของเขานั้น จะมีประโยชน์อะไร... ถ้าร้องไห้ไป ร่างกายข้าพเจ้าก็จะผ่ายผอม, 
การร้องไห้ของข้าพเจ้าจะมีผลดีอะไร, ญาติมิตรสหายทั้งหลายของข้าพเจ้า ก็จะยิ่งมี
แต่ความไม่สบายใจ...  

                                                 
227  ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/๓๓๕ (ภาษิตของพระสิริมัณฑเถระ) 
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บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๔๓ 
 

  

“ผู้ที ่เศร้าโศกถึงคนตาย ก็เหมือนเด็กที่ร้องไห้ขอพระจันทร์ ซึ่งโคจรไปใน
อากาศ. คนตายถูกเผาอยู่ ย่อมไม่รู้ว่าญาติครํ่าครวญถึง. เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึง
ไม่เศร้าโศก เขาไปแล้วตามวิถีทางของเขา.”229 

“ถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตน คือคนที่ตายไปแล้ว ก็ควรจะเศร้าโศกถึง
ตนเอง ซึ่งตกอยู่ในอํานาจของพญามัจจุราชตลอดเวลา.  

“อายุสังขารใช่จะประมาทไปตามสัตว์ ผู้ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยู่ ก็หาไม่. 
วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา.  

“เม่ือวัยเส่ือมสิ้นไปอย่างน้ี ความพลัดพรากจากกัน ก็ต้องมี โดยไม่ต้องสงสัย. 
หมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ ควรเมตตาเอ้ือเอ็นดูต่อกัน, ไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตาย
ไปแล้ว.”230 

“ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 
หรือใครๆ ก็ตามในโลก ไม่อาจจะได้ ๕ ประการอะไรบ้าง? ได้แก่ข้อว่า ขอสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา จงอย่าแก่, ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จงอย่าเจ็บไข้, ขอสิ่งที่มีความตายเป็น
ธรรมดา จงอย่าตาย, ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา จงอย่าสิ้นไป, ขอสิ่งที่มีความพินาศเป็น
ธรรมดา จงอย่าพินาศ 

“สําหรับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่, สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้, สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตาย, สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา 
ก็ย่อมส้ินไป, ส่ิงท่ีมีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศไป;  

“ปุถุชนน้ัน... (เม่ือสภาพเช่นน้ันเกิดข้ึน) ย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิใช่เฉพาะแต่ของเรา
ผู้เดียวเท่านั้น...(ที่เป็นไปเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใด สัตว์ทั้งหลายยังมีการมา การไป การ
จุต ิการอุบัติกันอยู่ ตราบนั้น สําหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็
ย่อมแก่...สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น, ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา มาแก่ไป .. .เมื ่อส ิ ่งที ่มีความพินาศเป็นธรรมดา มาพินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศก 
หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก ครํ ่าครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป แม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยาก
รับประทาน ร่างกายก็จะซูบโทรม การงานก็จะไม่เป็นอันทํา พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝ่าย
มิตรสหายก็จะพลอยเสียใจ;...  

“(ครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง) เขาย่อมเศร้าโศก หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก ครํ่าครวญ 
หลงใหลฟั่นเฟือนไป; นี้เรียกว่า ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกลูกศรคือความเศร้าโศกอันมีพิษ เสียบ
แทงแล้ว ทําตัวเองให้เดือดร้อน. 

“แต่สําหรับอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่...สิ่งที่มีความพินาศ
เป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศไป;   
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๑๔๔  พุทธธรรม 
 

“อริยสาวกนั้น...(เมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้น) ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิใช่เฉพาะแต่ของเรา
ผู้เดียวเท่านั้น...(ที่เป็นไปเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใดสัตว์ทั้งหลาย ยังมีการมา การไป การ
จุติ การอุบัติ กันอยู่ ตราบนั้น สําหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา 
ก็ย่อมแก่...สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น, ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา มาแก่ไป .. .เมื ่อส ิ ่งที ่มีความพินาศเป็นธรรมดา มาพินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศก 
หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก ครํ ่าครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป แม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยาก
รับประทาน ร่างกายก็จะซูบโทรม การงานก็จะไม่เป็นอันทํา พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝ่าย
มิตรสหายก็จะพลอยเสียใจ;...  

“(ครั้นสภาพเช่นน้ันเกิดขึ้นจริง) อริยสาวกนั้น ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่หม่นหมอง ไม่ร้องไห้ ไม่
ตีอก ไม่ครํ่าครวญ ไม่หลงใหลฟั่นเฟือน; นี้เรียกว่า อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้, เขาถอนลูกศร คือ
ความเศร้าโศก อันมีพิษ ที่เป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ซึ่งได้แต่ทําตัวเองให้เดือนร้อน 
ออกได้แล้ว; อริยสาวกนั้น เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก ปราศจากลูกศรที่เสียบแทง ย่อมดับทุกข์
ร้อน ทําตนให้สุขเย็น. 

“การโศกเศร้า การพิไรรําพัน จะช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรสักนิดหน่อย ก็หาไม่. 
เหล่าคนที่มุ่งร้ายรู้ว่า เขาเศร้าโศก มีความทุกข์ ย่อมจะดีใจ ส่วนบัณฑิต ผู้ฉลาด
ในการวินิจฉัยเหตุผล ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ร้ายทั้งหลาย. เมื่อมองเห็นหน้า
ของบัณฑิตนั้น เป็นเหมือนเดิมไม่ผิดแปลกไป พวกอมิตรทั้งหลายกลับกลายเป็น
ฝ่ายทุกข์. 

“ประโยชน์ที ่มุ ่งหมาย ตนจะได้ในที่ใด ด้วยวิธีใด จะด้วยการเข้าไปพูดกัน
เฉพาะตัว ด้วยการปรึกษาท่านผู้รู้ ดว้ยการรู้จักเจรจา ด้วยการจ่ายทรัพย์ หรือด้วย
ขนบธรรมเนียมอย่างใดก็ตาม ก็พึงพากเพียร ในที่น้ันๆ ด้วยวิธีการน้ันๆ.   

“หากรู้ชัดว่า ผลที่หมายนั้น เป็นสิ่งที่เราก็ตาม ผู้อื่นก็ตาม ไม่อาจจะได้ ก็ไม่
พึงเศร้าโศก, พึงยับย้ังต้ังกําหนดใจอย่างมั่นคงว่า ทีน้ีเราจะทําอย่างไรต่อไป”231 

“จะตายก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาคนเดียว. ความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลาย ก็
แค่ได้มาพบปะเกี่ยวข้องกัน. เพราะฉะนั้น สําหรับท่านผู้ได้เรียนรู ้มามาก เป็น
ปราชญ์ มองเห็นโลกน้ีโลกหน้า รู้ท่ัวถึงธรรมแล้ว ความโศกเศร้าทั้งหลาย แม้ใหญ่
หลวง ก็ไม่ทําให้ท่านเร่าร้อน.  

“เรานั้นจะบริหารยศ ฐานะ และโภคทรัพย์ จะบํารุงเลี้ยงภรรยาและหมู่ญาติ 
กับท้ังประดาชาวประชานอกน้ัน. นี้คือกิจหน้าที่ของท่านผู้รู้.”232 

“คนเขลาย่อมคิดการแต่ว่า ฤดูฝน เราจะอยู่ที่นี้ ฤดูหนาว ฤดูร้อน เราจะอยู่ที่นี้ หา
ตระหนักถึงอันตรายไม่. เมื่อเขาหลงใหลอยู่กับลูกหลานและสัตว์เลี้ยง มีจิตติดข้อง
อยู่ในทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ มัจจุราชก็มาพาเอาเขาไป เหมือนห้วงนํ้าใหญ่พัดพา
ชาวบ้านที่หลับใหลไป ฉะน้ัน.  

                                                 
231  องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๘/๕๙; เฉพาะทอนคาถามีใน ขุ.ชา.๒๗/๗๘๙-๗๙๒/๑๗๙ ดวย 
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บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๔๕ 
 

  

“เม่ือถูกพญามัจจุราชครอบงํา ไม่ว่าบุตร ไม่ว่าบิดา ไม่ว่าญาติพวกพ้อง ถึงจะ
มี ก็ช่วยต้านทานไม่ได้, จะหาท่ีปกป้องในหมู่ญาติ เป็นอันไม่มี.  

“บัณฑิตสํารวมตนด้วยศีล ทราบเหตุผลดั่งนี้แล้ว พึงรีบชําระทางดําเนินสู่
นิพพานโดยเร็วพลัน.”233 

“ชีวิตนี้น้อยจริงหนอ. คนย่อมตาย ทั้งที่อายุยังไม่ถึงร้อยปี, ถึงแม้อยู่ได้เกิน
กว่าน้ัน ก็ต้องตาย เพราะชราอย่างแน่นอน. 

“ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศก เพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเรา แต่แท้จริงแล้ว 
สิ่งที่หวงแหนไว้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลย. ผู้ที่มองเห็นว่า ความพลัดพรากกันจะต้องมี
แน่นอนดั่งนี้แล้ว ไม่ควรอยู่ครองเรือน. คนสําคัญหมายสิ่งใดว่า นี้ของเรา ก็ต้อง
ละสิ่งนั้นไปเพราะความตาย. บัณฑิตพุทธมามกะทราบความข้อนี้แล้ว ไม่พึงโน้มเอียง
ไปในการที่จะยึดถืออะไรๆ ว่าเป็นของเรา. 

“คนที่รักใคร่ ตายจากไปแล้ว ย่อมไม่ได้พบเห็นอีก เหมือนคนตื่นขึ้น ไม่เห็น
ส่ิงที่ได้พบในฝัน. คนท่ีเขาเรียกว่าชื่อนี้ๆ นั้น ก็แค่ได้พบเห็นกันบ้าง ได้ยินถึงบ้าง, 
คนท่ีตายจากไปแล้ว ก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้น ที่จะพึงกล่าวขวัญถึงได้. ผู้ที่ติดใคร่ในสิ่ง
ที่ยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมละความโศกเศร้าความครํ่าครวญและความตระหนี่ไม่ได้. 
เพราะฉะนั้น มุนีท้ังหลาย ผู้มองเห็นความเกษม จึงละสิ่งท่ีเคยหวงแหนเท่ียวไป. 

“บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้ไม่แสดงตนในภพ (คือพระอรหันต์) ว่าเป็น
บุคคลที่สอดคล้องเหมาะกัน สําหรับภิกษุผู้บําเพ็ญความหลีกเร้นถอนจิต (ได้แก่พระ
ท่ียังศึกษาอยู่ คือเป็นเสขะ หรือกัลยาณปุถุชน) ซ่ึงเสพเสนาสนะอันสงัด. 

“มุนี ไม่ติดในสิ่งทั้งปวง ไม่ทําใครๆ อะไรๆ ให้เป็นที่รักให้เป็นที่ชัง. ความรํ่า
ไห้และความตระหน่ีจึงไม่แปดเป้ือนมุนีน้ี เหมือนดังนํ้าไม่เปียกใบบัว.  

“หยาดนํ้าไม่ติดใบบัว วารีไม่ติดปทุม ฉันใด มุนีก็ไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้สบ
ทราบ ฉันนั้น.  

“ท่านผู้ทรงปัญญา (พระอรหันต์) ย่อมไม่สําคัญมั่นหมายด้วยสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน 

หรือสบทราบ ย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอย่างอื่น, ท่านไม่ติดใคร่ 
(อย่างพาลปุถุชน) และก็ไม่หน่ายแหนง (อย่างกัลยาณปุถุชนและพระเสขะ).”234 

“ทรัพย์สมบัติละทิ้งคนไปก่อน ก็มี, คนละทิ้งทรัพย์สมบัติไปก่อน ก็มี. ท่านผู้
ใคร ่กามารมณ์เอย ผู ้ครองทรัพย์สมบัต ิท ั ้งหลาย ไม ่เท ี ่ยงแท้ย ั ่งย ืนเลย , 
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก ในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้า 

“ดวงจันทร์อุทัยขึ้น เต็มดวง แล้วก็แรมลับ. ดวงอาทิตย์ ฉายแสงส่องโลก 
แล้วก็อัสดง. โลกธรรมท้ังหลายนั้น ข้าพเจ้ารู้เท่าทันแล้ว, เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึง
ไม่เศร้าโศก ในยามท่ีคนทั้งหลายพากันโศกเศร้า.”235  

                                                 
233  ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๓ 
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๑๔๖  พุทธธรรม 
 

“ได้ลาภ เส่ือมลาภ ได้ยศ เส่ือมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข์ เหล่านี้
เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ เป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีความแปรปรวนไปได้เป็น
ธรรมดา.  

“ผู้มีปัญญาดี มีสติ รู้จักสิ่งเหล่าน้ีแล้ว พิจารณาเห็นว่าเป็นของผันแปรไปได้เป็น
ธรรมดา, สิ่งน่าปรารถนา ก็ยํ่ายีจิตของท่านไม่ได้ ถึงสิ่งไม่น่าปรารถนา ก็ไม่ทําให้ท่าน
คับแค้น. ความยินดี ก็ตาม ความยินร้าย ก็ตาม ท่านกําจัดได้หมด หายลับ ไม่มีเหลือ. 
ท่านทราบสภาวะที่ไร้โศก ไร้ธุลี มีสัมมาปัญญา เป็นผู้ลุถึงฟากฝั่งภพ.”236 

“รูปกายของสัตว์ย่อมร่วงโรยไป แต่ชื่อและโคตรไม่เส่ือมสลาย”237 
“กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ท้ังหลาย พร้อมกันไปกับตัวมันเอง”238 
“วัยส้ินไป ตามคืนและวัน”239 

“กาลเวลาล่วงไป คืนวันผ่านพ้นไป วัยก็หมดไปทีละตอนตามลําดับ. ผู้เล็งเห็น
ภัยในความตายด่ังน้ี หวังความสงบ พึงละเหย่ือล่อในโลกเสีย”240 

“ข้าพเจ้าไม่มีความชั่วซึ่งได้ทําไว้ ณ ที่ไหนๆ เลย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่
หวั่นกลัวความตายท่ีจะมาถึง”241 

“ต้ังอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก”242 

“อานนท์...สมัยนั้น เราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์. พระนครแปดหมื่นสี่พัน อันมีกุสาวดีราช
ธานีเป็นประมุข เหล่านั้น ก็ของเรา. ปราสาทแปดหมื่นสี่พัน อันมีธรรมปราสาทเป็นประมุข
เหล่านั้น ก็ของเรา. ฯลฯ รถแปดหมื่นสี่พัน...มีเครื่องอลังการแล้วด้วยทอง มีธงแล้วด้วยทอง 
มีตาข่ายเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทอง อันมีรถเวชยันต์เป็นประมุขเหล่าน้ัน ก็ของเรา ฯลฯ  

“อานนท์ บรรดาพระนครแปดหมื่นสี่พัน พระนครที่เราอยู่ครอบครองสมัยนั้น ก็เพียง
นครเดียวเท่านั ้น คือ กุสาวดีราชธานี. บรรดาปราสาทแปดหมื่นสี ่พัน ปราสาทที่เราอยู่
ครอบครองสมัยนั้น ก็เพียงปราสาทเดียวเท่านั้น คือ ธรรมปราสาท. ฯลฯ บรรดารถแปด
หม่ืนส่ีพัน รถท่ีเรานั่งสมัยน้ัน ก็เพียงคันเดียวเท่าน้ัน คือรถเวชยันต์ ฯลฯ  

“อานนท์ จงดูเถิด สังขารเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนเป็นอดีต ดับสิ้นไปแล้ว ผันแปรไปแล้ว. 
สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงอย่างนี้แล, สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล, สังขารทั้งหลาย ให้
ความโปร่งโล่งม่ันใจไม่ได้อย่างน้ีแล. อานนท์ เพียงเท่านี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขาร
ท้ังหลายท้ังปวง เพียงพอท่ีจะเลกิติดใคร่ เพียงพอท่ีจะหลุดพ้นไปเสีย. ฯลฯ 

“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา, 
เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับไป ความสงบวางแห่งสังขารเหล่าน้ัน เป็นสุข.”243 
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บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๔๗ 
 

  

“นครของเราชื่อว่ากบิลพัสดุ์. พระราชา พุทธบิดา พระนามว่าสุทโธทนะ. พระ
มารดา ผู้ชนนี มีพระนามว่ามายาเทวี. เราครองอาคาริยวิสัยอยู่ ๒๙ พรรษา, มี
ปราสาทเลิศ ๓ หลัง ชื่อว่า สุจันทะ โกกนุท และโกญจะ. พร้อมด้วยสตรีสี่หมื่น
นางเฝ้าแหนอลังการ. ยอดนารีมีนามว่า ยโสธรา, โอรสนามว่าราหุล.  

“เราเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกบวชด้วยอัศวราชยาน, ได้บําเพ็ญเพียร
ประพฤติทุกรกิริยาอยู่ ๖ พรรษา. เราประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
แขวงเมืองพาราณสี.  

“เราคือพระสัมพุทธเจ้า นามว่าโคตมะ เป็นสรณะของสรรพสัตว์ ฯลฯ อายุ
ของเราในยุคสมัยบัดน้ี น้อยเพียงชั่วร้อยปี. ถึงจะดํารงชีวีอยู่เพียงเท่านั้น เราก็ช่วย
หมู่ชนให้ข้ามพ้นวัฏฏะไปได้จํานวนมากมาย, และได้ตั้งคบเพลิงธรรมไว้ปลุก
ประชาชนภายหลังให้เกิดปัญญาตื่นขึ้นมาตรัสรู้ต่อไป.  

“ไม่นานเลย เรา พร้อมทั้งหมู่สาวก ก็จักปรินิพพาน เหมือนไฟดับไปเพราะสิ้น
เชื้อ. เรือนกายร่างนี้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติ วิจิตรด้วยวรลักษณ์ทั้ง ๓๒ ประการ มีเดช
หาที่เทียบเทียมมิได้ กับทั้งทศพลและประดาฤทธิ์ ฉายประภาฉัพพรรณรังสี สว่างไสว
ทั่วทศทิศ ดุจดังดวงอาทิตย์ศตรังสี ก็จักลับดับหาย สังขารทั้งหมดทั้งหลายไร้แก่นสาร 
ล้วนว่างเปล่าดังน้ีแหละหนอ.”244 

“ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมี ทั้งคนจน ล้วนเดินหน้า
ไปหาความตาย ทั้งนั้น. ภาชนะดินที่ช่างหม้อทําแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งสุกและ
ดิบ ล้วนมีความแตกทําลายเป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตาย
เป็นท่ีสุด ฉันน้ัน.  

“วัยของเราหง่อมแล้ว, ชีวิตของเรายังอยู่เพียงเล็กน้อย, เราจะจากพวกเธอไป, 
เราได้ทําสรณะให้แก่ตนแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มี
ความประพฤติดีงาม มีความดําริมั่นคง จงตามรักษาจิตของตน. ผู้ใดในธรรมวินัยน้ี 
จักเป็นอยู่อย่างไม่ประมาท, ผู้น้ันจะละชาติสงสาร กระทําความจบสิ้นทุกข์ได้.”245 

“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจุบันนี้ เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวว่า ชีวิตของมนุษย์นั้นน้อย เป็น
ของนิดหน่อย พลันลับหาย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก, พึงตริตรองการด้วยความรู้คิด พึงทํา
ความดีงาม (กุศล) พึงครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์), ผู้เกิดมาแล้ว ที่จะไม่ตาย เป็นไม่มี.  

“บัดนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นาน ก็อยู่ได้เพียงร้อยปี หรือเกินกว่าเล็กน้อย. ผู้ที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อย
ปี ก็อยู่ได้เพียง ๓๐๐ ฤดู เท่านั้น...ผู้ที่อยู่ครบ ๓๐๐ ฤดู ก็อยู่ได้เพียง ๑,๒๐๐ เดือน...ผู้ที่อยู่
ครบ ๑,๒๐๐ เดือน ก็อยู่ได้เพียง ๒,๔๐๐ ปักษ์...ผู้ที่อยู่ครบ ๒,๔๐๐ ปักษ์ ก็อยู่ได้เพียง 
๓๖,๐๐๐ ราตรี...ผู้ที่อยู่ครบ ๓๖,๐๐๐ ราตรี ก็บริโภคอาหารเพียง ๗๒,๐๐๐ มื้อ คือ 
ฤดูหนาว ๒๔,๐๐๐ มื้อ ฤดูร้อน ๒๔,๐๐๐ มื้อ ฤดูฝน ๒๔,๐๐๐ มื้อ ทั้งนี้ นับรวมทั้ง
เวลาท่ีด่ืมนมมารดา และท่ีมีอันตราย (เหตุขัดข้อง) ต่อการบริโภคอาหารด้วย.  

                                                 
244  ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒๖/๕๔๔ 
245  ที.ม.๑๐/๑๐๘/๑๔๑ 



๑๔๘  พุทธธรรม 
 

“อันตรายต่อการบริโภคอาหารมีดังนี้ คือ โกรธแล้ว ไม่บริโภคอาหารเสียบ้าง มีความ
ทุกข์แล้ว ไม่บริโภคเสียบ้าง เจ็บไข้ จึงไม่ได้บริโภคเสียบ้าง รักษาอุโบสถ จึงไม่ได้บริโภคเสีย
บ้าง ไม่ได้อาหาร จึงไม่ได้บริโภคเสียบ้าง.  

“ภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษย์ผู้เป็นอยู่ ๑๐๐ ปี เราได้คํานวณนับแล้ว ประมาณอายุก็นับ
แล้ว ฤด ูป ีเดือน คืน วัน มื้ออาหาร อันตรายต่อการบริโภคอาหาร ก็ได้นับแล้ว ฉะน้ีแล.  

“ภิกษุทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้อนุเคราะห์ ผู้แสวงประโยชน์แก่สาวกทั้งหลาย จะพึงทํา
ด้วยอาศัยน้ําใจเก้ือกูล, กิจน้ันเราได้กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลาย.  

“ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง, เธอทั้งหลาย จงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่า
ต้องเป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเลย, น้ีคืออนุศาสนีของเรา สําหรับเธอท้ังหลาย.”246 

“ภิกษุท้ังหลาย เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยังประโยชน์
ตนนั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) ก็ควร
ทีเดียว ท่ีจะยังประโยชน์ผู้อ่ืนน้ันให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั้นให้ถึงพร้อม ด้วยความ
ไม่ประมาท.”247 

- เรงทํากิจ และเตรียมการเพื่ออนาคต 
“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย. ผู้ไม่

ประมาทย่อมไม่ตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว ฯลฯ ผู้ไม่ประมาท เพ่งพินิจ
อยู่ ย่อมประสบความสุขอันไพบูลย์.”248 

“เพราะฉะนั้น ในชีวิตที ่เหลืออยู ่นี ้ ทุกคนควรกระทํากิจหน้าที่ และไม่พึง
ประมาท.”249 

“บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู่.”250 

“อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสีย...พึงถอนลูกศรที่เสียบตัวออกเสีย ด้วย
ความไม่ประมาท และด้วยวิชชา.”251 

“รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ (ชีวิต) ตน ก็ควรรีบลงมือทํา”252 

“ในเวลาท่ีควรลุกขึ้นทํางาน ไม่ลุกขึ้นทํา. ทั้งที่ยังหนุ่มแน่นมีกําลัง กลับเฉื่อย
ชา ปล่อยความคิดให้จมปลัก เกียจคร้าน มัวซึมเซาอยู่ ย่อมไม่ประสบทางแห่ง
ปัญญา.”253 

                                                 
246  องฺ.สตฺตก.๒๓/๗๑/๑๔๐ 
247  สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๙/๑๓๗ (เคยอาง) 
248  ขุ.ธ.๒๕/๑๒/๑๘ 
249  ขุ.สุ.๒๕/๓๘๗/๔๖๕ 
250  องฺ.ทสก.๒๔/๔๘/๙๒ 
251  ขุ.สุ.๒๕/๓๒๗/๓๘๙ 
252  สํ.ส.๑๕/๒๘๑/๘๑ 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๔๙ 
 

  

“คนที่เรียนรู้ (สุตะ) น้อยนี้ ย่อมแก่เหมือนโคถึก. เนื้อของเขาย่อมเจริญ 
(แต่) ปัญญาของเขาหาเจริญไม่.”254 

“เมื่อยังหนุ่มสาว พรหมจรรย์ก็ไม่บําเพ็ญ ทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ (ครั้นแก่เฒ่า
ลง) ก็ต้องน่ังซบเซา เหมือนนกกระเรียนแก่ จับหงอยอยู่กับเปือกตมท่ีไร้ปลา.” 

“เมื่อยังหนุ่มสาว พรหมจรรย์ก็ไม่บําเพ็ญ ทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ (ครั้นแก่เฒ่า) ก็ได้แต่
นอนทอดถอนถึงความหลัง เหมือนดังลูกศรที่เขายิงตกไปแล้ว (หมดพิษสง).”255 

“ผลประโยชน์ทั้งปวง ตั้งอยู่ที่หลัก ๒ ประการ คือ การได้สิ่งที่ยังไม่ได้ และ
การรักษาส่ิงที่ได้แล้ว.”256 

“ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ที่ถึงความเป็นใหญ่ในโภคสมบัติ จะดํารงอยู่ได้ยืน
นาน ด้วยเหตุ ๔ สถาน หรือสถานใดสถานหนึ่ง กล่าวคือ รู้จักแสวงหาสิ่งที่พินาศสูญหาย ปฏิสังขรณ์
สิ่งท่ีชํารุดทรุดโทรม รู้จักประมาณในการกินการใช้ และต้ังสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่.”257 

“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย. ผู้ไม่
ประมาทย่อมไม่ตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว.  

“จากความมัวเมา ก็เกิดความประมาท, จากความประมาท ก็เกิดความเสื่อม, 
จากความเสื่อม ก็เกิดโทษประดัง, ผู้มีภาระปกครองรัฐ จงอย่าได้ประมาทเลย.  

“กษัตริย์จํานวนมาก มีความประมาท ต้องสูญเสียประโยชน์ สูญเสียรัฐ, 
แม้แต่ชาวบ้าน ประมาท ก็สูญเสียบ้าน, อนาคาริกประมาท ก็สูญเสียความเป็น
อนาคาริก. เมื่อผู้ครองแผ่นดินประมาท โภคทรัพย์ในรัฐย่อมพินาศทั้งหมด, นี่แล 
เรียกว่า ทุกข์ภัยของผู้ครองแผ่นดิน.  

“ความประมาทนี้ เป็นหลักอะไรไม่ได้. ผู้ครองแผ่นดินประมาทเกินขอบเขต 
โจรทั้งหลายก็กําจัดชนบทที่มั่งคั่งบริบูรณ์เสีย. โอรสทั้งหลายก็จะไม่มีเหลือ, เงิน
ทองทรัพย์สินก็จะไม่มีเหลือ. เมื่อรัฐถูกปล้น ก็จะเสื่อมจากโภคสมบัติทุกอย่าง. ถึง
จะเป็นขัตติยราช เม่ือโภคสมบัติย่อยยับหมดแล้ว ญาติมิตรสหายทั้งหลาย ก็ไม่นับ
ถือในความคิดอ่าน, พลช้าง พลม้า พลรถ พลราบ ทั้งหลาย ที่อาศัยเลี้ยงชีพอยู่ 
ก็ไม่นับถือในความคิดอ่าน.  

“ผู้นําที่จัดการงานไม่ดี เขลา ด้อยความคิดอ่าน ทรามปัญญา ย่อมหมดศรีสง่า 
เหมือนคราบเก่าที่งูทิ้งไปแล้ว. ส่วนผู้นําที่จัดแจงการงานเป็นอย่างดี หมั่นขยันถูกกาล 
ไม่เฉื่อยชา ย่อมมีโภคสมบัติที่เจริญยิ่งข้ึนๆ ทุกด้าน เหมือนฝูงโคที่มีโคผู้นํา.  

“ฉะนั้น พระองค์จงเสด็จเที่ยวสดับดูความเป็นอยู่เป็นไปในแว่นแคว้นแดน
ชนบท, ครั้นได้เห็นได้สดับแล้ว จึงดําเนินราชกิจน้ันๆ.”258 

                                                                                                                                                        
253  ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๒ 
254  ขุ.ธ.๒๕/๒๑/๓๕ 
255  ขุ.ธ.๒๕/๒๑/๓๖ 
256  ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑ (ไมประมาท ๒ ดาน คือ ในการสรางสรรค และในการรักษา) 
257  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๘/๓๓๖ 



๑๕๐  พุทธธรรม 
 

“เป็นคนควรหวังเรื่อยไป บัณฑิตไม่ควรท้อแท้. เราเห็นประจักษ์มากับตนเอง 
เราปรารถนาอย่างใด ก็ได้สมตามน้ัน.”259 

“ภิกษุท้ังหลาย เราประจักษ์ (คุณค่า) ของธรรม ๒ ประการ คือ ความไม่สันโดษในกุศล
ธรรมทั้งหลาย และความไม่ระย่อในการบําเพ็ญเพียร ฯลฯ โพธิอันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่
ประมาท, ความลุโล่งโปร่งใจ (โยคเกษม) อย่างเยี่ยมยอด อันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่
ประมาท.”260 

“ภิกษุ ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะ อย่าได้นอนใจ เพียงด้วยความมีศีลและวัตร 
ด้วยความเป็นผู้ได้เล่าเรียนศึกษามาก ด้วยการได้สมาธิ ด้วยการอยู่วิเวก หรือ 
(แม้แต่) ด้วยการประจักษ์ว่า เราได้สัมผัสเนกขัมมสุขท่ีพวกปุถุชนไม่เคยได้รู้จัก”261 

“เตรียมกิจสําหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อน, อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลา
ต้องทําเฉพาะหน้า.”262 

“พึงระแวงสิ่งที่ควรระแวง, พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง, ธีรชนตรวจตราโลกทั้ง
สอง เพราะคํานึงภัยท่ียังไม่มาถึง.”263 

“ภิกษุทั ้งหลาย เมื ่อมองเห็นภัยที่ยังไม่มาถึง (อนาคตภัย) ๕ ประการต่อไปนี้ (คือ 
ความชรา ความเจ็บไข้ ความขาดแคลน คราวบ้านเมืองไม่สงบ คราวสงฆ์แตกแยก ที่อาจจะ
เกิดมีขึ้น) ย่อมควรแท้ ที่ภิกษุจะเป็นอยู่โดยเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศตัวเด็ดเดี่ยว 
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่
ประจักษ์แจ้ง.”264 

“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ (คือ ภิกษุทั้งหลายที่มิได้อบรมพัฒนากาย 
ศีล จิต ปัญญา จะเป็นอุปัชฌาย์ให้อุปสมบท จะเป็นอาจารย์ จะเป็นผู้กล่าวอภิธรรมกถา   
เวทัลลกถา จะไม่ตั้งใจฟังพระสูตรที่เป็นตถาคตภาษิต จะเป็นพระเถระผู้นําในทางย่อหย่อน) ซึ่ง
ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป. เธอทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้, ครั้นตระหนัก
แล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่าน้ัน.”265 

“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ (คือ ภิกษุทั้งหลาย จะมัวหมกมุ่นติดในเรื่องจีวร
ดีๆ อาหารดีๆ ที่อยู่อาศัยดีๆ แล้วทําการแสวงหาผิดวินัย จะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณี สิกขมานาและ
สามเณร จะอยู่คลุกคลีกับคนวัดและสามเณร) ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป. เธอ
ท้ังหลายพึงตระหนักล่วงหน้าไว้, ครั้นตระหนักแล้ว พึงพยายามเพ่ือป้องกันอนาคตภัยเหล่าน้ัน.”266 

                                                                                                                                                        
258  ขุ.ชา.๒๗/๒๔๑๙/๕๒๔ (บางสวนมีใน ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๐/๕๓๐ ดวย) 
259  ขุ.ชา.๒๗/๕๑/๑๗; ๑๘๕๔/๓๖๒; ๒๘/๔๕๐/๑๖๗ เปนตน 
260  องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔ 
261  ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๑ (เนกขัมมสุข อรรถกถาวา หมายถึงสุขของพระอนาคามี) 
262  ขุ.ชา.๒๗/๑๖๓๖/๓๒๘ 
263  ขุ.ชา.๒๗/๕๔๕/๑๓๖; ๑๐๙๒/๒๓๑ 
264  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๘/๑๑๗ (อางละเอียด หนา ๗๐๕) 
265  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๗/๑๑๕ (อางละเอียด หนา ๗๐๖) 
266  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑ (อางละเอียด หนา ๗๐๗) 



บทท่ี ๓ ไตรลักษณ   ๑๕๑ 
 

  

“แน่ะสารีบุตร พระผู้มีพระภาคกกุสันธะ ก็ดี พระผู้มีพระภาคโกนาคมน์ ก็ดี พระผู้มีพระ
ภาคกัสสปะ ก็ดี ไม่คร้านที่จะแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายโดยพิสดาร และสุตตะ เคยยะ ฯลฯ 
เวทัลละ ของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้น ก็มีมาก, สิกขาบท ท่านก็บัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลาย, 
ปาฏิโมกข์ ท่านก็แสดงไว้. เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า และเหล่าสาวกที่ตรัสรู้ตาม ลับล่วงไป
แล้ว สาวกทั้งหลายรุ่นภายหลัง ซึ่งมีชื่อ โคตร ชาติตระกูลต่างๆ กัน ออกบวชแล้ว ก็ดํารง
ศาสนาไว้ได้ตลอดกาลยาวนาน,  

“เปรียบเหมือนดอกไม้นานาพรรณ ที่เขาวางไว้บนแผ่นไม้ แต่เอาด้ายร้อยไว้แล้วอย่างดี 
ลมกระพือพัดมา ก็พาให้กระจัดกระจายไม่ได้ ท้ังน้ีเพราะถูกด้ายร้อยรวมกันไว้เป็นอย่างดี... นี้คือ
เหตุปัจจัย ให้ศาสนาของพระผู้มีพระภาคกกุสันธะ พระผู้มีพระภาคโกนาคมน์ และพระผู้มีพระ
ภาคกัสสปะ ดํารงอยู่ได้ยืนนาน.”267  

“ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า ฯลฯ ท่านทั้งหลาย ธรรมนี้ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย ตรัสไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นเครื่องนําสู่ความหลุด
พ้น เป็นไปเพื่อสันติ เป็นคําประกาศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทุกท่านทีเดียว พึงสังคายนาใน
ธรรมนั้น ไม่พึงวิวาทกัน อันจะช่วยให้พระศาสนา (พรหมจรรย์) ยั่งยืน ดํารงอยู่ตลอดกาล
นาน เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลแก่คนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย.”268 

“ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ กล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า ฯลฯ ท่านทั้งหลาย ขอเชิญ
พวกเรามาสังคายนาธรรมและวินัยกันเถิด ก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรือง ธรรมจะถูกขัดขวาง อวินัย
จะรุ่งเรือง วินัยจะถูกขัดขวาง, ก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกําลัง ธรรมวาทีจะอ่อนกําลัง พวก 
อวินยวาทีจะมีกําลัง วินยวาทีจะอ่อนกําลัง.”269 

“อานนท์ ตราบใดที่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ยังจักประชุมกันเนืองนิตย์... ตราบใดที่พวกเจ้าวัชชี 
ยังจักพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจการหน้าที่ของ
ชาววัชชี, (ตราบน้ัน) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไมมี่เส่ือมเลย... 

“ภิกษุทั้งหลาย ตราบใดที่ภิกษุทั้งหลาย ยังจักประชุมกันเนืองนิตย์... ตราบใดที่ภิกษุ
ทั้งหลาย ยังจักพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจการ
หน้าท่ีของสงฆ,์ (ตราบน้ัน) ภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเส่ือมเลย... 

“ภิกษุทั้งหลาย ตราบใดที่ภิกษุทั้งหลาย ยังจักเป็นผู้มีศรัทธา... มีหิริ... มีโอตตัปปะ... 
เป็นผู้เล่าเรียนศึกษามาก (พหูสูต)... เป็นผู้ต้ังหน้าเพียร... เป็นผู้มีสติกํากับตัว... เป็นผู้มีปัญญา, 
(ตราบน้ัน) ภิกษุท้ังหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเส่ือมเลย”270 

                                                 
267  วินย.๑/๗/๑๔ 
268  ที.ปา.๑๑/๒๒๕/๒๒๕ 
269  วินย.๗/๖๑๔/๓๘๐ 
270  ที.ม.๑๐/๖๘,๗๐,๗๒/๘๖-๙๓; ในการทําจิต ทานสอนใหรูเทาทันวา ส่ิงทั้งปวงไมเที่ยง มีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา แตพุทธ

พจนชุดนี้กลับสอนวา ถาทํากิจดวยความไมประมาท ก็จะไมมีความเส่ือมเลย มีแตความเจริญอยางเดียว พึงศึกษาพุทธพจนสอง

แบบน้ีใหชัดเจน จะไดเขาใจถูกตอง และปฏิบัติไมผิดพลาด นอกจากนี้ พึงสังเกตดวยวา ความไมประมาทในการปรับปรุงพัฒนาตน

ซ่ึงเปนกิจสวนตัว จะตองดําเนินเคียงคูไปดวยกันกับความไมประมาทในการทํากิจที่เปนความรับผิดชอบตอสวนรวม 



 

ตอน ๓: ชีวิตเปนไปอยางไร? 

ปฏิจจสมุปบาท 

การท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี 

บทที่ ๔ 

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ 

๑. ฐานะและความสําคัญ 
ปฏิจจสมุปบาท แปลพอใหไดความหมายในเบ้ืองตนวา การเกิดข้ึนพรอมแหงธรรมทั้งหลายโดยอาศัย

กัน การท่ีส่ิงท้ังหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมีข้ึน หรือการท่ีทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัยสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันมา 
ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมอีกหมวดหนึ่ง ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ หรือหลัก

ความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา ไมเกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาท้ังหลาย 

พุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติวาดังน้ี 

“ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็น
ธรรมนิยาม คือ อิทัปปัจจยตา271 

ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย 
แจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย และจึงตรัสว่า “จงดูส”ิ 

“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ” 
“ภิกษุทั้งหลาย ตถตา (ภาวะที่เป็นอย่างนั้น) อวิตถตา (ภาวะที่ไม่คลาดจากการเป็น

อย่างนั้น) อนัญญถตา (ภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่น) คืออิทัปปัจจยตา ดังกล่าวมานี้แล เรียกว่า 
ปฏิจจสมุปบาท”272 

ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นไดจากพุทธพจนวา 

“ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้น เห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ัน เห็นปฏิจจสมุปบาท”273 
“ภิกษุทั้งหลาย แท้จริง อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่

ต้องเชื่อผู้อ่ืนว่า เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดขึ้น ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน ฯลฯ 
เม่ือใด อริยสาวกรู้ท่ัวถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเป็นอย่างนี้ อริยสาวกนี้ 

เรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ ก็ได้  ผู้มีทัศนะสมบูรณ์ ก็ได้  ผู้ลุถึงสัทธรรมนี้ ก็ได้  ว่าผู้
ประกอบด้วยเสขญาณ ก็ได้ ผู้ประกอบด้วยเสขวิชชา ก็ได้ ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้ว ก็ได้ 
พระอริยะผู้มีปัญญาชําแรกกิเลส ก็ได้ ผู้อยู่ชิดประตูอมตะ ก็ได้”274 

                                                 
271 เปนชื่อหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัวอักษรวา การประชุมปจจัยของส่ิงเหลานี้ หรือ ภาวะที่มีอันน้ีๆ เปนปจจัย; ในคัมภีร

ชั้นรองลงมา บางทีเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ปจจยาการ แปลวา อาการท่ีเปนปจจัย (mode of conditionality) 
272  สํ.นิ.๑๖/๖๑/๓๐; ขอใหเทียบความหมายท่ีใชในภาษาอังกฤษ; ตถตา = objectivity, อวิตถตา = necessity,  อนัญญถตา = 

invariability, อิทัปปจจยตา = conditionality, ปฏิจจสมุปบาท = dependent origination 
273  ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๙ 

274  สํ.นิ.๑๖/๑๘๔-๑๘๗/๙๔-๙๖ เปนตน 

๑ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๕๓ 
 

  

“สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง รู้ชัดธรรมเหล่าน้ี รู้ชัดเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ รู้
ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้ รู้ชัดทางดําเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้ ฯลฯ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้นแล จึงควรแก่การยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และยอมรับได้ว่าเป็น
พราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ และจึงได้ชื ่อว่า ได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะ และ
ประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน”275 

อยางไรก็ดี มีพุทธพจนตรัสเตือนไว ไมใหประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้วา เปนหลักเหตุผลท่ีเขาใจงาย 

เพราะเคยมีเรื่องท่ีพระอานนทเขาไปกราบทูลพระองค และไดตรัสตอบ ดังน้ี 

“น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาเลย พระเจ้าข้า หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถึงจะเป็นธรรมลึกซึ้ง 
และปรากฏเป็นของลึกซึ้ง ก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์ เหมือนเป็นธรรมง่ายๆ” 

“อย่ากล่าวอย่างนั้น อย่ากล่าวอย่างนั้น อานนท์ ปฏิจจสมุปบาทนี้ เป็นธรรมลึกซึ้ง 
และปรากฏเป็นของลึกซึ้ง เพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อน้ีแหละ หมู่สัตว์นี้จึง
วุ่นวายเหมือนเส้นด้ายที่ขอดกันยุ่ง จึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นด้ายที่เป็นปม จึงเป็นเหมือน
หญ้ามุงกระต่าย และหญ้าปล้อง จึงผ่านพ้น อบาย ทุคติ วินิบาต สังสารวัฏ ไปไม่ได้”276 

ผูศึกษาพุทธประวัติแลว คงจําพุทธดําริเม่ือครั้งหลังตรัสรูใหมๆ กอนเสด็จออกประกาศพระศาสนาไดวา 

ครั้งน้ัน พระพุทธเจาทรงนอมพระทัยไปในทางที่จะไมทรงประกาศธรรม ดังความในพระไตรปฎกวา 

“ภิกษุทั้งหลาย เราได้มีความดําริเกิดขึ้นว่า ‘ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซึ้ง 
เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิต จึงจะรู้
ได้’” 

“ก็แหละ หมู่ประชานี้ เป็นผู้เริงรมย์อยู่ด้วยอาลัย277 ยินดีอยู่ในอาลัย ระเริงอยู่ในอาลัย 
สําหรับหมู่ประชาผู้เริงรมย์ รื่นระเริงอยู่ในอาลัย (เช่นนี้) ฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก 
กล่าวคือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท  

“แม้ฐานะอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ ความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัด
อุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน  

“ก็ถ้าเราพึงแสดงธรรม และคนอ่ืนไม่เข้าใจซึ้งต่อเรา ข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อย
เปล่าแก่เรา จะพึงเป็นความลําบากเปล่าแก่เรา”278 

พุทธดําริตอนน้ี กลาวถึงหลักธรรม ๒ อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน เปนการยํ้าท้ังความยาก

ของหลักธรรมขอน้ี และความสําคัญของหลักธรรมน้ี ในฐานะเปนส่ิงท่ีพระพุทธเจาตรัสรู และจะทรงนํามาสั่งสอน

แกหมูประชา  

                                                 
275  สํ.นิ.๑๖/๔๑,๙๔-๕, ๓๐๖-๘/ ๑๙, ๕๓, ๑๕๘ 

276  สํ.นิ.๑๖/๒๒๔-๕/๑๑๐-๑ 
277 อาลัย = ความผูกพัน ความยึดติด ส่ิงที่ติดเพลิน สภาพพัวพันอิงอาศัย ชีวิตที่ขึ้นตอปจจัยภายนอก  

278  วินย.๔/๗/๘; ม.มู.๑๒/๓๒๑/๓๒๓ 



๑๕๔  พุทธธรรม 
 
๒. ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท 

พุทธพจน ท่ีเปนตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น แยกไดเปน ๒ ประเภท คือ ท่ีแสดงเปนกลางๆ ไม

ระบุช่ือหัวขอปจจัย อยางหนึ่ง กับท่ีแสดงเจาะจงระบุชื่อหัวขอปจจัยตางๆ ซึ่งสืบทอดตอกัน โดยลําดับเปน

กระบวนการ อยางหนึ่ง  

อยางแรก มักตรัสไวนําหนาอยางหลัง เปนทํานองหลักกลาง หรือหลักท่ัวไป สวนอยางหลัง พบได

มากมาย และสวนมากตรัสไวลวนๆ โดยไมมีอยางแรกอยูดวย อยางหลังน้ี อาจเรียกไดวาเปนหลักแจงหัวขอ 

หรือขยายความ เพราะแสดงรายละเอียดใหเห็น หรือเปนหลักประยุกต เพราะนําเอากระบวนการธรรมชาติมา

แสดงใหเห็นความหมายตามหลักท่ัวไปนั้น 

อนึ่ง หลักท้ัง ๒ อยางน้ัน แตละอยางแบงออกไดเปน ๒ ทอน คือ ทอนแรกแสดงกระบวนการเกิด 

ทอนหลังแสดงกระบวนการดับ เปนการแสดงใหเห็นแบบความสัมพันธ ๒ นัย  

ทอนแรกท่ีแสดงกระบวนการเกิด เรียกวา สมุทยวาร และถือวาเปนการแสดงตามลําดับ จึงเรียกวา 

อนุโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในอริยสัจเปนขอท่ี ๒ คือ ทุกขสมุทัย  

ทอนหลังท่ีแสดงกระบวนการดับ เรียกวา นิโรธวาร และถือวาเปนการแสดงยอนลําดับ จึงเรียกวา 

ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลักอริยสัจเปนขอท่ี ๓ คือ ทุกขนิโรธ 

แสดงตัวบทท้ัง ๒ อยาง ดังน้ี 

๑) หลักท่ัวไป 

ก. อิมสฺมึ สติ  อิทํ โหติ เมื่อส่ิงนี้มี  ส่ิงน้ีจึงมี 
 อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ อุปฺปชฺชติ เพราะส่ิงน้ีเกิดขึ้น  ส่ิงน้ีจึงเกิดขึ้น 

ข. อิมสฺมึ อสติ  อิทํ น โหติ เมื่อส่ิงนี้ไมมี  ส่ิงน้ีก็ไมม ี
 อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ279

 เพราะส่ิงน้ีดับไป  ส่ิงน้ีก็ดับ (ดวย) 

พิจารณาตามรูปพยัญชนะ หลักท่ัวไปนี้ เขากับช่ือท่ีเรียกวา อิทัปปจจยตา
280

 

๒) หลักแจงหัวขอ หรือ หลักประยุกต 
ก. อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงมี 
   สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจึงมี 
   วิญฺญาณปจฺจยา  นามรูปํ เพราะวิญญาณเปนปจจัย  นามรูปจึงมี 
   นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ เพราะนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะจึงมี 
   สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี 
   ผสฺสปจฺจยา  เวทนา เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนาจึงมี 
   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  เพราะเวทนาเปนปจจัย  ตัณหาจึงมี 
   ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ เพราะตัณหาเปนปจจัย  อุปาทานจึงมี 

                                                 
279  สํ.นิ.๑๖/๖๔, ๑๔๔/๓๓, ๗๘, ฯลฯ 
280 วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๔๖ ชี้วา  หลักทั่วไปนี้ บางครั้งทานขยายความโดยแสดงเพียงปจจัยเดียว ก็มี (เชน สํ.นิ.๑๖/๒๓๗/๑๑๗) เรียกวา  

เอกังคปฏิจจสมุปบาท (ปฏิจจสมุปบาทแบบหัวขอเดียว) 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๕๕ 
 

  

  อุปาทานปจฺจยา  ภโว เพราะอุปาทานเปนปจจัย  ภพจึงมี 
  ภวปจฺจยา  ชาติ เพราะภพเปนปจจัย  ชาติจึงม ี
  ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ เพราะชาติเปนปจจัย  ชรามรณะจึงมี 
  ......................................................................................................................................................................................... 

  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  สมฺภวนฺติ 
  ความโศก ความครํ่าครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ จึงมีพรอม 
  เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ 
  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังปวงน้ี จึงมีได ดวยประการฉะน้ี 

ข.  อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ 
   สงฺขารนิโรโธ สังขารจึงดับ 
   สงฺขารนิโรธา  วิญฺญาณนิโรโธ เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ 
   วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ 
   นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ 
   สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ 
   ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ 
   เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ 
   ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ 
   อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ 
   ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ 
   ชาตินิโรธา  ชรามรณํ เพราะชาติดับ  ชรามรณะ (จึงดับ) 
  ......................................................................................................................................................................................... 

  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ 
  ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดับ 
  เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ281 
  ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการฉะน้ี 

ขอใหสังเกตวา คําสรุปปฏิจจสมุปบาทน้ี บงวา เปนกระบวนการเกิดขึ้นและดับไปแหงความทุกข 

ขอความเชนน้ี เปนคําสรุปสวนมากของหลักปฏิจจสมุปบาทท่ีปรากฏในที่ตางๆ  

แตบางแหงสรุปวา เปนการเกิดข้ึนและสลายหรือดับไปของโลก ก็มี โดยใชคําบาลีวา “อยํ โข ภิกฺขเว 
โลกสฺส สมุทโย – นี้แล ภิกษุท้ังหลาย คือความเกิดข้ึนแหงโลก” “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส อตฺถงฺคโม – น้ีแล 

ภิกษุท้ังหลาย คือความดับสลายแหงโลก”282
   หรือวา  “เอวมยํ โลโก สมุทยติ  –  โลกนี้ยอมเกิดข้ึนดวยอาการ

อยางนี”้   “เอวมยํ  โลโก   นิรุชฺฌติ  –   โลกนี้ยอมดับไปดวยอาการอยางนี้”283  
                                                 
281  วินย.๔/๑-๓/๑-๕; สํ.นิ.๑๖/๑-๓, ๑๔๔/๑, ๗๘, ฯลฯ 
282  สํ.นิ.๑๖/๑๖๔-๕/๘๗-๘ 
283  สํ.นิ.๑๖/๑๗๙-๑๘๖/๙๓-๙๕ 



๑๕๖  พุทธธรรม 
 

อยางไรก็ดี วาโดยความหมายที่แทจริงแลว คําสรุปท้ังสองอยางน้ี ไดความตรงกัน และเทากัน ปญหา

อยูท่ีความหมายของศัพท ซึ่งจะตองทําความเขาใจกันตอไป 

อนึ่ง หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ในคัมภีรท่ีเปนสวนทายของพระไตรปฎก เริ่มปรากฏคําเรียกชื่ออีกอยาง

หนึ่งวา “ปจจยาการ” (แปลวา อาการท่ีส่ิงท้ังหลายเปนปจจัยแกกัน) และตอมา ในอรรถกถา-ฎีกา นิยมใชคํา

วาปจจยาการนั้นมากขึ้นจนปรากฏบอยครั้งกวาคําวาอิทัปปจจยตา  

ในหลักที่แสดงเต็มรูปอยางในท่ีน้ี องคประกอบท้ังหมดมีจํานวน ๑๒ หัวขอ องคประกอบเหลาน้ี เปน

ปจจัยเน่ืองอาศัยสืบตอกันไปเปนรูปวงเวียน ไมมีตน ไมมีปลาย คือไมมีตัวเหตุเริ่มแรกที่สุด (มูลการณ หรือ 

The First Cause) การยกเอาอวิชชาต้ังเปนขอท่ีหนึ่ง ไมไดหมายความวา อวิชชาเปนเหตุเบ้ืองแรก หรือเปนมูล

การณของส่ิงท้ังหลาย แตเปนการต้ังหัวขอเพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจ โดยตัดตอนยกเอาองคประกอบ

อันใดอันหน่ึง ท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด ข้ึนมาต้ังเปนลําดับท่ี ๑ แลวก็นับตอไปตามลําดับ  

บางคราวทานปองกันมิใหมีการยึดเอาอวิชชาเปนมูลการณ โดยแสดงความเกิดของอวิชชาวา “อวิชชา

เกิด เพราะอาสวะเกิด อวิชชาดับ เพราะอาสวะดับ – อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ”284 

องคประกอบ ๑๒ ขอของปฏิจจสมุปบาทนั้น นับต้ังแตอวิชชา ถึง ชรามรณะเทานั้น (คือ อวิชชา → 

สังขาร → วิญญาณ → นามรูป → สฬายตนะ→ ผัสสะ→ เวทนา→ ตัณหา→ อุปาทาน→ ภพ→ 

ชาติ→ ชรามรณะ) สวน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส (ความคับแคนใจ) เปนเพียงตัวพลอยผสม เกิด

แกผูมีอาสวกิเลสเมื่อมีชรามรณะแลว เปนตัวการหมักหมมอาสวะซึ่งเปนปจจัยใหเกิดอวิชชาหมุนวงจรตอไปอีก 

ในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต พระพุทธเจามิไดตรัสตามลําดับ และเต็มรูปอยางนี้ (คือ ชัก

ตนไปหาปลาย) เสมอไป การแสดงในลําดับและเต็มรูปเชนน้ี มักตรัสในกรณีเปนการแสดงตัวหลัก แตในทาง

ปฏิบัติซึ่งเปนการเริ่มตนดวยขอปญหา มักตรัสในรูปยอนลําดับ (คือ ชักปลายมาหาตน) เปน ชรามรณะ ←ชาติ 

←ภพ ← อุปาทาน ←ตัณหา ←เวทนา ←ผัสสะ  ←สฬายตนะ ←นามรูป ←วิญญาณ ←สังขาร 

←อวิชชา
285 

ในทางปฏิบัติเชนน้ี การแสดงอาจเริ่มตนท่ีองคประกอบขอหน่ึงขอใดในระหวางก็ได สุดแตองคประกอบ

ขอไหนจะกลายเปนปญหาท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา เชน อาจจะเริ่มท่ีชาติ
286

 ท่ีเวทนา
287

 ท่ีวิญญาณ
288

 อยางใด

อยางหน่ึง แลวเช่ือมโยงกันขึ้นมาตามลําดับจนถึงชรามรณะ (ชักกลางไปหาปลาย) หรือสืบสาวยอนลําดับลงไป

จนถึงอวิชชา (ชักกลางมาหาตน) ก็ได หรืออาจเริ่มตนดวยเรื่องอื่นๆ ท่ีมิใชช่ือใดช่ือหนึ่งใน ๑๒ หัวขอน้ี แลวชัก

เขามาพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ได
289

  

โดยนัยที่กลาวมา การแสดงปฏิจจสมุปบาท จึงไมจําเปนตองครบ ๑๒ หัวขออยางขางตน และไม

จําเปนตองอยูในรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป 

                                                 
284  ม.มู.๑๒/๑๓๐/๑๐๑ 

285  ดู สํ.นิ.๑๖/๒๒-๒๗, ๑๘๙/๕-๑๓, ๙๗ ฯลฯ 

286  เชน สํ.นิ.๑๖/๑๐๗/๖๑ 

287   เชน ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๙ 
288  เชน สํ.นิ.๑๖/๑๗๘/๙๓ 

289  เชน สํ.นิ.๑๖/๒๘, ๒๔๖/๑๔, ๑๒๒, ฯลฯ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๕๗ 
 

  

ขอควรทราบท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึง คือ ความเปนปจจัยแกกันขององคประกอบเหลาน้ี มิใชมีความหมาย

ตรงกับคําวา “เหตุ” ทีเดียว เชน ปจจัยใหตนไมงอกข้ึน มิใชหมายเพียงเมล็ดพืช แตหมายถึง ดิน น้ํา ปุย อากาศ 

อุณหภูมิ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยแตละอยาง และการเปนปจจัยแกกันน้ี เปนความสัมพันธท่ีไมจําตองเปนไป

ตามลําดับกอนหลังโดยกาละหรือเทศะ เชน พื้นกระดาน เปนปจจัยแกการต้ังอยูของโตะ เปนตน
290

 

๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท 
หลักปฏิจจสมุปบาทน้ี ถูกนํามาแปลความหมายและอธิบายโดยนัยตางๆ ซึ่งพอสรุปเปนประเภทใหญๆ 

ไดดังนี้ 

๑. การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิต โดยการตีความพุทธพจนบางแหงตามตัวอักษร 

เชน พุทธดํารัสวา โลกสมุทัย
291

 เปนตน 

๒. การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิด – ดับแหงชีวิต และความทุกขของบุคคล ซึ่งแยกไดเปน ๒ 

นัย 

๑) แสดงกระบวนการชวงกวางระหวางชีวิตตอชีวิต คือ แบบขามภพขามชาติ เปนการแปล

ความหมายตามรูปศัพทอีกแบบหนึ่ง และเปนวิธีอธิบายที่พบท่ัวไปในคัมภีรรุนอรรถกถา ซึ่ง

ขยายความหมายออกไปอยางละเอียดพิสดาร ทําใหกระบวนการน้ีมีลักษณะเปนแบบแผน มี

ขั้นตอนและคําบัญญัติเรียกตางๆ จนดูสลับซับซอนแกผูเริ่มศึกษา 

๒) แสดงกระบวนการท่ีหมุนเวียนอยูตลอดเวลาในทุกขณะของการดํารงชีวิต เปนการแปล

ความหมายที่แฝงอยูในคําอธิบายนัยท่ี ๑) นั่นเอง แตเล็งเอานัยอันลึกซึ้งหรือนัยประยุกตของ

ศัพทตามท่ีเขาใจวาเปนพุทธประสงค (หรือเจตนารมณของหลักธรรม) เฉพาะสวนท่ีเปน

ปจจุบัน วิธีอธิบายนัยน้ียืนยันตัวเองโดยอางพุทธพจนในพระสูตรไดหลายแหง เชน ในเจตนา

สูตร
292

 ทุกขนิโรธสูตร
293

 และโลกนิโรธสูตร
294

 เปนตน สวนในพระอภิธรรม มีบาลีแสดง

กระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาทท้ังหมดที่เกิดครบถวนในขณะจิตอันเดียวไวดวย จัดเปนตอน

หน่ึงในคัมภีรทีเดียว
295 

ในการอธิบายแบบที่ ๑ บางครั้งมีผูพยายามตีความหมายใหหลักปฏิจจสมุปบาทเปนทฤษฎีแสดงตน

กําเนิดของโลก โดยถือเอาอวิชชาเปนมูลการณ (The First Cause)296
 แลวจึงวิวัฒนาการตอมาตามลําดับหัวขอ

ท้ัง ๑๒ นั้น  
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296  ผูตีความหมายอยางนี้ บางพวกแปลคํา “อวิชชา” วา ส่ิงหรือภาวะที่ไมมีความรู จึงอธิบายวา วัตถุเปนตนกําเนิดแหงชีวิต บางพวก

แปลคํา “อวิชชา” วา ภาวะท่ีไมอาจรูได หรือภาวะที่ไมมีใครรูถึง จึงอธิบายอวิชชาเปน God ไปเสีย สวนคําวา “สังขาร” ก็

ตีความหมายคลุมเอาสังขตธรรมไปเสียท้ังหมด ดังน้ีเปนตน 



๑๕๘  พุทธธรรม 
 

การแปลความหมายอยางน้ี ทําใหเห็นไปวาคําสอนในพระพุทธศาสนามีสวนคลายคลึงกับศาสนาและ

ระบบปรัชญาอื่นๆ ท่ีสอนวามีตัวการอันเปนตนเดิมสุด เชน พระผูสราง เปนตน ซึ่งเปนตนกําเนิดของสัตวและส่ิง

ท้ังปวง ตางกันเพียงวา ลัทธิท่ีมีพระผูสราง แสดงกําเนิดและความเปนไปของโลกในรูปของการบันดาลโดยอํานาจ

เหนือธรรมชาติ สวนคําสอนในพระพุทธศาสนา (ท่ีตีความหมายอยางนี้) แสดงความเปนไปในรูปวิวัฒนาการตาม

กระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติเอง  

อยางไรก็ดี การตีความหมายแบบนี้ยอมถูกตัดสินไดแนนอนวา ผิดพลาดจากพุทธธรรม เพราะคําสอน

หรือหลักลัทธิใดก็ตามท่ีแสดงวาโลกมีมูลการณ   (คือเกิดจากตัวการท่ีเปนตนเดิมท่ีสุด)   ยอมเปนอันขัดตอหลัก 

อิทัปปจจยตา หรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงเหตุผลเปนกลางๆ วา ส่ิงท้ังหลายเปนปจจัย

เนื่องอาศัยกัน เกิดสืบตอกันมาตามกระบวนการแหงเหตุผลอยางไมมีท่ีส้ินสุด มูลการณเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได ไม

วาจะในรูปพระผูสรางหรอืส่ิงใดๆ  

ดวยเหตุนี้ การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทใหเปนคําอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิต จึง

เปนที่ยอมรับไดเฉพาะในกรณีท่ีเปนการอธิบายใหเห็นความคลี่คลายขยายตัวแหงกระบวนธรรมชาติในทางท่ี

เจริญข้ึน และทรุดโทรมเส่ือมสลายลงตามเหตุปจจัยหมุนเวียนกันเรื่อยไป ไมมีเบ้ืองตน ไมมีเบ้ืองปลาย 

เหตุผลอยางหน่ึงสําหรับประกอบการพิจารณาวาการแปลความหมายอยางใดถูกตอง ควรยอมรับหรือไม 

ก็คือ พุทธประสงคในการแสดงพุทธธรรม ซึ่งตองถือวาเปนความมุงหมายของการทรงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาท

ดวย โดยเปนไปตามหลักความสอดคลองท่ียอนกลับมาบงบอกวา ความจริงของหลักปฏิจจสมุปบาทน้ันอํานวย

ความมุงหมายเชิงปฏิบัติดังท่ีกลาว  

ในการแสดงพุทธธรรมน้ัน พระพุทธเจาทรงมุงหมายและส่ังสอนเฉพาะส่ิงท่ีจะนํามาใชปฏิบัติใหเปน

ประโยชนในชีวิตจริงได เกี่ยวของกับชีวิต การแกไขปญหาชีวิต และการลงมือทําจริงๆ ไมทรงสนับสนุนการ

พยายามเขาถึงสัจธรรมดวยวิธีครุนคิดและถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งเปนไปไมได ดวย

เหตุนี้ การกําหนดความเปนพุทธธรรม จึงพึงพิจารณาคุณคาทางจริยธรรมประกอบดวย  

ในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไมมีตนปลายน้ัน แมจะพึงยอมรับได ก็ยัง

จัดวามีคุณคาทางจริยธรรม (คือคุณคาในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชีวิตจริง) นอย หรืออยางไมม่ันใจเต็มท่ี คือ 

ไดเพียงโลกทัศนหรือชีวทัศนอยางกวางๆ วา ความเปนไปของโลกและชีวิตดําเนินไปตามกระแสแหงเหตุผล ขึ้น

ตอเหตุปจจัยในกระบวนการของธรรมชาติเอง ไมมีผูสราง ผูบันดาล และไมเปนไปลอยๆ โดยบังเอิญ ดังนั้น จึง

เอื้อหรือนอมไปในทางท่ีจะใหเกิดคุณคาในทางปฏิบัติ ๓ ประการตอไปน้ี คือ 

๑. การมองเห็นตระหนักวา ผลท่ีตองการ ไมอาจใหสําเร็จเพียงดวยความหวังความปรารถนา ดวยการ

ออนวอนตอพระผูสรางหรืออํานาจเหนือธรรมชาติใดๆ หรือดวยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญ แตตองสําเร็จ

ดวยการลงมือกระทํา คือ บุคคลจะตองพ่ึงตนดวยการทําเหตุปจจัยที่จะใหผลสําเร็จท่ีตองการนั้นเกิดขึ้น  

๒. การกระทําเหตุปจจัยเพื่อใหไดผลท่ีตองการ จะเปนไปได ตองอาศัยความรูความเขาใจใน

กระบวนการของธรรมชาตินั้นอยางถูกตอง จึงถือปญญาเปนคุณธรรมสําคัญ คือ ตองเก่ียวของและจัดการกับส่ิง

ท้ังหลายดวยปญญา  



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๕๙ 
 

  

๓. การรูเขาใจในกระบวนการของธรรมชาติ วาเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัย ยอมชวยลดหรือทําลาย

ความหลงผิดท่ีเปนเหตุใหเขาไปยึดม่ันถือมั่นในส่ิงท้ังหลายวาเปนตัวตนของตนลงได ทําใหเขาไปเกี่ยวของกับส่ิง

ท้ังหลายอยางถูกตองเปนประโยชนตามวัตถุประสงค โดยไมกลับตกไปเปนทาสของสิ่งท่ีเขาไปเก่ียวของน้ันเสีย 

ยังคงเปนอิสระอยูได   

โลกทัศนและชีวทัศนท่ีกลาวนี้ แมจะถูกตอง และมีคุณคาตรงตามความมุงหมายของพุทธธรรมทุก

ประการ ก็ยังนับวาหยาบ ไมหนักแนนและกระช้ันชิดพอท่ีจะใหมั่นใจเด็ดขาดวาจะเกิดคุณคาท้ัง ๓ ประการนั้น 

(โดยเฉพาะประการที่ ๓) อยางครบถวนและแนนอน 

เพื่อใหการแปลความหมายแบบนี้มีคุณคาสมบูรณยิ่งข้ึน จะตองพิจารณากระบวนการหมุนเวียนของ

ธรรมชาติ ใหชัดเจนถึงสวนรายละเอียดยิ่งกวานี้ คือ จะตองเขาใจรูเทาทันสภาวะของกระบวนการนี้ ไมวา ณ จุด

ใดก็ตามท่ีปรากฏตัวใหพิจารณาเฉพาะหนาในขณะนั้นๆ และมองเห็นกระแสความสืบตอเนื่องอาศัยกันแหงเหตุ

ปจจัยทั้งหลาย แมในชวงส้ันๆ เชนนั้นทุกชวง  

เม่ือมองเห็นสภาวะแหงส่ิงท้ังหลายตอหนาทุกขณะโดยชัดแจงเชนน้ี คุณคา ๓ ประการนั้น จึงจะเกิดขึ้น

อยางครบถวนแนนอน และยอมเปนการครอบคลุมเอาความหมายแบบวิวัฒนาการชวงยาวเขาไวในตัวไปดวย

พรอมกัน 

ในการแปลความหมายแบบท่ี ๑ ท่ีกลาวมาทั้งหมดน้ี ไมวาจะเปนความหมายอยางหยาบหรืออยาง

ละเอียดก็ตาม จะเห็นวา การพิจารณาเพงไปท่ีโลกภายนอก คือเปนการมองออกไปขางนอก สวนการแปล

ความหมายแบบที่ ๒ เนนหนักทางดานชีวิตภายใน ส่ิงท่ีพิจารณาไดแกกระบวนการสืบตอแหงชีวิต และความ

ทุกขของบุคคล เปนการมองเขาไปขางใน 

การแปลความหมายแบบท่ี ๒ นัยท่ี ๑ เปนแบบท่ียอมรับและนําไปอธิบายกันมากในคัมภีรรุนอรรถกถา

ท้ังหลาย
297

 มีรายละเอียดพิสดาร และมีคําบัญญัติตางๆ เพิ่มอีกมากมาย เพื่อแสดงกระบวนการใหเห็นเปน

ระบบท่ีมีข้ันตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งข้ึน แตในเวลาเดียวกัน ก็อาจทําใหเกิดความรูสึกตายตัวจนกลายเปนยึดถือ

แบบแผน ติดระบบขึ้นได พรอมกับท่ีกลายเปนเรื่องลึกลับซับซอนสําหรับผูเริ่มศึกษา ในท่ีน้ีจึงจะไดแยกไป

อธิบายไวตางหากอีกตอนหน่ึง สวนความหมายตามนัยท่ี ๒ ก็มีลักษณะสัมพันธกับนัยท่ี ๑ ดวย จึงจะนําไป

อธิบายไวในลําดับตอกัน 
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๑๖๐  พุทธธรรม 
 
๔. ความหมายโดยสรุป เพื่อความเขาใจเบ้ืองตน 

เพ่ือความเขาใจอยางงายๆ กวางๆ ในเบ้ืองตน เห็นวา ควรแสดงความหมายของปฏิจจสมุปบาทไวโดย

สรุปครั้งหน่ึงกอน 
คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นวาหลักปฏิจจสมุปบาทท้ังหมด เปนกระบวนการเกิดดับของ

ทุกข หรือหลักปฏิจจสมุปบาทท้ังหมด มีความมุงหมายเพ่ือแสดงความเกิด-ดับของทุกขเทาน้ันเอง  
คําวาทุกข มีความสําคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรม แมในหลักธรรมสําคัญอื่นๆ เชน ไตรลักษณ 

และอริยสัจ ก็มีคําวาทุกขเปนองคประกอบสําคัญ จึงควรเขาใจคําวาทุกขกันใหชัดเจนกอน ในตอนตน เมื่อพูดถึง

ไตรลักษณ ไดแสดงความหมายของทุกขไวส้ันๆ ครั้งหนึ่งแลว แตในที่น้ีควรอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง 
เม่ือศึกษาคําวา “ทุกข” ในพุทธธรรม ใหสลัดความเขาใจแคบๆ ในภาษาไทยท้ิงเสียกอน และพิจารณา

ใหมตามความหมายในพุทธพจน ท่ีแบงทุกขตา (ภาวะแหงทุกข) เปน ๓ อยาง
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 (ในพระไตรปฎก แสดงไวเพียง

ช่ือขอธรรม ไมไดแสดงความหมาย) พรอมดวยคําอธิบาย
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 ดังนี้ 

๑. ทุกขทุกขตา ทุกขท่ีเปนความรูสึกทุกข คือ ความทุกขกายทุกขใจ ไมสบาย เจ็บปวด เมื่อยขบ 

โศกเศรา เปนตน อยางท่ีเขาใจกันโดยสามัญ ตรงตามช่ือ ตามสภาพ ท่ีเรียกกันวา ทุกขเวทนา 

(ความทุกขอยางปกติท่ีเกิดขึ้น เมื่อประสบอนิฏฐารมณ หรือส่ิงกระทบกระท่ังบีบค้ัน) 
๒. วิปริณามทุกขตา ทุกขเนื่องดวยความผันแปร หรือทุกขท่ีแฝงอยูในความผันแปรของสุข คือ 

ความสุขท่ีกลายเปนความทุกข หรือทําใหเกิดทุกข เพราะความแปรปรวนกลับกลายของมันเอง 

(ภาวะที่ตามปกติ ก็สบายดีเฉยอยู ไมรูสึกทุกขอยางใดเลย แตครั้นไดเสวยความสุขบางอยาง พอ

สุขนั้นจางลงหรือหายไป ภาวะเดิมที่เคยรูสึกสบายเปนปกติน้ัน กลับกลายเปนทุกขไป เสมือนเปน

ทุกขแฝง ซึ่งจะแสดงตัวออกมาในทันทีท่ีความสุขนั้นจืดจางหรือเลือนลางไป ยิ่งสุขมากข้ึนเทาใด ก็

กลับกลายเปนทุกขรุนแรงมากข้ึนเทาน้ัน เสมือนวาทุกขท่ีแฝงขยายตัวตามข้ึนไป ถาความสุขน้ันไม

เกิดข้ึน ทุกขเพราะสุขนั้นก็ไมมี แมเม่ือยังเสวยความสุขอยู พอนึกวาสุขนั้นอาจจะตองส้ินสุดไป ก็

ทุกขดวยหวาดกังวล ใจหายไหวหว่ัน ครั้นกาลเวลาแหงความสุขผานไปแลว ก็หวนระลึกดวยความ

ละหอยหาวา เราเคยมีสุขอยางน้ีๆ บัดน้ี สุขนั้นไมมีเสียแลวหนอ) 
๓. สังขารทุกขตา ทุกขตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของตัวสังขารเอง หรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดจาก

เหตุปจจัยไดแก ขันธ ๕ (รวมถึง มรรค ผล ซึ่งเปนโลกุตรธรรม) เปนทุกข คือ เปนสภาพท่ีถูกบีบ

ค้ันดวยปจจัยท่ีขัดแยง มีการเกิดข้ึน และการสลายหรือดับไป ไมมีความสมบูรณในตัวของมันเอง 

อยูในกระแสแหงเหตุปจจัย จึงเปนสภาพซึ่งพรอมท่ีจะกอใหเกิดทุกข (ความรูสึกทุกขหรือ

ทุกขเวทนา) แกผูไมรูเทาทันตอสภาพและกระแสของมัน และเขาไปฝนกระแสอยางท่ือๆ ดวยความ

อยากความยึด (ตัณหาอุปาทาน) อยางโงๆ (อวิชชา) ไมเขาไปเกี่ยวของและปฏิบัติตอมันดวยปญญา 

ทุกขขอสําคัญ คือขอท่ี ๓ แสดงถึงสภาพของสังขารท้ังหลายตามท่ีมันเปนของมันเอง
300.๑

 แตสภาพนี้จะ

กอใหเกิดความหมายเปนภาวะในทางจิตวิทยาขึ้นได ในแงท่ีวา มันไมอาจใหความพึงพอใจโดยสมบูรณ294.๒
 และ

สามารถกอใหเกิดทุกขไดเสมอ294.๓
 แกผูเขาไปเกี่ยวของดวยอวิชชาตัณหาอุปาทาน  

                                                 
298  ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๕๑๐/๓๑๘; สํ.ม.๑๙/๓๑๙/๘๕  (๒ ที่มาแรก เปนภาษิตของพระสารีบุตร ที่ ๓ เปนพุทธพจน) 
299  วิสุทฺธิ.๓/๘๓; วิภงฺค.อ.๑๒๑ (เรียงตามพระบาลี = ๑. ทุกขทุกขตา ๒. สังขารทุกขตา ๓. วิปริณามทุกขตา, ที่นี้เรียงตามที่อรรถกถาอธิบาย) 
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ทุกขในขอสังขารทุกขนี้ ถาเทียบความหมายในภาษาอังกฤษ บางทานอาจชัดขึ้น; ทอนที่ ๑ = stress, conflict, oppression, 
unrest, imperfection; ทอนที่ ๒ = unsatisfactoriness; และทอนที่ ๓ = state of being liable to suffering 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๖๑ 
 

  

ความท่ีกลาวมาตอนนี้ก็คือบอกใหรูวา ทุกขขอท่ี ๓ น้ี กินความกวางขวางครอบคลุม ตรงตาม

ความหมายของทุกขในไตรลักษณ (ท่ีวาสังขารท้ังปวงเปนทุกข) ซึ่งอาจจะโยงตอไปเปนทุกขในอริยสัจ โดยเปนที่

กอใหเกิดผลของอวิชชาตัณหาอุปาทาน ท่ีทําใหขันธ ๕ ในธรรมชาติ กลายเปนอุปาทานขันธ ๕ ของคนข้ึนมา 
ถาจับเอาเวทนา ๓ (สุข ทุกข อุเบกขา) ซึ่งเปนเรื่องของความสุข-ความทุกขอยูแลว มาจัดเขาในทุกขตา 

๓ ขอนี้ บางคนจะเขาใจชัดข้ึนหรืองายขึ้น ดังจะเห็นวา ทุกขเวทนาน้ันเขาต้ังแตขอแรก คือเปนทุกขทุกข สุข

เวทนาเจอต้ังแตขอ ๒ คือเปนวิปริณามทุกข สวนอุเบกขาเวทนารอดมาไดสองขอ แตก็มาจอดท่ีขอ ๓ คือเปน

สังขารทุกข หมายความวา แมแตอุเบกขาก็คงอยูเรื่อยไปไมได ตองแปรปรวนผันแปร ขึ้นตอเหตุปจจัยของมัน 

ถาใครชอบใจติดใจอยากเพลินอยูกับอุเบกขา ก็พนทุกขไปไมได เพราะมาเจอขอท่ี ๓ คือ สังขารทุกขตานี้ (อรรถ-

กถาไขความวา อุเบกขาเวทนา และบรรดาสังขารในไตรภูมิ เปนสังขารทุกข เพราะถูกบีบค้ันดวยการเกิดสลาย) 

เปนอันวา เวทนาท้ัง ๓ ไมวาสุข หรือทุกข หรือไมสุขไมทุกข ก็เปนทุกขในความหมายนี้ หมดทั้งน้ัน  

หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นอาการท่ีกระบวนการของธรรมชาติ เกิดเปนปญหาข้ึนแกคน เพราะ

อวิชชาตัณหาอุปาทาน ไดอยางไร และในเวลาเดียวกัน กระบวนการของธรรมชาตินั้น ก็แสดงใหเห็นอาการที่ส่ิง

ท้ังหลายสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยตอกันเปนรูปกระแสซึ่งไหลวน 
ในภาวะที่เปนกระแสน้ี ขยายความหมายออกไปใหเห็นแงตางๆ ได คือ ส่ิงท้ังหลายมีความสัมพันธเนื่อง

อาศัยเปนปจจัยแกกัน ส่ิงท้ังหลายมีอยูโดยความสัมพันธ ส่ิงท้ังหลายมีอยูดวยอาศัยปจจัย ส่ิงท้ังหลายไมมี

ความคงท่ีอยูอยางเดิม แมแตขณะเดียว ส่ิงท้ังหลาย ไมมีอยูโดยตัวของมันเอง คือ ไมมีตัวตนท่ีแทจริงของมัน 

ส่ิงท้ังหลายไมมีมูลการณ หรือตนกําเนิดเดิมสุด  

พูดอีกนัยหนึ่งวา อาการท่ีส่ิงท้ังหลายปรากฏรูปเปนตางๆ มีความเจริญความเส่ือมเปนไปตางๆ นั้น 

แสดงถึงสภาวะท่ีแทจริงของมันวาเปนกระแส ความเปนกระแสแสดงถึงการประกอบข้ีนดวยองคประกอบตางๆ 

รูปกระแสปรากฏเพราะองคประกอบท้ังหลายสัมพันธเน่ืองอาศัยกัน กระแสดําเนินไปแปรรูปไดเพราะองคประกอบ

ตางๆ ไมคงท่ีอยูแมแตขณะเดียว องคประกอบท้ังหลายไมคงท่ีอยูแมแตขณะเดียวเพราะไมมีตัวตนท่ีแทจริงของ

มัน ตัวตนท่ีแทจริงของมันไมมี มันจึงข้ึนตอเหตุปจจัยตางๆ เหตุปจจัยตางๆ สัมพันธตอเนื่องอาศัยกัน จึงคุมรูป

เปนกระแสได ความเปนเหตุปจจัยตอเนื่องอาศัยกัน แสดงถึงความไมมีตนกําเนิดเดิมสุดของส่ิงท้ังหลาย  

พูดในทางกลับกันวา ถาส่ิงท้ังหลายมีตัวตนแทจริง ก็ตองมีความคงท่ี ถาส่ิงท้ังหลายคงที่แมแตขณะ

เดียว ก็เปนเหตุปจจัยแกกันไมได เม่ือเปนเหตุปจจัยแกกันไมได ก็ประกอบกันข้ึนเปนกระแสไมได เม่ือไมมี

กระแสแหงปจจัย ความเปนไปในธรรมชาติก็มีไมได และถามีตัวตนท่ีแทจริงอยางใดในทามกลางกระแส ความ

เปนไปตามเหตุปจจัยอยางแทจริงก็เปนไปไมได   

กระแสแหงเหตุปจจัยท่ีทําใหส่ิงท้ังหลายปรากฏโดยเปนไปตามกฎธรรมชาติ ดําเนินไปได ก็เพราะส่ิง

ท้ังหลายไมเท่ียง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป ไมมีตัวตนท่ีแทจริงของมัน และสัมพันธเน่ืองอาศัยกัน 
ภาวะท่ีไมเท่ียง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป เรียกวา อนิจจตา ภาวะท่ีถูกบีบคั้นดวยเกิดสลาย มีความ

กดดันขัดแยงแฝงอยู ไมสมบูรณในตัว เรียกวา ทุกขตา ภาวะท่ีไรอัตตา ไมมีตัวตนท่ีแทจริง ไมวาขางในหรือขาง

นอกของมัน ท่ีจะเปนตัวแกนตัวกุมสิงสูอยูครองเปนเจาของควบคุมส่ังบังคับใหเปนไปอยางนั้นอยางนี้ตามที่

ปรารถนาได เรียกวา อนัตตตา   
ปฏิจจสมุปบาทแสดงใหเห็นภาวะท้ัง ๓ นี้ในส่ิงท้ังหลาย และแสดงใหเห็นความสัมพันธตอเนื่องเปน

ปจจัยแกกันของส่ิงท้ังหลายเหลาน้ัน จนปรากฏรูปออกมาเปนตางๆ ในธรรมชาติ  



๑๖๒  พุทธธรรม 
 

ภาวะและความเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทน้ี มีแกส่ิงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนรูปธรรม ท้ังท่ีเปนนามธรรม 

ท้ังในโลกฝายวัตถุ ท้ังแกชีวิตท่ีประกอบพรอมดวยรูปธรรมนามธรรม โดยแสดงตัวออกเปนกฎธรรมชาติตางๆ 

คือ ธรรมนิยาม-กฎความสัมพันธระหวางเหตุกับผล อุตุนิยาม-กฎธรรมชาติฝายอนินทรียวัตถุ พีชนิยาม-กฎ

ธรรมชาติฝายอินทรียวัตถุรวมท้ังพันธุกรรม จิตนิยาม-กฎการทํางานของจิต และกรรมนิยาม-กฎแหงกรรม ซึ่งมี

ความเก่ียวของเปนพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกขของชีวิต และเปนเรื่องท่ีจริยธรรมจะตองเกี่ยวของโดยตรง 

เรื่องท่ีควรย้ําเปนพิเศษ เพราะมักขัดกับความรูสึกสามัญของคน คือ ควรย้ําวา กรรมก็ดี กระบวนการ

แหงเหตุผลอื่นๆ ทุกอยางในธรรมชาติก็ดี เปนไปได ก็เพราะส่ิงท้ังปวงเปนของไมเท่ียง (เปนอนิจจัง) และไมมี

ตัวตนของมันเอง (เปนอนัตตา) ถาส่ิงท้ังหลายเปนของเที่ยง มีตัวตนจริงแลว กฎธรรมชาติท้ังมวลรวมท้ังหลัก

กรรม ยอมเปนไปไมได นอกจากนั้น กฎเหลาน้ียังยืนยันดวยวา ไมมีมูลการณหรือตนกําเนิดเดิมสุดของส่ิง

ท้ังหลาย เชน พระผูสราง เปนตน 

ส่ิงท้ังหลาย ไมมีตัวตนแทจริง เพราะเกิดข้ึนดวยอาศัยปจจัยตางๆ และมีอยูอยางสัมพันธกัน ตัวอยาง

งายๆ หยาบๆ เชน เตียงเกิดจากนําสวนประกอบตางๆ มาประกอบเขาดวยกันตามรูปแบบท่ีกําหนด ตัวตนของ

เตียงท่ีตางหากจากสวนประกอบเหลาน้ันไมมี เม่ือแยกสวนประกอบตางๆ หมดส้ินแลว ก็ไมมีเตียงอีกตอไป 

เหลืออยูแตบัญญัติวาเตียงท่ีเปนความคิดในใจ แมบัญญัตินั้นเองท่ีมีความหมายอยางน้ัน ก็ไมมีอยูโดยตัวของ

มันเอง แตตองสัมพนัธเน่ืองอาศัยกับความหมายอื่นๆ เชน บัญญัติวาเตียง ยอมไมมีความหมายของมันเอง โดย

ปราศจากความสัมพันธกับ การนอน แนวระนาบ ท่ีต้ัง ชองวาง เปนตน   

ในความรูสึกสามัญของมนุษย ความรูในบัญญัติตางๆ เกิดขึ้นโดยพวงเอาความเขาใจในปจจัยและ

ความสัมพันธท่ีเกี่ยวของเขาไวดวยเหมือนกัน แตเมื่อเกิดความกําหนดรูขึ้นแลว ความเคยชินในการยึดติดดวย

ตัณหา อุปาทาน ก็เขาเกาะกับส่ิงในบัญญัติน้ัน จนเกิดความรูสึกเปนตัวตนข้ึนอยางหนาแนน บังความสํานึกรู 

และแยกส่ิงนั้นออกจากความสัมพันธกับส่ิงอื่นๆ ทําใหไมรูเห็นตามท่ีมันเปน อหังการและมมังการจึงแสดง

บทบาทไดเต็มท่ี 

อนึ่ง ธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย ยอมไมมีมูลการณหรือเหตุตนเคา หรือตนกําเนิดเดิมสุด เม่ือหยิบยกส่ิง

ใดก็ตามขึ้นมาพิจารณา ถาสืบสาวหาเหตุตอไปโดยไมหยุด จะไมสามารถคนหาเหตุดั้งเดิมสุดของส่ิงน้ันได แตใน

ความรูสึกสามัญของมนุษย มักคิดถึงหรือคิดอยากใหมีเหตุตนเคาสักอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความรูสึกที่ขัดกับ

ธรรมดาของธรรมชาติ แลวกําหนดหมายส่ิงตางๆ คลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง เรียกไดวาเปนสัญญาวิปลาส

อยางหน่ึง  

ท้ังน้ี เหตุเพราะความเคยชินของมนุษย เมื่อเกี่ยวของกับส่ิงใดและคิดสืบสวนถึงมูลเหตุของส่ิงน้ัน 

ความคิดก็จะหยุดจับติดอยูกับส่ิงท่ีพบวาเปนเหตุแตอยางเดียว ไมสืบสาวตอไปอีก ความเคยชินเชนน้ี จึงทําให

ความคิดสามัญของมนุษยในเรื่องเหตุผล เปนไปในรูปชะงักติดตัน และคิดในดานท่ีขัดกับกฎธรรมดา โดยคิดวา

ตองมีเหตุตนเคาของส่ิงท้ังหลายอยางหนึ่ง ซึ่งถาคิดตามธรรมดาแลว ก็ตองสืบสาวตอไปวา อะไรเปนเหตุของเหตุ

ตนเคาน้ัน ตอไปไมมีท่ีส้ินสุด เพราะส่ิงท้ังหลายมีอยูอยางสัมพันธ เน่ืองอาศัยเปนปจจัยสืบตอกัน จึงยอมไมมี

มูลการณหรือเหตุตนเคาเปนธรรมดา ควรต้ังคําถามกลับซ้ําไปวา ทําไมส่ิงท้ังหลายจะตองมีเหตุตนเคาดวยเลา? 
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ความคิดฝนธรรมดาอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความเคยชินของมนุษย และสัมพันธกับความคิดวามีเหตุ

ตนเคา  คือ ความคิดวา เดิมทีเดียวน้ัน ไมมีอะไรอยูเลย ความคิดน้ีเกิดจากความเคยชินในการยึดถืออัตตา 

โดยกําหนดรูขึ้นมาในสวนประกอบท่ีคุมเขาเปนรูปลักษณะแบบหนึ่ง แลววางความคิดหมายจําเพาะลงเปน

บัญญัติ ยึดเอาบัญญัติน้ันเปนหลัก เกิดความรูสึกคงท่ีลงวาเปนตัวตนอยางใดอยางหนึ่ง จึงเห็นไปวาเดิมส่ิงนั้น

ไมมีแลวมามีขึ้น  

ความคิดแบบชะงักท่ือติดอยูกับส่ิงหน่ึงๆ จุดหนึ่งๆ แงหน่ึงๆ ไมแลนเปนสายเชนนี้ เปนความเคยชิน

ในทางความคิดอยางท่ีเรียกวาติดสมมติ หรือไมรูเทาทันสมมติ จึงกลายเปนไมรูตามท่ีมันเปน เปนเหตุใหตองคิด

หาเอาส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีมีอยูเปนนิรันดรข้ึนมาเปนเหตุตนเคา เปนท่ีมาแหงการสําแดงรูปเปนตางๆ หรือเปนผูสราง

ส่ิงท้ังหลาย ทําใหเกิดขอขัดแยงข้ึนตางๆ เชน ส่ิงนิรันดรจะเปนท่ีมาหรือสรางส่ิงไมเปนนิรันดรไดอยางไร ถาส่ิง

เปนนิรันดรเปนท่ีมาของส่ิงไมเปนนิรันดร ส่ิงไมเปนนิรันดร จะไมเปนนิรันดรไดอยางไร เปนตน  

แทจริงแลว ในกระบวนการอันเปนกระแสแหงความเปนเหตุปจจัยสืบเน่ืองกันน้ี ยอมไมมีปญหาแบบบง

ตัวตนวามีอะไรหรือไมมีอะไรอยูเลย ไมวาเดิมทีเดียว หรือบัดนี้ เวนแตจะพูดกันในขั้นสมมติสัจจะเทานั้น ควร

ยอนถามใหคิดใหมดวยซ้ําไปวา ทําไมจะตองไมมีกอนมีดวยเลา? 

แมความเช่ือวาส่ิงท้ังหลายมีผูสราง ซึ่งปรกติถือกันวาเปนความคิดธรรมดานั้น แทจริงก็เปนความคิดขัด

ธรรมดาเชนกัน ความคิดเชื่อเชนน้ีเกิดขึ้น เพราะมองดูตามขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งเห็นและเขาใจกันอยูสามัญวา

มนุษยเปนผูสรางอุปกรณ ส่ิงของ เครื่องใช ศิลปวัตถุ ฯลฯ ขึ้น ส่ิงเหลานี้เกิดข้ึนไดเพราะการสรางของมนุษย 

ฉะนั้น ส่ิงท้ังหลายท้ังโลกก็ตองมีผูสรางดวยเหมือนกัน  

ในกรณีนี้ มนุษยพรางตนเอง ดวยการแยกความหมายของการสราง ออกไปเสียจากความเปนเหตุเปน

ปจจัยตามปรกติ จึงทําใหเกิดการต้ังตนความคิดที่ผิด ความจริงน้ัน การสรางเปนเพียงความหมายสวนหน่ึงของ

การเปนเหตุปจจัย การที่มนุษยสรางส่ิงใด ก็คือการท่ีมนุษยเขาไปรวมเปนเหตุปจจัยสวนหนึ่ง ในกระบวนการ

แหงความสัมพันธของเหตุปจจัยตางๆ ท่ีจะทําใหผลรวมท่ีตองการนั้นเกิดขึ้น แตมีพิเศษจากกระบวนการแหงเหตุ

ปจจัยฝายวัตถุลวนๆ ก็เพียงท่ีในกรณีนี้ มีปจจัยฝายนามธรรมท่ีประกอบดวยเจตนาเปนลักษณะพิเศษเขาไป

รวมบทบาทดวย ดังเชนที่เรียกวาความตองการ แตถึงอยางน้ัน มันก็มีฐานะเปนเพียงปจจัยอยางหนึ่งรวมกับ

ปจจัยอื่นๆ และตองดําเนินไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย จึงจะเกิดผลที่ตองการ  

ดังตัวอยางเชนวา เม่ือมนุษยจะสรางตึก ก็ตองเขาไปเกี่ยวของ เปนเหตุเปนปจจัยชวยผลักดันเหตุปจจัย

ตางๆ ใหดําเนินไปตามสายของมันจนเกิดผลสําเร็จ ถาการสรางเปนการบันดาลผลไดอยางพิเศษกวาการเปนเหตุ

ปจจัย มนุษยก็เพียงอยู ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง แลวคิดบันดาลใหเรือนหรือตึกเกิดข้ึนในท่ีปรารถนาตามตองการ ซึ่ง

เปนไปไมได การสรางจึงมิไดมีความหมายนอกเหนือไปจากการเปนเหตุปจจัยแบบหนึ่ง และในเม่ือส่ิงท้ังหลาย

เปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยตอเน่ืองกันอยูตามวิถีของมันเชนนี้ ปญหาเรื่องผูสราง ยอมไมอาจมีไดใน

ตอนใดๆ ของกระบวนการ 

อยางไรก็ดี การพิจารณาเหตุผลในปญหาเกี่ยวกับเหตุตนเคา และผูสราง เปนตนน้ี ถือวามีคุณคานอย

ในพุทธธรรม เพราะไมมีความจําเปนตอการประพฤติปฏิบัติเพ่ือประโยชนในชีวิตจริง แมวาจะชวยใหเกิดโลก

ทัศนและชีวทัศนกวางๆ ในทางเหตุผล อยางท่ีกลาวขางตน ก็อาจขามไปเสียได ดวยวาการพิจารณาคุณคาในทาง

จริยธรรมอยางเดียว มีประโยชนท่ีมุงหมายคุมถึงอยูแลว ในท่ีน้ีจึงควรพุงความสนใจไปในดานท่ีเกี่ยวกับชีวิต

ในทางปฏิบัติเปนสําคัญ 
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ดังไดกลาวแลวแตตนวา ชีวิตประกอบดวยขันธ ๕ เทานั้น ไมมีส่ิงใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันธ ๕ ไมวา

จะแฝงอยูในขันธ ๕ หรืออยูตางหากจากขันธ ๕ ท่ีจะมาเปนเจาของหรือควบคุมขันธ ๕ ใหชีวิตดําเนินไป ในการ

พิจารณาเรื่องชีวิต เม่ือยกเอาขันธ ๕ ขึ้นเปนตัวต้ังแลว ก็เปนอันครบถวนเพียงพอ 

ขันธ ๕ เปนกระบวนการท่ีดําเนินไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท คือมีอยูในรูปเปนกระแสแหงปจจัย

ตางๆ ท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยสืบตอกัน ไมมีสวนใดในกระแสคงท่ีอยูได มีแตการเกิดข้ึนแลวสลายตัวไป พรอมกับ

ท่ีเปนปจจัยใหมีการเกิดข้ึนแลวสลายตัวตอๆ ไปอีก สวนตางๆ สัมพันธกัน เน่ืองอาศัยกัน เปนปจจัยแกกัน จึง

ทําใหกระแสหรือกระบวนการน้ีดําเนินไปอยางมีเหตุผลและคุมเปนรูปรางตอเน่ืองกัน 

ในภาวะเชนนี้ ขันธ ๕ หรือ ชีวิต จึงเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ คือ อยูในภาวะแหง อนิจจตา ไม
เท่ียง ไมคงท่ี เกิดดับเส่ือมสลายอยูตลอดเวลา อนัตตตา ไมมีสวนใดท่ีมีท่ีเปนตัวตนแทจริง และไมอาจยึดถือ
เอาเปนตัว จะเขายึดครองเปนเจาของ บังคับบัญชาใหเปนไปตามความปรารถนาของตนจริงจังไมได ทุกขตา ถูก
บีบคั้นดวยการเกิดข้ึนและสลายตัวอยูทุกขณะ และพรอมที่จะกอใหเกิดความทุกขไดเสมอ ในกรณีท่ีมีการเขาไป

เกี่ยวของดวยความไมรูและยึดติดถือม่ัน 

กระบวนการแหงขันธ ๕ หรือชีวิต ซึ่งดําเนินไปพรอมดวยการเปล่ียนแปลงอยูตลอดทุกขณะ โดยไมมี

สวนท่ีเปนตัวเปนตนคงที่อยูน้ี ยอมเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยท่ีสัมพันธแกกันลวนๆ ตามวิถีทางแหง

ธรรมชาติของมัน  

แตในกรณีของชีวิตมนุษยปุถุชน ความฝนกระแสจะเกิดขึ้น โดยที่จะมีความหลงผิดเกิดขึ้น และยึด

ถือเอารูปปรากฏของกระแส หรือสวนใดสวนหนึ่งของกระแส วาเปนตัวตน และปรารถนาใหตัวตนน้ันมีอยู หรือ

เปนไปในรูปใดรูปหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ความเปล่ียนแปลงหมุนเวียนที่เกิดข้ึนในกระแส ก็ขัดแยงตอความ

ปรารถนา เปนการบีบค้ันและเรงเราใหเกิดความยึดอยากรุนแรงยิ่งข้ึน ความดิ้นรนหวังใหมีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง 

และใหตัวตนนั้นเปนไปอยางใดอยางหน่ึงก็ดี ใหคงท่ีเท่ียงแทถาวรอยูในรูปท่ีตองการก็ดี ก็ย่ิงรุนแรงข้ึน เมื่อไม

เปนไปตามท่ียึดอยาก ความบีบคั้นก็ยิ่งแสดงผลเปนความผิดหวัง ความทุกขความคับแคนรุนแรงข้ึนตามกัน  

พรอมกันนั้น ความตระหนักรูในความจริงอยางมัวๆ วาความเปล่ียนแปลงจะตองเกิดขึ้นอยางใดอยาง

หน่ึงแนนอน และตัวตนท่ีตนยึดอยู อาจไมมี หรืออาจสูญสลายไปเสีย ก็ยิ่งฝงความยึดอยากใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น 

พรอมกับความกลัว ความประหว่ันพรั่นพรึง ก็เขาแฝงตัวรวมอยูดวยอยางลึกซึ้งและสลับซับซอน ภาวะจิตเหลาน้ี

ก็คือ อวิชชา (ความไมรูตามเปนจริงหลงผิดวามีตัวตน) ตัณหา (ความอยากใหตัวตนท่ีหลงวามีนั้นได เปน 

หรือไมเปนตางๆ) อุปาทาน (ความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไวกับส่ิงตางๆ) กิเลสเหลานี้แฝงลึกซับซอน

อยูในจิตใจ และเปนตัวคอยบังคับบัญชาพฤติกรรมท้ังหลายของบุคคลใหเปนไปตางๆ ตามอํานาจของมัน ท้ัง

โดยรูตัวและไมรูตัว ตลอดจนเปนตัวหลอหลอมบุคลิกภาพ และมีบทบาทสําคัญในการช้ีชะตากรรมของบุคคล

น้ันๆ กลาวในวงกวาง มันเปนท่ีมาแหงความทุกขของมนุษยปุถุชนทุกคน 

โดยสรุป ขอความที่กลาวมานี้ แสดงการขัดแยง หรือปะทะกันระหวางกระบวนการ ๒ ฝาย คือ 

๑. กระบวนการแหงชีวิต ท่ีเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ อันเปนกฎธรรมชาติท่ีแนนอน คือ อนิจจตา 

ทุกขตา และอนัตตตา ซึ่งแสดงอาการออกมาเปน ชาติ ชรา มรณะ ท้ังในความหมายหยาบตื้น และลึกละเอียด 
๒. ความไมรูจักกระบวนการแหงชีวิตตามความเปนจริง หลงผิดวาเปนตัวตนและเขาไปยึดม่ันถือมั่น

เอาไว จะใหมันเปนไปตามที่ใจอยาก แฝงพรอมดวยความหวาดกลัวและความกระวนกระวาย 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๖๕ 
 

  

พูดใหส้ันลงไปอีกวา เปนการขัดแยงกันระหวางกฎธรรมชาติ กับความยึดถือตัวตนไวดวยความหลงผิด 

หรือใหตรงกวาน้ันวา การเขาไปสรางตัวตนขวางกระแสแหงกฎธรรมชาติไว 
พูดใหงายกวานั้นวา เกิดการขัดการสวนทางกันขึ้น ระหวางกระแสเหตุปจจัยในธรรมชาติ กับกระแส

ความอยากในใจของคน  เม่ือกระแสความอยากในใจไมมั่นคงหรือพายพังไป  ก็กลายเปนความทุกขในรูป

ลักษณาการตางๆ 
น้ีคือชีวิตท่ีเรียกวา เปนอยูดวยอวิชชา อยูอยางยึดม่ันถือม่ัน อยูอยางเปนทาส อยูอยางขัดแยงฝนตอ

กฎธรรมชาติ หรืออยูอยางเปนทุกข 
การมีชีวิตอยูเชนนี้ ถาพูดในทางจริยธรรม ตามสมมติสัจจะ ก็อาจกลาวไดวา เปนการมีตัวตนข้ึน ๒ ตน 

คือ ตัวกระแสแหงชีวิตท่ีดําเนินไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจัย แมจะไมมีตัวตนแทจริง 

แตกําหนดแยกออกเปนกระแสหรือกระบวนการอันหนึ่งตางหากจากกระแสหรือกระบวนการอื่นๆ เรียกโดย

สมมติสัจจะวาเปนตน และใชประโยชนในทางจริยธรรมได อยางหน่ึง กับตัวตนจอมปลอม ท่ีถูกคิดสรางขึ้น

ยึดถือเอาไวอยางม่ันคงดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดังกลาวแลว อยางหนึ่ง  
ตัวตนอยางแรกท่ีกําหนดเรียกเพ่ือความสะดวกในข้ันสมมติสัจจะ โดยรูสภาพตามที่เปนจริง ยอมไม

เปนเหตุใหเกิดความยึดม่ันถือม่ันดวยความหลงผิด แตตัวตนอยางหลังท่ีสรางข้ึนซอนไวในตัวตนอยางแรก ยอม

เปนตัวตนแหงความยึดมั่นถือม่ัน คอยรับกระทบกระเทือนจากตัวตนอยางแรก จึงเปนที่มาของความทุกข 
การมีชีวิตอยูอยางท่ีกลาวขางตน นอกจากเปนการแฝงเอาความกลัวและความกระวนกระวายไวในจิตใจ

สวนลึกที่สุด เพื่อไวบังคับบัญชาพฤติกรรมของตนเอง ทําใหกระบวนการชีวิตไมเปนตัวของมันเอง หรือทําตนเอง

ใหตกเปนทาสไปโดยไมรูตัวแลว ยังแสดงผลรายออกมาอีกเปนอันมาก คือ ทําใหมีความอยากไดอยางเห็นแกตัว 

ความแสหาส่ิงตางๆ ท่ีจะสนองความตองการของตนอยางไมมีท่ีส้ินสุด และยึดอยากหวงแหนไวกับตน โดยไม

คํานึงถึงผูใดอื่น
301

  
ทีน้ี เพ่ือใหความอยากความตองการนั้นม่ันคง มีท่ีอางอิง ก็ทําใหเกาะเหน่ียวเอาความคิดเห็น ทิฏฐิ 

ทฤษฎีหรือทัศนะอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีสนองหรือเขากับความอยาก เอามาหรือต้ังข้ึนมา ตีความเทิดคาเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกับตนหรือเปนของตน แลวกอดรัดยึดมั่นทะนุถนอมความคิดเห็น ทิฏฐิ ทฤษฎีหรือทัศนะนั้นๆ ไว 

เหมือนอยางปองกันรักษาตัวเอง เปนการสรางกําแพงข้ึนมากั้นบังตนเองไมใหติดตอกับความจริง หรือถึงกับหลบ

ตัวปลีกตัวจากความจริง ทําใหเกิดความกระดางท่ือๆ ไมคลองตัวในการคิดเหตุผลและใชวิจารณญาณ ตลอดจน

เกิดความถือรั้น การทนไมไดท่ีจะรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น
302

  
เมื่อคิดเห็น ยึดม่ัน เชื่อถือ มีทิฏฐิวาอะไรอยางไรดี อะไรควรเอา ควรได ควรถึง และจะลุจะถึงได

อยางไร  กป็ระพฤติปฏิบัติ ดําเนินชีวิต ตลอดจนถือลัทธิธรรมเนียมพิธีตางๆ ท่ีบอกที่ทําตามๆ กันไป แมโดยงม

งายไรเหตุผล ทําไปเพียงดวยความยึดม่ันในการประพฤติปฏิบัติแบบแผนลัทธิพิธีเหลาน้ัน เพราะรูเห็น

ความสัมพันธในทางเหตุผลของส่ิงเหลาน้ันเพียงรางๆ มัวๆ ไมมีความรูเขาใจท่ีจะมองเห็นความสัมพันธแหงเหตุ

ปจจัยหรือความเปนเหตุเปนผลแนชัด  
                                                 
301  กามุปาทาน 
302  ทิฏุปาทาน 
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เหมือนอยางพวกถือพรตบําเพ็ญตบะ เอาเปนเอาตายกับขอปฏิบัติจุกจิกหยุมหยิมที่ทําตอตามกันมา 

โดยยึดมั่นวา ดวยการบําเพ็ญพรตถือปฏิบัติอยางนั้น จะบริสุทธิ์หลุดพนได จะบรรลุจุดหมาย หรือตายแลว

จะไปเกิดในสวรรค เปนตน แลวก็ดูถูกดูหมิ่นขัดแยงกันกับคนอื่นพวกอื่น เพราะลัทธิธรรมเนียมขอยึดถือ

ปฏิบัติเหลานั้น
303

  
ในเวลาเดียวกัน ลึกลงไป ในท่ีสุด ก็คือความหวงใยในความมีอยูคงอยูของตัวตน ท่ีสรางข้ึนมายึดมั่น

ถือมั่นไว อันเปนตัวตนเล่ือนลอย ท่ีไมรูวาอยูท่ีไหนเปนอะไรแน ก็เลยจะตองคอยยึดคอยถือ คอยแบกเอาไว 

คอยรักษาทะนุถนอมปองกัน และดวยความกลัววาจะตองสูญเสียตัวตนนั้นไป ก็ไขวควายึดฉวยเอาอะไรๆ ท่ี

พอจะหวังไดเอาไวยืนยันตัว แมจะอยูในรูปท่ีรางๆ มืดมัวก็ตาม พรอมกันนั้น ก็กลายเปนการจํากัดตนเองให

แคบ ใหไมเปนอิสระ และพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนท่ีสรางขึ้นยึดถือแบกไวน้ันเองดวย
304

  
โดยนัยนี้ ความขัดแยง บีบคั้น และความทุกข จึงมิไดมีอยูเฉพาะในตัวบุคคลผูเดียวเทาน้ัน แตยังขยาย

ออกไปเปนความขัดแยง บีบค้ัน และความทุกขแกคนอื่นๆ และระหวางกันในสังคมดวย กลาวไดวา ภาวะเชนน้ี 

เปนท่ีมาแหงความทุกขความเดือดรอนและปญหาท้ังปวงของสังคม ในฝายท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย 

หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต แสดงการเกิดข้ึนของชีวิตแหงความทุกข หรือการเกิดขึ้นแหงการ (มี

ชีวิตอยูอยาง) มีตัวตน ซึ่งจะตองมีทุกขเปนผลลัพธแนนอน  
เมื ่อทําลายวงจรในปฏิจจสมุปบาทลง ก็เทากับทําลายชีวิตแหงความทุกข หรือทําลายความทุกข

ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการ (มีชีวิตอยูอยาง) มีตัวตน นี่ก็คือภาวะที่ตรงกันขาม อันไดแกชีวิตที่เปนอยูดวย

ปญญา อยูอยางไมมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน อยูอยางอิสระ อยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ หรือ

อยูอยางไมมีทุกข 
การมีชีวิตอยูดวยปญญา หมายถึง การอยูอยางรูเทาทันสภาวะและรูจักถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ 

การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติได เปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ การอยู

ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนการอยูอยางอิสระ การอยูอยางเปนอิสระ ก็คือการไมตองตกอยูในอํานาจของ

ตัณหาอุปาทาน หรือการอยูอยางไมยึดม่ันถือม่ัน การอยูอยางไมยึดมั่นถือม่ัน ก็คือการมีชีวิตอยูดวยปญญา 

หรือการรูและเขาเกี่ยวของจัดการกับส่ิงท้ังหลายตามวิถีทางแหงเหตุปจจัย 

มีขอควรย้ําเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติอีกเล็กนอย ตามหลักพุทธธรรม ยอมไมมี

ส่ิงท่ีอยูเหนือธรรมชาติ หรือนอกเหนือธรรมชาติ ในแงท่ีวามีอิทธิฤทธ์ิบันดาลความเปนไปในธรรมชาติได หรือแม

ในแงท่ีวาจะมีสวนเกี่ยวของอยางหน่ึงอยางใดกับความเปนไปในธรรมชาติ ส่ิงใดอยูนอกเหนือธรรมชาติ ส่ิงนั้น

ยอมไมเกี่ยวของกับธรรมชาติ คือยอมพนจากธรรมชาติส้ินเชิง ส่ิงใดเกี่ยวของกับธรรมชาติ ส่ิงนั้นไมอยู

นอกเหนือธรรมชาติ แตตองเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ  

                                                 
303  สีลัพพตุปาทาน 

304  อัตตวาทุปาทาน 
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อนึ่ง กระบวนการความเปนไปท้ังปวงในธรรมชาติยอมเปนไปตามเหตุปจจัย ไมมีความเปนไปลอยๆ 

และไมมีการบันดาลใหเกิดข้ึนไดโดยปราศจากเหตุปจจัย ความเปนไปท่ีประหลาดนาเหลือเช่ือ ดูเปน

อิทธิปาฏิหาริย หรืออัศจรรยใดๆ ก็ตาม ยอมเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเปนไปตามเหตุปจจัยทั้งส้ิน แตในกรณีท่ีเหตุ

ปจจัยในเรื่องน้ันสลับซับซอนและยังไมถูกรูเทาทัน เรื่องนั้นก็กลายเปนเรื่องประหลาดอัศจรรย แตความ

ประหลาดอัศจรรยจะหมดไปทันทีเม่ือเหตุปจจัยตางๆ ในเร่ืองนั้นถูกรูเทาทันหมดส้ิน ดังน้ัน คําวาส่ิงเหนือหรือ

นอกเหนือธรรมชาติตามที่กลาวมาแลว จึงเปนเพียงสํานวนภาษาเทาน้ัน ไมมีอยูจริง 
ในเรื่องมนุษยกับธรรมชาติ ก็เชนกัน การท่ีแยกออกมาเปนคําตางหากกันวา มนุษยกับธรรมชาติ ก็ดี 

มนุษยสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได ก็ดี เปนเพียงสํานวนภาษา แตตามเปนจริงแลว มนุษยเปนเพียงสวน

หน่ึงในธรรมชาติ  
ท่ีพูดกันวามนุษยควบคุมบังคับธรรมชาติได ก็เปนเพียงการท่ีมนุษยรวมเปนเหตุปจจัยอยางหน่ึงและ

ผลักดันปจจัยอื่นๆ ในธรรมชาติใหตอเนื่องสืบทอดกันไป จนบังเกิดผลอยางนั้นๆ ข้ึน เปนแตในกรณีของมนุษย

น้ี มีปจจัยฝายจิต อันประกอบดวยเจตนา เขารวมในกระบวนการดวย จึงมีการกระทําและผลการกระทําอยางท่ี

เรียกวาสรางสรรคขึ้น ซึ่งก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยลวนๆ ท้ังส้ิน 
มนุษยไมสามารถสราง ในความหมายท่ีวาใหมีใหเปนข้ึนลอยๆ โดยปราศจากการเปนเหตุปจจัยกันตาม

วิถีทางของมัน ท่ีวามนุษยบังคับควบคุมธรรมชาติได ก็คือการท่ีมนุษยรูเหตุปจจัยตางๆ ท่ีจะเปนกระบวนการให

เกิดผลท่ีตองการแลว จึงเขารวมเปนปจจัยผลักดันปจจัยตางๆ เหลาน้ัน ใหตอเนื่องสืบทอดกันจนเกิดผลที่

ตองการ ข้ันตอนในเร่ืองน้ีมี ๒ อยาง อยางท่ี ๑ คือรู จากนั้นจึงมีอยางหรือขั้นท่ี ๒ คือ เปนปจจัยใหแกปจจัย

อื่นๆ ตอๆ กันไป  
ใน ๒ อยางน้ี อยางท่ีสําคัญและจําเปนกอนคือ ตองรู ซึ่งหมายถึงปญญา เมื่อรูหรือมีปญญาแลว ก็เขา

รวมในกระบวนการแหงเหตุปจจัย อยางท่ีเรียกวาจัดการใหเปนไปตามประสงคได  
การเกี่ยวของจัดการกับส่ิงท้ังหลายดวยความรูหรือปญญาเทานั้น จึงจะช่ือวาเปนการถือเอาประโยชน

จากธรรมชาติได หรือจะเรียกตามสํานวนภาษาก็วา สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได และเรื่องน้ีมีหลักการ

อยางเดียวกันทั้งในกระบวนการฝายรูปธรรมและนามธรรม หรือท้ังฝายจิตและฝายวัตถุ ฉะนั้น ท่ีกลาวไวขางตน

วา การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติได เปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงเปน

เรื่องของขอเท็จจริงของการเปนเหตุเปนปจจัยแกกันตามกฎธรรมดานี่เอง จะพูดเปนสํานวนภาษาวาสามารถ

บังคับควบคุมธรรมชาติฝายนามธรรมได ควบคุมจิตใจของตนได ควบคุมตนเองได ก็ถูกตองท้ังส้ิน 
ดวยเหตุดังกลาวมานี้ การมีชีวิตอยูดวยปญญา จึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง ท้ังในฝายรูปธรรมและนามธรรม ท่ี

จะชวยใหมนุษยถือเอาประโยชนไดท้ังจากกระบวนการฝายจิตและกระบวนการฝายวัตถุ 
ชีวิตแหงปญญา จึงมองลักษณะได ๒ ดาน คือ ดานภายใน มีลักษณะสงบเยือกเย็น ปลอดโปรง ผอง

ใส ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ เมื่อเสวยสุข ก็ไมหลงระเริงหรือสยบมัวเมา และไมเหลิงละเลิงลืมตัว เมื่อขาด 

พลาด หรือพรากจากเหยื่อลอส่ิงปรนปรือตางๆ ก็ม่ันคง ปลอดโปรงอยูได ไมหว่ันไหว ไมหดหู ซึมเศรา ส้ินหวัง 

หมดอาลัยตายอยาก ไมปลอยตัวฝากสุขทุกขของตนไวในกํามือของอามิสภายนอกที่จะตัดสินใหเปนไป ดาน

ภายนอก มีลักษณะคลองตัว วองไว พรอมอยูเสมอท่ีจะเขาเกี่ยวของและจัดการกับส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันควรจะ

เปน โดยเหตุผลบริสุทธ์ิ ไมมีเงื่อนปม หรือความยึดติดภายใน ท่ีจะมาเปนนิวรณเขาขัดขวาง กั้นบัง ถวง ทําให

เขว ลําเอียง หรือทําใหพรามัว 



๑๖๘  พุทธธรรม 
 

มีพุทธพจนบางตอนที่แสดงใหเห็นลักษณะบางอยาง ท่ีแตกตางกันระหวางชีวิตแหงความยึดมั่นถือมั่น 

กับชีวิตแหงปญญา เชน  

“ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขม-
สุขเวทนา (เฉยๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข) บ้าง  

“อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนา
บ้าง  

“ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนั้น อะไรเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นข้อแตกต่าง 
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้?” 

“ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อมเศร้าโศกครํ่า
ครวญ รํ่าไห้ รําพัน ตีอกร้องไห้ หลงใหลฟั่นเฟือนไป เขาย่อมเสวยเวทนาทั้ง ๒ อย่าง 
คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ 

“เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศรดอกหนึ่ง แล้วยิงซํ้าด้วยลูกศรดอกที่ ๒ 
อีก เมื่อเป็นเช่นนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้ง ๒ ดอก คือ ทั้งทางกาย ทั้ง
ทางใจ ฉันใด ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ก็ฉันนั้น... ย่อมเสวยเวทนาทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทาง
กาย และทางใจ 

“อนึ่ง เพราะถูกทุกขเวทนานั้นกระทบ เขาย่อมเกิดความขัดใจ เมื่อเขามีความขัดใจ 
เพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาก็ย่อมนอนเนื่อง เขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้า
แล้ว ก็หันเข้าระเริงกับกามสุข305 เพราะอะไร? เพราะปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมไม่รู้ทางออก
จากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข และเม่ือเขาระเริงอยู่กับกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนา
นั้นย่อมนอนเนื่อง เขาย่อมไม่รู ้เท่าทันความเกิดขึ้น ความสูญสลาย ข้อดีข้อเสีย และ
ทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็น  เมื่อเขาไม่รู้...ตามที่มันเป็น  อวิชชานุสัย
เพราะอทุกขมสุขเวทนา (=อุเบกขาเวทนา) ย่อมนอนเนื่อง  

“ถ้าได้เสวยสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว ถ้าเสวยทุกขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูก
มัดตัว ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว  

“ภิกษุทั ้งหลาย นี้แล เรียกว่าปุถุชน ผู้มิได้เรียนรู ้ ผู้ประกอบ306 ด้วยชาติ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยทุกข์” 

                                                 
305  กามสุข = สุขในการสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕; ตัวอยางในทางจริยธรรมขั้นตน เชน หันเขาหาการพนัน การดื่มสุรา และ

ส่ิงเริงรมยตางๆ 
306  สฺุตฺต = ผูกมัด พัวพัน ประกอบ (ประกอบดวยกิเลส – สํ.อ.๓/๑๕๐) 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๖๙ 
 

  

“ภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อมไม่เศร้า
โศก ไม่ครํ่าครวญ ไม่รํ่าไร ไม่รําพัน ไม่ตีอกร้องไห้ ไม่หลงใหลฟั่นเฟือน เธอย่อมเสวย
เวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่เสวยเวทนาทางใจ 

“เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศร แล้วยิงซํ้าด้วยลูกศรดอกที่ ๒ ผิดไป 
เมื่อเป็นเช่นนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว ฉันใด อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ 
ก็ฉันน้ัน... ย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ 

“อนึ ่ง เธอย่อมไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั ้น เมื ่อไม่มีความขัดใจเพราะ
ทุกขเวทนานั้น ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้น ย่อมไม่นอนเนื่อง เธอถูกทุกขเวทนา
กระทบ ก็ไม่หันเข้าระเริงกับกามสุข เพราะอะไร? เพราะอริยสาวกผู้เรียนรู้แล้ว ย่อมรู้
ทางออกจากทุกขเวทนา นอกจากกามสุขไปอีก เมื่อเธอไม่ระเริงกับกามสุข ราคานุสัยเพราะ
สุขเวทนานั้นก็ไม่นอนเนื่อง เธอย่อมรู้เท่าทันความเกิดขึ้น ความสูญสลาย ข้อดี ข้อเสีย 
และทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็น  เมื่อเธอรู้...ตามที่มันเป็น  อวิชชานุสัย
เพราะอทุกขมสุขเวทนา ก็ไม่นอนเน่ือง  

“ถ้าเสวยสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ถ้าเสวยทุกขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่
ถูกมัดตัว  ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว  ภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกว่า อริยสาวก ผู้ได้เรียนรู้ ผู้ปราศจากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาส เราเรียกว่า ผู้ปราศจากทุกข์”  

“ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างอริย-
สาวกผู้ได้เรียนรู้ กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้”307 

ท่ีกลาวมาน้ี เปนเพียงใหรูวาอะไรเปนอะไร อะไรควรกําจัดแกไข เม่ือกําจัดแกไขแลวจะไดอะไร อะไร

ควรทําใหเกิดข้ึน เม่ือเกิดข้ึนแลวจะไดอะไร  

สวนท่ีวา ในการกําจัดแกไขและทําใหเกิดขึ้นน้ัน จะตองทําอะไรบาง เปนเรื่องของจริยธรรม ท่ีจะกลาว

ตอไปขางหนา 
  

                                                 
307  สํ.สฬ.๑๘/๓๖๙-๓๗๒/๒๕๗-๒๖๐ 



๑๗๐ 
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ข. คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอ ตามลําดับ
309 

กอนแสดงคําจํากัดความและความหมายตามแบบ จะใหคําแปลและความหมายงายๆ ตามรูปศัพท เปน

พื้นฐานความเขาใจไวชั้นหน่ึงกอน ดังน้ี 
๑. อวิชชา  ความไมรูแจง คือ ไมรูความจริง หรือไมรูตามเปนจริง  

๒. สังขาร  ความคิดปรุงแตง เจตจํานงและทุกส่ิงท่ีจิตไดสะสมไว 

๓. วิญญาณ  ความรูตอส่ิงท่ีถูกรับรู คือ การเห็น-ไดยิน-ฯลฯ-รูเรื่องในใจ 
๔. นามรูป  นามธรรมและรูปธรรม ชีวิตท้ังกายและใจ 

๕. สฬายตนะ  อายตนะ คือ ชองทางรับรู ๖ ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
๖. ผัสสะ  การรับรู การประจวบกันของอายตนะ+อารมณ(ส่ิงท่ีถูกรับรู)+วิญญาณ 

๗. เวทนา  ความเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ 

๘. ตัณหา  ความทะยานอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากไมเปน 

๙. อุปาทาน  ความยึดติดถือม่ัน การยึดถือคางใจ การยึดถือเขากับตัว 
๑๐. ภพ  ภาวะชีวิตท่ีเปนอยู สภาพชีวิต ผลรวมกรรมท้ังหมดของบุคคล 
๑๑. ชาต ิ ความเกิด ความปรากฏแหงขันธท้ังหลายท่ียึดถือเอาเปนตัวตน 

๑๒. ชรามรณะ ความแก-ความตาย คือ ความเส่ือมอินทรีย-ความสลายแหงขันธ  

ต่อไปนี้ คือ คําจํากัดความองค์ประกอบ หรือหัวข้อท้ัง ๑๒ ตามแบบ  
๑. อวิชชา = ความไมรูทุกข – สมุทัย – นิโรธ – มรรค (อริยสัจ ๔) และ (ตามแบบอภิธรรม)   
    ความไมรูหนกอน – หนหนา – ท้ังหนกอนหนหนา310 – ปฏิจจสมุปบาท 

๒. สังขาร = กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร
311

    
    และ  (ตามนัยอภิธรรม) ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร

312 

๓. วิญญาณ =  จักขุ∼   โสต∼   ฆาน∼   ชิวหา∼   กาย∼   มโนวิญญาณ  (วิญญาณ ๖)
313 

๔. นามรูป =  นาม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ) หรือตามแบบอภิธรรม (เวทนาขันธ    
    สัญญาขันธ สังขารขันธ) + รูป (มหาภูต ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูต ๔)

314 

๕. สฬายตนะ =  จักขุ – ตา   โสตะ – หู   ฆานะ – จมูก   ชิวหา – ล้ิน   กาย – กาย   มโน - ใจ 

                                                 
309  คําจํากัดความเหลาน้ี ดู สํ.นิ.๑๖/๖-๑๘/๓-๕; อภิ.วิ.๓๕/๒๕๖-๒๗๒/๑๘๑-๑๘๕; เปนตน สวนคําอธิบายขยายความใหดู วิสุทฺธิ. 

และ วิภงฺค.อ. ตามท่ีอางขางตน 
310  ปุพพันตะ – อปรันตะ – ปุพพันตาปรันตะ (= อดีต – อนาคต – ท้ังอดีตอนาคต) ดู อภิ.สํ.๓๔/๗๑๒/๒๘๓ 
311  กายสังขาร = กายสัญเจตนา (ความจงใจทางกาย) = เจตนา ๒๐ ทางกายทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒) วจีสังขาร = วจี-

สัญเจตนา (ความจงใจทางวาจา) = เจตนา ๒๐ ทางวจีทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒) จิตตสังขาร = มโนสัญเจตนา (ความจง
ใจในใจ) = เจตนา ๒๙ ในมโนทวาร ที่ยังมิไดแสดงออกเปนกายวิญญัติหรือวจีวญิญัติ 

312  ปุญญาภิสังขาร (ความดีที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายกามาวจรและฝายรูปาวจร ๑๓ (กามาวจรกุศล ๘ รูปาวจรกุศล ๕) 
 อปุญญาภิสังขาร (ความชั่วท่ีปรุงแตงชีวิต) = อกุศลเจตนาฝายกามาวจรทั้ง ๑๒ 
 อาเนญชาภิสังขาร (ภาวะมั่นคงที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายอรูปาวจรท้ัง ๔ 
313  กระจายออก  = โลกิยวิญญาณ ๓๒ (วิญญาณ ๕ ฝายกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก = ๑๐ + มโนวิญญาณ ๒๒) หรือ     
  = วิญญาณ ๑๓ (วิญญาณ ๕ ทั้งสองฝาย + มโนธาตุ ๒ มโนวิญญาณธาตุอเหตุกะโสมนัสสสหรคต ๑)  
     เปนไปในปวัตติกาล (ระหวางปฏิสนธิ ถึงจุติ) กับ วิญญาณ ๑๙ ที่เหลือ เปนไปทั้งในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล 
314  บันทึกพิเศษทายบท ท่ี ๑ วาดวยขันธ ๕ 



๑๗๒  พุทธธรรม 
 

๖. ผัสสะ  =  จักขุสัมผัส   โสต∼   ฆานะ∼   ชิวหา∼   กาย∼   มโนสัมผัส (สัมผัส ๖)
315 

๗. เวทนา  =  เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส จากโสต∼  ฆาน∼  ชิวหา∼  กาย∼  และมโนสัมผัส  
    (เวทนา ๖)

316
  

๘. ตัณหา  =  รูปตัณหา (ตัณหาในรูป) สัททตัณหา (ในเสียง) คันธตัณหา (ในกลิ่น) รสตัณหา (ในรส)  
    โผฏฐัพพตัณหา (ในสัมผัสทางกาย) ธัมมตัณหา (ในธรรมารมณ) (ตัณหา ๖)

317 

๙. อุปาทาน = กามุปาทาน (ความยึดม่ันในกาม คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ตางๆ) 
     ทิฏฐุปาทาน (ความยึดม่ันในทิฏฐิ คือ ความเห็น ขอยึดถือ ลัทธิ ทฤษฎี ตางๆ) 
    สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต วาจะทําใหคนบริสุทธ์ิได) 
    อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในอัตตา สรางตัวตนขึ้นยึดถือไวดวยความหลงผิด) 

๑๐. ภพ = กามภพ รูปภพ อรูปภพ อีกนัยหน่ึง 
   =  กรรมภพ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร)   
    กับ อุปปตติภพ (กามภพ    รูปภพ    อรูปภพ,    สัญญาภพ    อสัญญาภพ 
    เนวสัญญานาสัญญาภพ,   เอกโวการภพ  จตุโวการภพ  ปญจโวการภพ) 

๑๑. ชาติ = ความปรากฏแหงขันธท้ังหลาย การไดมาซึ่งอายตนะตางๆ  
    หรือความเกิด ความปรากฏข้ึนของธรรมตางๆ เหลานั้นๆ

318 

๑๒. ชรามรณะ = ชรา (ความเส่ือมอายุ ความหงอมอินทรีย) กับ 
   มรณะ (ความสลายแห่งขันธ์ ความขาดชีวิตินทรีย์) หรือ 
   ความเส่ือมและความสลายแหงธรรมตางๆ เหลาน้ันๆ

๑
 

ค.  ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางที่สุด 

เพ่ือใหคําอธิบายส้ันและงาย เห็นวาควรใชวิธียกตัวอยาง ดังนี ้

(อาสวะ →)  อวิชชา เขาใจวาการเกิดในสวรรคเปนยอดแหงความสุข เขาใจวาฆาคนนั้นคนนี้เสียได

เปนความสุข เขาใจวาฆาตัวตายเสียไดจะเปนสุข เขาใจวาเขาถึงความเปนพรหมแลวจะไมเกิดไมตาย เขาใจวาทํา

พิธีบวงสรวงเซนสังเวยแลวจะไปสวรรคได เขาใจวาจะไปนิพพานไดดวยการบําเพ็ญตบะ เขาใจวาตัวตนอันน้ีนั่น

แหละจะไดไปเกิดเปนนั่นเปนนี่ดวยการกระทําอยางน้ี เขาใจวาตายแลวสูญ ฯลฯ จึง 

→    สังขาร  นึกคิด ต้ังเจตจํานงไปตามแนวทางหรือโดยสอดคลองกับความเขาใจน้ันๆ คิดปรุงแตง

วิธีการและลงมือกระทําการ (กรรม) ตางๆ ดวยเจตนาเชนน้ัน เปนกรรมดี (บุญ) บาง เปนกรรมช่ัว (อบุญ หรือ

บาป) บาง เปนอาเนญชาบาง จึง 

→   วิญญาณ  เกิดความตระหนักรูและรับรูอารมณตางๆ เฉพาะท่ีเปนไปตามหรือเขากันไดกับเจตนา

อยางน้ันเปนสําคัญ พูดเพื่อเขาใจกันงายๆ ก็วา จิตหรือวิญญาณถูกปรุงแตงใหมีคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอยางใด

                                                 
315  ผัสสะ = การกระทบระหวางอายตนะภายใน ภายนอก และวิญญาณทางอายตนะนั้นๆ 
316  เวทนา แบงโดยลักษณะเปน ๓ [สุข ทุกข อทุกขมสุข] หรือ ๕ [สุข (ทางกาย) ทุกข (ทางกาย) โสมนัส (ทางใจ) โทมนัส (ทางใจ) อุเบกขา] 
317  ตัณหา แบงโดยอาการเปน ๓ คือ กามตัณหา (อยากในส่ิงเสพทางประสาททั้ง ๕) ภวตัณหา (อยากใหคงอยูนิรันดร) วิภวตัณหา 

(อยากใหดับสูญ); หรือกามตัณหา (อยากดวยความยินดีในกาม) ภวตัณหา (อยากอยางมีสัสสตทิฏฐิ) วิภวตัณหา (อยากอยางมี
อุจเฉททิฏฐิ); ตัณหา ๓ น้ี x ตัณหา ๖ ขางบน = ๑๘ x ภายในภายนอก = ๓๖ x กาล ๓ = ๑๐๘ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๙/๒๙๐) 

318  ความหมายนัยหลัง ใชอธิบายปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนไปในขณะจิตเดียว ตามหลักใน อภิ.วิ.๓๕/๓๐๒-๓/๑๙๔; ๓๓๘/๒๑๓;๔๒๘/๒๕๖ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๗๓ 
 

  

อยางหนึ่ง หรือแบบใดแบบหนึ่ง เม่ือตาย พลังแหงสังขารคือกรรมท่ีปรุงแตงไวจึงทําใหปฏิสนธิวิญญาณท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะกับตัวมัน ปฏิสนธิข้ึนในภพ และระดับชีวิตท่ีเหมาะกัน คือถือกําเนิดขึ้นจากนั้น 

→  นามรูป  กระบวนการแหงการเกิดก็ดําเนินการ กอรูปเปนชีวิตท่ีพรอมจะปรุงแตงกระทํากรรมตางๆ 

ตอไปอีก จึงเกิดมีรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธขึ้นโดยครบถวน ประกอบดวยคุณสมบัติและ

ขอบกพรองตางๆ ตามพลังปรุงแตงของสังขาร คือ กรรมท่ีทํามา และภายในขอบเขตแหงวิสัยของภพท่ีไปเกิดนั้น 

สุดแตจะไปเกิดเปนมนุษย ดิรัจฉาน เทวดา เปนตน 

→  สฬายตนะ  แตชีวิตท่ีจะสนองความตองการของตัวตน และพรอมที่จะกระทําการตางๆ โตตอบตอ

โลกภายนอก จะตองมีทางติดตอกับโลกภายนอก สําหรับใหกระบวนการรับรูดําเนินงานได ดังนั้น อาศัยนามรูป

เปนเครื่องสนับสนุน กระบวนการแหงชีวิตจึงดําเนินตอไปตามพลังแหงกรรม ถึงขั้นเกิดอายตนะท้ัง ๖ คือ 

ประสาท ตา หู จมูก ล้ิน กาย และเครื่องรับรูอารมณภายใน คือ ใจ จากนั้น 

→ ผัสสะ กระบวนการแหงการรับรูก็ดําเนินงานได โดยการเขากระทบหรือประจวบกันระหวาง

องคประกอบ ๓ ฝาย คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ) กับอารมณ หรืออายตนะภายนอก (รูป 

เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ) และวิญญาณ (จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา-
วิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ) เม่ือการรับรูเกิดข้ึนครั้งใด  

→  เวทนา  ความรูสึกที่เรียกวา การเสวยอารมณ ก็จะตองเกิดขึ้นในรูปใดรูปหน่ึง คือ สุขสบาย (สุข-
เวทนา) ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา) หรือไมก็เฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา) และ

โดยวิสัยแหงปุถุชน กระบวนการยอมไมหยุดอยูเพียงนี้ จึง 

→  ตัณหา  ถาสุขสบาย ก็ชอบใจ ติดใจ อยากได หรืออยากไดใหมากยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เกิดการทะยาน

อยากและแสหาตางๆ ถาเปนทุกข ไมสบาย ก็ขัดใจ ขัดเคือง อยากใหสูญส้ิน ใหหมดไป หรือใหพนๆ ไปเสีย 

ดวยการทําลายหรือหนีไปใหพนก็ตาม เกิดความกระวนกระวายดิ้นรนอยากใหพนจากอารมณท่ีเปนทุกข ขัดใจ 

หันไปหาไปเอาส่ิงอื่นอารมณอื่นท่ีจะใหความสุขได หรือไมก็รูสึกเฉยๆ คืออุเบกขา ซึ่งเปนความรูสึกอยางละเอียด 

จัดเขาในฝายสุข เพราะไมขัดใจ เปนความสบายอยางออนๆ รูสึกเรื่อยๆ เพลินๆ จากน้ัน 

→  อุปาทาน  ความอยากเม่ือรุนแรงขึ้น ก็กลายเปนยึด คือยึดมั่นถือม่ันติดสยบหมกมุนในส่ิงนั้น หรือ 

เมื่อยังไมได ก็อยากดวยตัณหา เม่ือไดหรือถึงแลว ก็ยึดฉวยไวดวยอุปาทาน และเมื่อยึดม่ัน ก็มิใชยึดแตอารมณ

ท่ีอยากได (กามุปาทาน) เทาน้ัน แตยังพวงเอาความยึดมั่นในความเห็น ทฤษฎี ทิฏฐิตางๆ ท่ีเกี่ยวเน่ือง (ทิฏุ-
ปาทาน) ความยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติและขอปฏิบัติท่ีจะใหไดส่ิงท่ีปรารถนา (สีลัพพตุปาทาน) และ

ความยึดม่ันถือม่ันในตัวตน (อัตตวาทุปาทาน) พัวพันเกี่ยวเน่ืองกันไป ดวยความยึดม่ันถือม่ันน้ี จึงกอใหเกิด 

→  ภพ  เจตนา เจตจํานงท่ีจะกระทําการ เพื่อใหไดมาและใหเปนไปตามความยึดม่ันถือมั่นน้ัน และนํา

ใหเกิดกระบวนพฤติกรรม (กรรมภพ) ท้ังหมดข้ึนอีก เปนกรรมดี กรรมชั่ว หรืออาเนญชา สอดคลองกับตัณหา

อุปาทานน้ันๆ เชน อยากไปสวรรค และมีความเชื่อท่ียึดไววาจะไปสวรรคไดดวยการกระทําเชนน้ี ก็กระทํากรรม

อยางนั้นๆ ตามท่ีตองการ พรอมกับการกระทําน้ัน ก็เปนการเตรียมภาวะแหงชีวิต คือขันธ ๕ ท่ีจะปรากฏในภพท่ี

สมควรกับกรรมนั้นไวพรอมดวย (อุปปตติภพ)  

เมื่อกระบวนการกอกรรมดําเนินไปเชนน้ีแลว ครั้นชีวิตชวงหน่ึงส้ินสุดลง พลังแหงกรรมท่ีสรางสมไว 

(กรรมภพ) ก็ผลักดันใหเกิดการสืบตอขั้นตอนตอไปในวงจรอีก คือ  
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→  ชาติ  เริ่มแตปฏิสนธิวิญญาณท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับพลังแหงกรรมน้ัน ปฏิสนธิข้ึนในภพท่ี

สมควรกับกรรม บังเกิดขันธ ๕ ขึ้นพรอม เริ่มกระบวนการแหงชีวิตใหดําเนินตอไป คือ เกิด นามรูป สฬายตนะ 

ผัสสะ และเวทนา ข้ึนหมุนเวียนวงจรอีก และเม่ือการเกิดมีข้ึนแลว ยอมเปนการแนนอนที่จะตองม ี

→  ชรามรณะ  ความเส่ือมโทรม และแตกดับแหงกระบวนการของชีวิตนั้น สําหรับปุถุชน ชรามรณะน้ี 

ยอมคุกคามบีบค้ัน ท้ังโดยชัดแจง และแฝงซอน (อยูในจิตสวนลึก) ตลอดเวลา ดังน้ัน ในวงจรชีวิตของปุถุชน 

ชรามรณะจึงพวงมาพรอมดวย 

..... โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ซึ่งเรียกรวมวาความทุกขนั่นเอง คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท

จึงมีวา “กองทุกขท้ังปวง จึงเกิดมีดวยอาการอยางนี”้ 

อยางไรก็ดี ในฐานะท่ีเปนวัฏฏะ หรือวงจร ความส้ินสุดจึงไมมี ณ ท่ีน้ี แทจริง องคประกอบชวงนี้ กลับ

เปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางย่ิงอีกตอนหนึ่งท่ีจะทําใหวงจรหมุนเวียนตอไป กลาวคือ โสกะ (ความแหงใจ) ปริเทวะ 

(ความรํ่าไร) ทุกข โทมนัส (ความเสียใจ) อุปายาส (ความผิดหวังคับแคนใจ) เปนอาการสําแดงออกของการมี

กิเลสท่ีเปนเช้ือหมักดองอยูในจิตสันดาน ท่ีเรียกวา อาสวะ  
อาสวะ นั้น ไดแกความใฝใจในส่ิงสนองความอยากทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ (กามาสวะ) ความเห็น

ความยึดถือตางๆ เชน ยึดถือวา รูปเปนเรา รูปเปนของเรา เปนตน (ทิฏฐาสวะ) ความชื่นชอบอยูในใจวาภาวะ

แหงชีวิตอยางน้ันอยางนี้เปนส่ิงดีเลิศ ประเสริฐ มีความสุข หวังใจใฝฝนที่จะไดอยูครองภาวะชีวิตนั้นเสวยสุขให

นานแสนนาน หรือตลอดไป (ภวาสวะ) และความไมรูส่ิงท้ังหลายตามที่มันเปน (อวิชชาสวะ)  
ชรามรณะเปนเคร่ืองหมายแหงความเส่ือมส้ินสลาย ซึ่งขัดกับอาสวะเหลาน้ี เชน ในดานกามาสวะ ชรา

มรณะทําใหปุถุชนเกิดความรูสึกวา  ตนกําลังพลัดพราก  หรือหมดหวังจากส่ิงท่ีช่ืนชอบ ท่ีปรารถนา  ในดาน

ทิฏฐาสวะ เม่ือยึดถืออยูวารางกายเปนตัวเราเปนของเรา พอรางกายแปรปรวนไป ก็ผิดหวังแหงใจ ในดานภวาสวะ ทํา

ใหรูสึกตัววา จะขาด พลาด พราก ผิดหวัง หรือหมดโอกาสท่ีจะครองภาวะแหงชีวิตท่ีตัวช่ืนชอบอยางน้ันๆ ใน

ดานอวิชชาสวะ ก็คือขาดความรูความเขาใจมูลฐานต้ังตนแตวาชีวิตคืออะไร ความแกชราคืออะไร ควรปฏิบัติ

อยางไร ตอความแกชรา เปนตน เม่ือขาดความรูความคิดในทางท่ีถูกตอง พอนึกถึงหรือเขาเกี่ยวของกับชรา

มรณะก็บังเกิดความรูสึกและแสดงอาการในทางหลงงมงาย ขลาดกลัว และเกิดความซึมเซาหดหูตางๆ  
ดังนั้น อาสวะ จึงเปนเช้ือ เปนปจจัยท่ีจะให โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เกิดขึ้นไดทันทีท่ีชรา

มรณะเขามาเก่ียวของ 
อน่ึง โสกะ เปนตนเหลาน้ี แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจ เวลาใดความทุกขเหลาน้ีเกิดขึ้น จิตใจจะพรา

มัว รอนรน อับปญญา เม่ือเกิดอาการเหลาน้ี ก็เทากับพวงอวิชชาเกิดข้ึนมาดวย   

อยางท่ีกลาวในวิสุทธิมัคควา  “โสกะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส ไม่แยกไปจากอวิชชา และธรรมดา
ปริเทวะ ก็ย่อมมีแก่คนหลง เหตุนั้น เมื่อโสกะ เป็นต้น สําเร็จแล้ว อวิชชาก็ย่อมเป็นอันสําเร็จแล้ว”319.1

 วา 

“ในเรื่องอวิชชา พึงทราบว่า ย่อมเป็นอันสําเร็จมาแล้วแต่ธรรมมีโสกะ เป็นต้น”319.2
 และวา “อวิชชาย่อมยัง

เป็นไปตลอดเวลาท่ีโสกะ เป็นต้น เหล่าน้ัน ยังเป็นไปอยู่” 319.3
  

โดยนัยนี้ ทานจึงกลาววา “เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด”320
 และสรุปไดวา ชรามรณะของปุถุชน ซึ่งพวง

ดวยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอมเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา หมุนวงจรตอไปอีก สัมพันธกันไมขาดสาย 

                                                 
319.1 วิสุทฺธิ.๓/๑๙๒  319.2  

วิสุทฺธิ.๓/๑๙๓;  319.3 
วิสุทฺธิ.๓/๑๒๔ 

320  ม.มู.๑๒/๑๒๘/๑๐๐ 
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จากคําอธิบายตามแบบน้ี มีขอสังเกตและส่ิงท่ีควรทําความเขาใจเปนพิเศษ ดังนี้ 

๑. วงจรแหงปฏิจจสมุปบาทตามคําอธิบายแบบน้ี นิยมเรียกวา “ภวจักร” ซึ่งแปลวาวงลอแหงภพ หรือ 

“สังสารจักร” ซึ่งแปลวา วงลอแหงสังสารวัฏ และจะเห็นไดวา คําอธิบายคาบเก่ียวไปถึง ๓ ชวงชีวิต คือ อวิชชา

กับสังขาร ชวงหนึ่ง วิญญาณ ถึง ภพ ชวงหนึ่ง และชาติ กับ ชรามรณะ (พวงดวย โสกะ เปนตน) อีกชวงหน่ึง ถา

กาํหนดเอาชวงกลาง คือ วิญญาณ ถึง ภพ เปนชีวิตปจจุบัน ชวงชีวิตท้ัง ๓ ซึ่งประกอบดวยองค (หัวขอ) ๑๒ จึง

แบงเปน ๓ กาล ดังน้ี 
๑) อดีต =  อวิชชา สังขาร 
๒) ปจจุบัน =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๓) อนาคต =  ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 

๒. เม่ือแยกออกเปน ๓ ชวงเชนน้ี ยอมถือเอาชวงกลาง คือ ชีวิตปจจุบัน หรือชาติน้ี เปนหลัก เม่ือ

ถือเอาชวงกลางเปนหลัก ก็ยอมแสดงความสัมพันธในฝายอดีตเฉพาะดานเหตุ คือสืบสาวจากผลท่ีปรากฏใน

ปจจุบันวาเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีต (= อดีตเหตุ → ปจจุบันผล) และในฝายอนาคตแสดงเฉพาะดานผล คือ

ชักโยงจากเหตุในปจจุบันออกไปวาจะใหเกิดผลอะไรในอนาคต (=ปจจุบันเหตุ → อนาคตผล)  

โดยนัยน้ี เฉพาะชวงกลาง คือปจจุบันชวงเดียว จึงมีพรอมทั้งฝายผล และเหตุ และแสดงไดเปน ๔ ชวง 

(เรียกวา สังคหะ หรือ สังเขป ๔) ดังนี ้
๑) อดีตเหตุ =  อวิชชา สังขาร 
๒) ปจจุบันผล =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
๓) ปจจุบันเหตุ =  ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๔) อนาคตผล =  ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 

๓. จากคําอธิบายขององคประกอบแตละขอ จะเห็นความหมายท่ีคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันของ

องคประกอบบางขอ ซึ่งจัดเปนกลุมไดดังนี้ 

๑) อวิชชา กับ ตัณหา อุปาทาน 

- จากคําอธิบายของอวิชชา จะเห็นชัดวา มีเรื่องของความอยาก (ตัณหา) และความยึดม่ัน (อุปาทาน) 

โดยเฉพาะความยึดมั่นในเรื่องตัวตน เขาแฝงอยูดวยทุกตัวอยาง เพราะเม่ือไมรูจักชีวิตตามความเปนจริง หลง

ผิดวามีตัวตน ก็ยอมมีความอยากเพื่อตัวตน และความยึดถือเพื่อตัวตนตางๆ และในคําท่ีวา “อาสวะเกิด 
อวิชชาจึงเกิด” น้ัน กามาสวะ ภวาสวะ และทิฏฐาสวะ ก็เปนเรื่องของตัณหาอุปาทานนั่นเอง ดังนั้น เม่ือพูดถึง

อวิชชา จึงมีความหมายพวงหรือเช่ือมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานดวยเสมอ 

- ในคําอธิบายตัณหาและอุปาทานก็เชนเดียวกัน จะเห็นไดวา มีอวิชชาแฝงหรือพวงอยูดวยเสมอ ในแง

ท่ีวา เพราะหลงผิดวาเปนตัวตน จึงอยากและยึดถือเพ่ือตัวตนน้ัน เพราะไมรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน จึงเขาไป

อยากและยึดถือในส่ิงเหลานั้นวาเปนเรา เปนของเรา หรืออยากไดเพื่อเรา เปนเรื่องของความเห็นแกตัวท้ังส้ิน 

และในเวลาที่อยากและยึดถือเชนน้ัน ย่ิงอยากและยึดแรงเทาใด ก็ย่ิงมองขามเหตุผล มองไมเห็นส่ิงท้ังหลายตาม

สภาพของมัน และละเลยการปฏิบัติตอมันดวยสติปญญาตามเหตุตามผล มากข้ึนเพียงนั้น โดยเหตุน้ี เมื่อพูดถึง 

ตัณหา อปุาทาน จึงเปนอันพวงเอาอวิชชาเขาไวดวย 
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โดยนัยนี้ อวิชชา ในอดีตเหตุ กับ ตัณหา อุปาทาน ในปจจุบันเหตุ จึงใหความหมายท่ีตองการไดเปน

อยางเดียวกัน แตการท่ียกอวิชชาขึ้นในฝายอดีต และยกตัณหาอุปาทานข้ึนในฝายปจจุบัน ก็เพื่อแสดงตัว

ประกอบท่ีเดนเปนตัวนํา ในกรณีท่ีสัมพันธกับองคประกอบขออื่นๆ ในภวจักร 

๒) สังขาร กับ ภพ 
-  สังขารกับภพ มีคําอธิบายในวงจรคลายกันมาก สังขารอยูในชวงชีวิตฝายอดีต และภพอยูในชวงชีวิต

ฝายปจจุบัน ตางก็เปนตัวการสําคัญ ท่ีปรุงแตงชีวิตใหเกิดในภพตางๆ ความหมายจึงใกลเคียงกันมาก ซึ่งความ

จริงก็เกือบเปนอันเดียวกัน ตางท่ีขอบเขตของการเนน  

สังขารมุงไปท่ีตัวเจตนา หรือเจตจํานง ผูปรุงแตงการกระทํา เปนตัวนําในการทํากรรม สวนภพมี

ความหมายกวางกวา โดยแบงเปนกรรมภพกับ อุปปตติภพ กรรมภพแมจะมีเจตนาเปนตัวการสําคัญเหมือน

สังขาร แตใหความรูสึกครอบคลุมมากกวา โดยเพงเอากระบวนพฤติกรรมท้ังหมดทีเดียว สวนอุปปตติภพ 

หมายถึงขันธ ๕  ท่ีเกิดเพราะกรรมภพน้ัน โดยนัยน้ี สังขาร กับกรรมภพ จึงพูดพวงไปดวยกันได 

๓) วิญญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 

- วิญญาณ ถึง เวทนา เปนตัวชีวิตปจจุบัน ซึ่งเปนผลมาจากเหตุในอดีต การท่ีแสดงไวเปนอยางๆ 

ตามลําดับอยางน้ี เพราะมุงกระจายกระบวนธรรมออกใหเห็นอาการท่ีองคประกอบตางๆ ของชีวิต ซึ่งเปนฝายผลใน

ปจจุบัน เขาสัมพันธกันจนเกิดองคประกอบอื่นๆ ท่ีเปนฝายเหตุในปจจุบัน อันจะนํามาซึ่งผลในอนาคตตอไปอีก 

- สวน ชาติ ชรามรณะ แสดงไวเปนผลในอนาคต ตองการชี้ใหเห็นเพียงวา เม่ือเหตุปจจุบันยังมีอยู 

ผลในอนาคตก็จะยังมีตอไป จึงพูดส้ันใชเพียงคําวา ชาติ และ ชรามรณะ ซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของวิญญาณ 

ถึง เวทนา นั่นเอง แตเปนคําพูดแบบสรุป และตองการเนนในแงการเกิดขึ้นของทุกข ใหเห็นจุดท่ีจะเช่ือมโยงกลับ

เขาสูวงจรอยางเดิมไดอีก  

- ดังน้ัน ตามหลักจึงกลาววา วิญญาณถึงเวทนา กับ ชาติชรามรณะ เปนอันเดียวกัน พูดแทนกันไปได 

เม่ือถือตามแนวนี้ เรื่องเหตุผล ๔ ชวง ในขอ ๒. จึงแยกองคประกอบเปนชวงละ ๕ ไดทุกตอน คือ 
๑) อดีตเหตุ ๕ =  อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๒) ปจจุบันผล ๕ =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา (= ชาติ ชรามรณะ) 
๓) ปจจุบันเหตุ ๕  =  อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๔) อนาคตผล ๕ =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา (= ชาติ ชรามรณะ) 

เม่ือนับหัวขอดังน้ี จะได ๒๐ เรียกกันวา อาการ ๒๐ 

๔. จากคําอธิบายในขอ ๓. จึงแยกประเภทองค ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท ตามหนาท่ีของมันในวงจรเปน 

๓ พวก เรียกวา วัฏฏะ ๓ หรือ ไตรวัฏฏ (วน ๓) คือ 
๑) อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปน กิเลส คือ ตัวสาเหตุผลักดันใหคิดปรุงแตงกระทําการตางๆ 

เรียกวา กิเลสวัฏฏ 
๒) สังขาร (กรรม)ภพ เปน กรรม คือ กระบวนการกระทํา หรือกรรมทั้งหลาย ท่ีปรุงแตงชีวิตให

เปนไปตางๆ เรียกวา กรรมวัฏฏ 
๓) วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปน วิบาก คือ สภาพชีวิตท่ีเปนผลแหงการปรุง

แตงของกรรม และกลับเปนปจจัยเสริมสรางกิเลสตอไปไดอีก เรียกวา วิปากวัฏฏ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๗๗ 
 

  

วัฏฏะท้ัง ๓ น้ี หมุนเวียนตอเนื่องเปนปจจัยอุดหนุนแกกัน ทําใหวงจรแหงชีวิตดําเนินไปไมขาดสาย
321

 

ซึ่งอาจเขียนเปนภาพไดดังน้ี 
 

 

๕. ในฐานะท่ีกิเลสเปนตัวมูลเหตุของการทํากรรมตางๆ ท่ีจะปรุงแตงชีวิตใหเปนไป จึงกําหนดใหกิเลส

เปนจุดเริ่มตนในวงจร เม่ือกําหนดเชนนี้ก็จะไดจุดเริ่มตน ๒ แหงในวงจรนี้ เรียกวา มูล ๒ ของ ภวจักร คือ 

๑) อวิชชา เปนจุดเริ่มตนในชวงอดีต ท่ีสงผลมายังปจจุบัน ถึงเวทนาเปนท่ีสุด 

๒) ตัณหา เปนจุดเริ่มตนในชวงปจจุบันตอจากเวทนา สงผลไปยังอนาคต ถึงชรามรณะเปนที่สุด 

เหตุผลท่ีแสดงอวิชชาในชวงแรก และตัณหาในชวงหลังน้ัน เห็นไดชัดอยูแลวอยางท่ีกลาวในขอ ๓. คือ 

อวิชชา ตอเน่ืองกับ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ สวนตัณหา ตอเน่ืองกับเวทนา ดังน้ัน อวิชชา และ ตัณหา จึงเปนกิเลส

ตัวเดนตรงกับกรณีน้ันๆ
322 

อน่ึง ในแงของการเกิดในภพใหม คําอธิบายตามแบบก็ไดแสดงความแตกตางระหวางกรณีท่ีอวิชชาเปน

กิเลสตัวเดน กับกรณีท่ีตัณหาเปนกิเลสตัวเดนไวดวย คือ 

-  อวิชชา  เปนตัวการพิเศษ ท่ีจะใหสัตวไปเกิดในทุคติ เพราะผูถูกอวิชชาครอบงําไมรูวาอะไรดี อะไร

ช่ัว อะไรถูก อะไรผิด อะไรเปนประโยชน ไมเปนประโยชน อะไรเปนเหตุใหเกิดความเส่ือมพินาศ ยอมทําการ

ตางๆ ดวยความหลงมืดมัว ไมมีหลัก จึงมีโอกาสทํากรรมท่ีผิดพลาดไดมาก 

-  ภวตัณหา  เปนตัวการพิเศษท่ีจะใหสัตวไปเกิดในสุคติ ในกรณีท่ีภวตัณหาเปนตัวนํา บุคคลยอม

คํานึงถึงและใฝใจในภาวะแหงชีวิตท่ีดีๆ ถาเปนโลกหนา ก็คิดอยากไปเกิดในสวรรค ในพรหมโลก เปนตน ถา

เปนภพปจจุบัน ก็อยากเปนเศรษฐี อยากเปนคนมีเกียรติ ตลอดจนอยากไดช่ือวาเปนคนดี  

                                                 
321  วัฏฏะ ๓ เปนมติรุนอรรถกถา ที่อาจถือไดวา เปนการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบเขาใจกันงายๆ จะวาเปนการแสดงสังสารวัฏฏแบบ

ชาวบานก็วาได เชน เมื่อมีกิเลสอยากได จึงทํากรรมใหไดส่ิงน้ันมาเสพเสวย ไดรับวิบากคือเวทนาที่เปนสุข จึงเกิดกิเลสอยากได

ย่ิงขึ้นไป แลวทํากรรม และไดรับวิบากตอไปอีก; หรือ เมื่ออยากได และทํากรรมใหไดมา แตไมสมใจ ไดวิบากคือเวทนาท่ีเปนทุกข 
ทําใหเกิดกิเลส คือโทสะ จึงทํากรรม แลวไดรับวิบากไปอีกแบบหนึ่ง ดังน้ี เปนตน 

322  คัมภีรรุนอรรถกถากลาววา การตรัสอวิชชาและตัณหาเปนมูลไว ๒ อยางนี้ มีความมุงหมายตางกัน อวิชชา หมายสําหรับคนทิฏฐิจริต 

ตัณหาสําหรับคนตัณหาจริต อีกนัยหนึ่ง ทอนอวิชชาเปนมูล ตรัสเพื่อถอนอุจเฉททิฏฐิ ทอนตัณหาเปนมูล ตรัสเพื่อถอนสัสสตทิฏฐิ 

อีกนัยหนึ่ง ทอนอวิชชาเปนมูลหมาย สําหรับคัพภไสยกสัตว ทอนตัณหาเปนมูล มุงสําหรับโอปปาติกสัตว ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๙๕ 



๑๗๘  พุทธธรรม 
 

เมื่อมีความอยากดวยอํานาจภวตัณหาเชนน้ี ก็จึงคิดการและลงมือกระทํากรรมตางๆ ท่ีจะเปนทางให

บรรลุจุดหมายนั้นๆ เชน อยากไปเกิดเปนพรหม ก็บําเพ็ญฌาน อยากไปสวรรค ก็ใหทานรักษาศีล อยากเปน

เศรษฐี ก็ขยันหาทรัพย อยากเปนคนมีเกียรติ ก็สรางความดี ฯลฯ ทําใหรูจักยั้งคิด และไมประมาท ขวนขวาย

ในทางที่ดี มีโอกาสทําความดีไดมากกวาผูอยูดวยอวิชชา  

เรื่องท่ียกอวิชชา และภวตัณหา เปนหัวขอตนของวัฏฏะ แตก็มิใชเปนมูลการณนั้น มีพุทธพจนแสดงไว

อีก เชน 

“ภิกษุท้ังหลาย ปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หาไม่ว่า ‘ก่อนแต่นี้ อวิชชามิได้มี ครั้น
มาภายหลังจึงมีขึ้น’ เรื่องน้ี เรากล่าวดังน้ีว่า ‘ก็แล เพราะสิ่งน้ีเป็นปัจจัย อวิชชาจึงปรากฏ’...”323 

สวนภวตัณหา ก็มีพุทธพจนแสดงไว มีความอยางเดียวกัน
324

 ดังน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย ปลายแรกสุดของภวตัณหาจะปรากฏก็หาไม่ว่า ‘ก่อนแต่นี้ ภวตัณหามิได้มี ครั้น
มาภายหลัง จึงมีข้ึน’ เรื่องนี้ เรากล่าวดังนี้ว่า ‘ก็แล เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย ภวตัณหาจึงปรากฏ’...” 

ขอท่ีอวิชชาและตัณหาเปนตัวมูลเหตุ และมาดวยกัน ก็มีพุทธพจนแสดงไว เชน 

“ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ แก่คนพาล...แก่บัณฑิต ผู้ถูกอวิชชาปิด
กั้น ผู้ถูกตัณหาผูกรัด ก็แล กายนี้นั้นเอง กับนามรูปภายนอก จึงมีเป็น ๒ อย่าง อาศัย ๒ 
อย่างนั้น จึงมีผัสสะเพียง ๖ อายตนะเท่านั้น คนพาล...บัณฑิต ได้ผัสสะโดยทางอายตนะ
เหล่าน้ี หรือเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง จึงได้เสวยความสุขและความทุกข์”325

 

๖. อาการท่ีองคประกอบตางๆ ในปฏิจจสมุปบาท สัมพันธเปนปจจัยแกกันน้ัน ยอมเปนไปโดยแบบ

ความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ในบรรดาแบบความสัมพันธท่ีเรียกวาปจจัย ๒๔ อยาง ตาม

คําอธิบายในแนวท่ีเรียกวา ปฏฐานนัย
326 

อนึ่ง องคประกอบแตละขอยอมมีรายละเอียดและขอบเขตความหมายกวางขวางอยูในตัว เชน เรื่อง

วิญญาณ หรือจิต ก็แยกออกไปไดอีกวา วิญญาณ หรือจิต ท่ีดีหรือช่ัว มีคุณสมบัติอยางไรบาง มีก่ีระดับ จิตอยาง

ใดจะเกิดได ณ ภพใด ดังน้ี เปนตน หรือในเรื่องรูป ก็มีรายละเอียดอีกเปนอันมาก เชน รูป มีกี่ประเภท แตละ

อยางมีคุณสมบัติอยางไร ในสภาวะเชนใด จะมีรูปอะไรเกิดข้ึนบาง ดังน้ีเปนตน 

เรื่องปจจัย ๒๔ น้ันก็ดี รายละเอียดโดยพิสดารขององคประกอบแตละขอๆ ก็ดี เห็นวายังไมจําเปน

จะตองนํามาแสดงไวในที่น้ีท้ังหมด ผูสนใจพิเศษพึงศึกษา โดยเฉพาะจากคัมภีรฝายอภิธรรม 

 

 

                                                 
323  องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๐; วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘; ตามความในพระสูตรน้ี อวิชชามีอาหาร คือนิวรณ ๕ 

324  องฺ.ทสก.๒๔/๖๒/๑๒๔; วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘; อาหารของภวตัณหา คือ อวิชชา 
325  สํ.นิ.๑๖/๕๗/๒๘ 

326  อภิธรรมปฎก คัมภีรมหาปฎฐาน (อภิ.ป.) เลม ๔๐-๔๕; สงฺคห.๔๖-๔๙ 
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๑๘๐  พุทธธรรม 
 
๖. ความหมายในชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายท่ีผานมาแลวนั้น เรียกวาคําอธิบายตามแบบ โดยความหมายวา เปนคําอธิบายท่ีมีในคัมภีร

อรรถกถาตางๆ และนิยมยึดถือกันสืบมา จะเห็นไดวา คําอธิบายแบบนั้นมุงแสดงในแงสังสารวัฏ คือ การเวียน

วายตายเกิด ขามชาติขามภพ ใหเห็นความตอเน่ืองกันของชีวิตในชาติ ๓ ชาติ คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต 

และไดจัดวางรูปคําอธิบายจนดูเปนระบบ มีแบบแผนแนนอนตายตัว 

ผูไมเห็นดวย หรือไมพอใจกับคําอธิบายแบบนั้น และตองการอธิบายตามความหมายที่เปนไปอยูทุก

ขณะในชีวิตประจําวัน นอกจากจะสามารถอางคําอธิบายในคัมภีรอภิธรรม ท่ีแสดงปฏิจจสมุปบาทตลอดสายใน

ขณะจิตเดียวแลว ยังสามารถตีความพุทธพจนขอเดียวกันกับท่ีฝายอธิบายตามแบบไดใชอางอิงน่ันเอง ใหเปนไป

ตามความเห็นฝายตนได นอกจากนั้น ยังสามารถอางเหตุผลและหลักฐานในคัมภีรอยางอื่นๆ เปนเคร่ืองยืนยัน

ความเห็นฝายตนใหหนักแนนยิ่งข้ึนไปอีกไดดวย  

คําอธิบายแบบน้ี มีความหมายที่นาสนใจพิเศษเฉพาะตัว จึงแยกมาต้ังเปนหัวขออันหน่ึงตางหาก 

เหตุผลท่ีอางไดในการอธิบายแบบนี้มีหลายอยาง เชนวา การดับทุกข และอยูอยางไมมีทุกขของพระ

อรหันต เปนเรื่องท่ีเปนไปอยูต้ังแตชีวิตปจจุบันนี้แลว ไมตองรอใหส้ินชีวิตเสียกอน จึงจะไมมีชาติใหม ไมมีชรา

มรณะ แลวจึงไมมี โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ในอนาคตชาติ  แตโสกะ ปริเทวะ ฯลฯ ไมมีต้ังแตชาติ

ปจจุบันนี้แลว วงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข หรือดับทุกขก็ดี จึงเปนเรื่องของชีวิตท่ีเปนไปอยูใน

ปจจุบันนี้เอง ครบถวนบริบูรณ ไมตองไปคนหาในชาติกอน หรือรอไปดูชาติหนา  

นอกจากนั้น เมื่อเขาใจวงจรท่ีเปนไปอยูในชีวิตปจจุบันดีแลว ก็ยอมเขาใจวงจรในอดีต และวงจรใน

อนาคตไปดวย เพราะเปนเรื่องอยางเดียวกันนั่นเอง 

ในดานพุทธพจน ก็อาจอางพุทธดํารัสตอไปนี้ เปนตัวอยาง 

“ดูกรอุทายี ผู้ใดระลึกขันธ์ที่เคยอยู่มาก่อนได้ต่างๆ มากมาย...ผู้นั้นจึงควรถามปัญหากะเรา
ในเรื่องหนหลัง (ชาติก่อน)327 หรือเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องหนหลังกะผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทํา
ให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหลัง หรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหา
ในเรื่องหนหลัง ผู้ใดเห็นสัตว์ท้ังหลายท้ังที่จุติอยู่ ทั้งท่ีอุบัติอยู่ ด้วยทิพยจักษุ...ผู้นั้นจึงควรถาม
ปัญหากะเราในเรื่องหนหน้า (ชาติหน้า)328 หรือว่าเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องหนหน้ากะผู้นั้น 
ผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้าหรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วย
การแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้า” 

“ก็แล อุทายี เรื่องหนก่อน ก็งดไว้เถิด เรื่องหนหน้า ก็งดไว้เถิด เราจักแสดงธรรมแก่
ท่าน:-  ‘เมื ่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี 
เพราะส่ิงน้ีดับ ส่ิงน้ีจึงดับ’”329 

                                                 
327  ปุพฺพนฺต 
328  อปรนฺต 

329  ม.ม.๑๓/๓๗๑/๓๕๕ 
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“นายบ้าน ชื่อ คันธภัก นั่งลง ณ ที่สมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงความอุทัยและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ข้า
พระองค์ด้วยเถิด” 

“พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า: แน่ะท่านนายบ้าน ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดง
แห่งทุกข์แก่ท่าน โดยอ้างกาลส่วนอดีตว่า  ‘ในอดีตกาล ได้มีแล้วอย่างนี้’ ความสงสัยเคลือบ
แคลงในข้อนั้น ก็จะมีแก่ท่านได้ ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน โดย
อ้างกาลส่วนอนาคตว่า ‘ในอนาคตกาล จักเป็นอย่างนี้’ ความสงสัย ความเคลือบแคลง ก็จะมี
แก่ท่านแม้ในข้อนั้นได้อีก ก็แล ท่านนายบ้าน เรานั่งอยู่ที่นี่แหละ จักแสดงความเกิดขึ้นและ
ความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน ผู้น่ังอยู่ ณ ที่น้ีเหมือนกัน”330 

“ดูกรสิวก เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น มีดีเป็นสมุฏฐานก็มี...มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็มี...มีลม
เป็นสมุฏฐานก็มี...มีการประชุมแห่งเหตุเป็นสมุฏฐานก็มี...เกิดจากความแปรปรวนแห่งอุตุก็มี...เกิด
จากบริหารตนไม่สมํ่าเสมอก็มี...เกิดจากถูกทําร้ายก็มี...เกิดจากผลกรรมก็มี ข้อที่เวทนา...เกิดขึ้น
โดยมี (สิ่งที่กล่าวมาแล้ว) เป็นสมุฏฐาน เป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยตน ทั้งชาวโลกก็รู้กันทั่วว่าเป็น
ความจริงอย่างนั้น ในเรื่องนั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด มีวาทะ มีความเห็นอย่างนี้ว่า “บุคคล
ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้น เป็นเพราะ
กรรมที่กระทําไว้ในปางก่อน”331 สมณพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าแล่นไปไกลเกินสิ่งที่รู้กันได้ด้วย
ตน แล่นไปไกลเกินส่ิงท่ีชาวโลกเขารู้กันทั่วว่าเป็นความจริง ฉะน้ัน เรากล่าวว่าเป็นความผิดของ
สมณพราหมณ์เหล่านั้นเอง”332 

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจงใจ กําหนดจดจ่อ ครุ่นคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อให้
วิญญาณดํารงอยู่ เมื ่ออารมณ์มีอยู ่ วิญญาณก็มีที ่อาศัย เมื ่อวิญญาณตั้งมั ่นแล้ว เมื ่อ
วญิญาณเจริญขึ้นแล้ว การบังเกิดในภพใหม่ต่อไปจึงมี เมื่อการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงมีต่อไป ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์
ท้ังสิ้นน้ี ย่อมมีได้อย่างน้ี”333 

ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวน้ี แมจะตองทําความเขาใจเปนพิเศษ ก็ไมท้ิงความหมายเดิมที่

อธิบายตามแบบ ดังนั้น กอนอานความหมายท่ีจะกลาวตอไป จึงควรทําความเขาใจความหมายตามแบบท่ีกลาว

มาแลวเสียกอน เพื่อวางพ้ืนฐานความเขาใจ และเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบตอไป 

  

                                                 
330  สํ.สฬ.๑๘/๖๒๗/๔๐๓ 
331  ปุพฺเพกตเหตุ 
332  สํ.สฬ.๑๘/๔๒๗/๒๘๕ 
333  สํ.นิ.๑๖/๑๔๕/๗๘ 



๑๘๒  พุทธธรรม 
 
ความหมายเชิงอธิบาย 

๑. อวิชชา (ignorance, lack of knowledge) = ความไมรู ไมเห็นตามความเปนจริง ไมรูเทาทันตามสภาวะ 

หลงไปตามสมมติบัญญัติ ความไมรูท่ีแฝงอยูกับความเชื่อถือตางๆ ภาวะขาดปญญา ความไมเขาใจเหตุผล 

การไมใชปญญา หรือปญญาไมทํางานในขณะนั้นๆ 

๒. สังขาร (volitional activities) = ความคิดปรุงแตง ความจงใจ มุงหมาย ตัดสินใจ และการท่ีจะแสดง

เจตนาออกเปนการกระทํา; การจัดสรรกระบวนความคิด และมองหาอารมณมาสนองความคิด โดย

สอดคลองกับพื้นนิสัย ความถนัด ความโนมเอียง ความเชื่อถือ และทัศนคติ เปนตน ของตน ตามท่ีไดส่ัง

สมไว; การปรุงแตงจิต ปรุงแตงความคิด หรือปรุงแตงกรรม ดวยเครื่องปรุง คือ คุณสมบัติตางๆ ท่ีเปน

ความเคยชินหรือไดส่ังสมไว 
๓. วิญญาณ (consciousness) = ความรูตออารมณตางๆ คือ เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส รูสัมผัส รูตออารมณ

ท่ีมีในใจ ตลอดจนสภาพพื้นเพของจิตใจในขณะน้ันๆ 

๔. นามรูป (animated organism) = ความมีอยูของรูปธรรมและนามธรรม ในความรับรูของบุคคล ภาวะท่ี

รางกายและจิตใจทุกสวนอยูในสภาพที่สอดคลองและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือตอบสนองในแนวทางของวิญญาณท่ี

เกิดข้ึนน้ัน สวนตางๆ ของรางกายและจิตใจท่ีเจริญหรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพจิต 

๕. สฬายตนะ (the six sense-bases) = ภาวะท่ีอายตนะท่ีเก่ียวของปฏิบัติหนาท่ีโดยสอดคลองกับ

สถานการณนั้นๆ 

๖. ผัสสะ (contact)  = การเช่ือมตอความรูกับโลกภายนอก การรับรูอารมณตางๆ 

๗. เวทนา (feeling) = ความรูสึกสุขสบาย ถูกใจ หรือทุกข ไมสบาย หรือเฉยๆ ไมสุข ไมทุกข 

๘. ตัณหา (craving) = ความอยาก ทะยาน รานรนหาส่ิงอํานวยสุขเวทนา หลีกหนีส่ิงท่ีกอทุกขเวทนา, โดย
อาการ ไดแก อยากได อยากเปน อยากคงอยูอยางนั้นๆ ยั่งยืนตลอดไป อยากใหดับสูญ ใหพินาศไปเสีย 

๙. อุปาทาน (attachment, clinging) = ความยึดติดถือม่ันในเวทนาที่ชอบหรือชัง รวบร้ังเอาส่ิงตางๆ และ

ภาวะชีวิตท่ีอํานวยเวทนาน้ันเขามาผูกพันกับตัว; ความยึดม่ันตอส่ิงซึ่งทําใหเกิดเวทนาที่ชอบหรือไมชอบ จน

เกิดทาทีหรือตีราคาตอส่ิงตางๆ ในแนวทางท่ีเสริมหรือสนองตัณหาของตน 

๑๐. ภพ (process of becoming) = กระบวนพฤติกรรมท้ังหมดที่แสดงออก เพื่อสนองตัณหา อุปาทานนั้น 

(กรรมภพ – the active process); และ ภาวะชีวิตท่ีปรากฏเปนอยางใดอยางหน่ึง (อุปปตติภพ – the 
passive process) โดยสอดคลองกับอุปาทานและกระบวนพฤติกรรมนั้น334 

๑๑. ชาติ (birth) = การเกิดความตระหนักในตัวตนวาอยูหรือไมไดอยูในภาวะชีวิตน้ันๆ หรือไมไดมี ไมไดเปน

อยางนั้นๆ; การเขาครอบครองภาวะชีวิตน้ัน หรือเขาสวมเอากระบวนพฤติกรรมน้ัน โดยการยอมรับ

ตระหนักชัดข้ึนมาวาเปนภาวะชีวิตของตน เปนกระบวนพฤติกรรมของตน 

๑๒. ชรามรณะ (decay and death) = ความสํานึกในความขาด พลาด หรือ พรากแหงตัวตนจากภาวะชีวิตอัน

นั้น ความรูสึกวาตัวตนถูกคุกคามดวยความสูญส้ินสลาย หรือพลัดพรากจากภาวะชีวิตนั้นๆ หรือจากการได

มี ไดเปนอยางน้ันๆ จึงเกิด โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส พวงมาดวย คือ รูสึกคับแคน ขัดของ ขุน

มัว แหงใจ หดหู ซึมเซา ไมสมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนาตางๆ 

                                                 
334  อุปปตติภพ เปนศัพทอภิธรรม (เชน อภิ.วิ.๓๕/๒๖๕/๑๘๓) ในพระสูตรรุนหลังเรียก “ปฏิสนธิปุนภพ” (ดู ขุ.จู.๓๐/๑๘๐/๙๒;๕๘๒/๒๘๕) 
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คําอธิบายแสดงความสัมพันธอยางงาย 

๑. อวิชชา  เปนปจจัยแกสังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็นความจริง ไมรูขอเท็จจริง ไมเขาใจ
ชัดเจน หรือไมใชปญญาพินิจพิจารณาในขณะที่ประสบสถานการณนั้นๆ จึงคิดปรุงแตงไปตางๆ เดาเอาบาง คิด

วาดภาพเอาเองตางๆ ฟุงเฟอวุนวายไปบาง นึกเห็นม่ันหมายไปตามความเช่ือ ความหวาดระแวง หรือแนวนิสัย

ของตนท่ีไดส่ังสมไวบาง ตลอดจนต้ังใจ คิดมุงหมายวาจะเอาอยางไรๆ จะพูดจะทําอะไรๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ัน 

๒. สังขาร เปนปจจัยแกวิญญาณ:  เม่ือมีเจตนาคิดมุงหมายตั้งใจ หรือใจเลือกท่ีจะเกี่ยวของกับส่ิงใด 

หรือรับรูอะไรๆ จึงจะเกิดมีวิญญาณ คือ เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส รูสัมผัส รูคิดตอเรื่องน้ันๆ ส่ิงน้ันๆ โดยเฉพาะ

เจตนาจะชักจูงนําจิตนําวิญญาณใหรูไปตามคิด ใหรูไปกับการคิด ใหรับรูไปในเรื่องท่ีมันตองการปรุงแตงเรื่อยไป

ไมรูจักจบส้ิน และพรอมกันน้ัน มันก็จะปรุงแตงสภาพพื้นเพของจิต หรือของวิญญาณนั้น ใหกลายเปนจิตท่ีดี

งามหรือชั่วราย มีคุณธรรม ไรคุณธรรม หรือมีคุณสมบัติตางๆ ตามแตเจตนาท่ีดีหรือชั่วนั้นๆ ดวย 

๓. วิญญาณ เปนปจจัยแกนามรูป: เม่ือมีวิญญาณท่ีรูเห็นไดยิน เปนตน ก็ตองมีรูปธรรมและนามธรรม

ท่ีถูกรูถูกเห็น เปนตน อยูพรอมไปดวยกัน และเมื่อวิญญาณทําหนาท่ี รูปธรรมนามธรรมตางๆ  ท่ีเปนตัวรวมงาน

รวมอาศัยกันของวิญญาณนั้น เชน อวัยวะท่ีเกี่ยวของ เวทนา สัญญา สังขารท้ังหลาย ตางก็ตองทํางานรวมไป

ดวยตามหนาท่ี ย่ิงกวาน้ัน วิญญาณขณะนั้นถูกปรุงแตงใหเปนอยางไร มีคุณสมบัติอยางไร นามธรรมและ

รูปธรรมท้ังหลายท่ีแสดงตัวออกมารวมงานในขณะน้ันๆ ก็จะมีแตจําพวกที่เปนทํานองน้ัน หรือพลอยมีคุณสมบัติ

อยางนั้นไปดวย เชน เมื่อวิญญาณประกอบดวยสังขารจําพวกโกรธเปนตัวปรุงแตง สัญญาที่ออกโรงดวยก็จะเปน

สัญญาเก่ียวกับถอยคําหยาบคาย คําดา ตลอดจนมีดพราอาวุธ เปนตน รูปธรรม เชน หนาตาก็จะบูดบึ้ง 

กลามเนื้อเขม็งเครียด เลือดไหลฉีดแรง เวทนาก็บีบคั้น เปนทุกข เปนตน เม่ือวิญญาณเปนไปในสภาพอยางใดซ้ํา

บอย นามธรรมและรูปธรรมท่ีเกิดดับสืบตอก็จะกอเปนลักษณะกายใจจําเพาะตัวท่ีเรียกวาบุคลิกภาพอยางนั้น 

๔. นามรูป เปนปจจัยแกสฬายตนะ: เม่ือนามรูปต่ืนตัวทํางานพรอมอยูในรูปแบบ ลักษณะ หรือทิศทาง 

อยางใดอยางหนึ่งนั้น มันจําตองอาศัยบริการของอายตนะใดๆ เปนส่ือปอนความรูหรือเปนชองทางดําเนิน

พฤติกรรม อายตนะน้ันๆ ก็จะถูกปลุกเราใหพรอมในการทําหนาท่ี 

๕. สฬายตนะ เปนปจจัยแกผัสสะ: เม่ืออายตนะตางๆ มี ผัสสะคือการรับรูรับอารมณดานตางๆ 

เหลาน้ัน จึงมีได เม่ืออายตนะใดทําหนาท่ี ก็มีผัสสะคือการรับรูรับอารมณโดยอาศัยอายตนะนั้นได 

๖. ผัสสะ เปนปจจัยแกเวทนา: เมื่อมีการรับรูรับอารมณแลว ก็ตองมีความรูสึกท่ีเปนเวทนาอยางใด 

อยางหน่ึง ไมสุขสบาย ก็ทุกข ไมสบาย หรือไมก็เฉยๆ 

๗. เวทนา เปนปจจัยแกตัณหา: เมื่อรับรูอารมณใด ไดความสุขสบายช่ืนใจ ก็ชอบใจ ติดใจ อยากได

อารมณนั้น เกิดเปนกามตัณหา อยากคงอยูอยากเขาอยูในภาวะที่จะไดครอบครองเสวยสุขเวทนาจากอารมณนั้น 

เกิดเปนภวตัณหา เมื่อรับรูอารมณใด เกิดความทุกขบีบคั้นไมสบาย ก็เกลียดชัง ขัดใจ อยากพรากอยากพน 

อยากกําจัด ทําใหสูญหายไป เกิดเปนวิภวตัณหา ถารูสึกเฉยๆ ก็เรื่อยๆ ซึมๆ เพลินๆ อยูในโมหะ และติดได

อยางเปนสุขเวทนาออนๆ พรอมท่ีจะขยายออกเปนความอยากไดสุขเวทนาตอไป 
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๘. ตัณหา เปนปจจัยแกอุปาทาน: เมื่อความอยากนั้นแรงข้ึน ก็กลายเปนยึดติด เหมือนจับถือคางอยูใน

ใจ วางไมลง เกิดมีทาทีขึ้นมาอยางใดอยางหน่ึงตอส่ิงนั้น ถาชอบก็เอาตัวเขาไปผูกติดเหมือนดังเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกับมัน ใจคลอยตามมันไป อะไรเกี่ยวกับมันเปนเห็นดีเห็นงามไปหมด อะไรกระทบมันเปนกระทบถึงเรา

ดวย ถาชังก็เกิดความรูสึกปะทะกระทบเหมือนดังเปนตัวปรปกษคูกรณีกับตน อะไรเกี่ยวกับส่ิงนั้น บุคคลนั้น

หรือภาวะนั้น ใหรูสึกกระทบกระแทกขัดผลักผละอยูเรื่อย ไมเห็นดีไมเห็นงาม มันขยับเขย้ือนทําอะไรเปนดัง

กระทําตอเราไปหมด  

พรอมกันน้ี ทาทีไมวาในทางชอบหรือในทางชังก็ตาม ยอมเปนเครื่องเสริมย้ํา และเปนไปดวยกันกับ

ความยึดติดถือม่ันเชิดชูคุณคาความสําคัญของส่ิงตอไปนี้ คือ ส่ิงปรนเปรออํานวยความสุขท่ีจะถูกไดหรือถูกขัด

ถูกแยง (กาม) ความเห็นความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงท้ังหลายที่เกี่ยวของตลอดจนเกี่ยวกับโลกและชีวิต (ทิฏฐิ) ระบบ

แบบแผนขอปฏิบัติพิธีกรรมวิธีการตางๆ ท่ีจะใหบรรลุผลสําเร็จท้ังในทางท่ีจะไดและท่ีจะเล่ียงพน (ศีลวัตร) และ

ความรูสึกเกี่ยวกับตัวตนท่ีจะไดหรือท่ีถูกปะทะขัดขวาง (อัตตวาท) 

๙. อุปาทาน เปนปจจัยแกภพ: เม่ือมีความยึดถือ มีทาทีตอส่ิง บุคคล หรือภาวะอันใดอันหนึ่งอยางหนึ่ง

อยางใด คนก็สรางภพหรือภาวะชีวิตของเขาขึ้นตามความยึดถือหรือทาทีอยางน้ัน ท้ังในดานกระบวนพฤติกรรม

ท้ังหมด (กรรมภพ) เริ่มแตระบบความคิดหรือนิสัยของความคิดออกมา และในดานบุคลิกภาพท้ังรูปธรรมและ

นามธรรมท่ีเปนลักษณะหรือภาวะแหงชีวิตของเขาในเวลานั้น (อุปปตติภพ) เชน กระบวนพฤติกรรมและบุคลิก-

ภาพของคนอยากร่ํารวย คนชอบอํานาจ คนชอบเดนดัง คนชอบสวยงาม คนชอบโกเก คนเกลียดสังคม เปนตน 

๑๐. ภพ เปนปจจัยแกชาติ: เม่ือเกิดมีภพท่ีจะเขาอยูเขาครอบครองเฉพาะตัวแลว ก็ปรากฏตัวตนเปน

ความรูสึกตระหนักอันชัดเจนที่เขาอยูครอบครองหรือสอดสวมรับเอาภพหรือภาวะชีวิตน้ัน โดยมีอาการถือหรือ

ออกรับวาเปนเจาของภพ เปนผูเสวยผล เปนผูกระทํา เปนผูรับการกระทบกระแทก เปนผูชนะ ผูแพ เปนผูได ผู

เสีย เปนตน อยูในภพน้ัน 

๑๑. ชาติ เปนปจจัยแกชรามรณะ: เมื่อเกิดมีตัวตนเขาอยูครอบครองภพหรือภาวะชีวิตนั้นแลว การท่ีจะ

ไดประสบความเปนไปท้ังในทางเส่ือมและทางเจริญในภพน้ัน ก็ยอมตองมีขึ้นเปนธรรมดา ท้ังน้ีรวมไปถึงการท่ีจะ

เส่ือมถอยดอยลงในภพนั้น การถูกกระแทกกระเทือนและการที่จะสูญเสียหลุดหลนออกไปจากภพน้ันดวย 

โดยเฉพาะการท่ีตองถูกคุกคามหวงกังวลเก่ียวกับความเส่ือมสูญจากภพน้ันและการท่ีจะตองคอยรักษาภพนั้นอยู

ตลอดเวลา ความลดดอยถอยเส่ือมสูญเสีย และการคอยถูกคุกคามเหลานี้ลวนนํา โสกะ ปริเทวะ เปนตน คือ

ความทุกขมาใหไดตลอดทุกเวลา 

คําอธิบายแสดงความสัมพันธเชิงขยายความ 

๑. อวิชชา→ สังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็นแจง ไมเขาใจชัด จึงคิดปรุงแตง เดาคิดวาดภาพไปตางๆ 

เหมือนคนอยูในความมืด เห็นแสงสะทอนนัยนตาสัตว มีความเช่ือเรื่องผีอยูแลว จึงคิดเห็นเปนรูปหนาตาหรือตัว

ผีขึ้นมาจริงๆ และเห็นเปนอาการตางๆ เกิดความกลัว คิดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน ว่ิงหนี เปนตน หรือ

เหมือนคนไมเห็นของทายท่ีอยูในกํามือ จึงคิดหาเหตุผลมาทาย เดา และถกเถียงตางๆ  

คนท่ีเช่ือวาเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรๆ ใหได ก็คิดปรุงแตงคําออนวอน พิธีบวงสรวงสังเวยตางๆ ขึ้น

กระทําการเซนสรวงออนวอนตางๆ  
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คนไมรูเทาทันสภาวะของสังขารที่ไมเท่ียงแท ไมยั่งยืน เกิดจากการปรุงแตงขององคประกอบตางๆ ลวน

เปนไปตามเหตุปจจัย จึงคิดเห็นเปนของดีงาม นาเอา นาครอบครอง คิดวาดภาพไปตางๆ ต้ังความมุงหมาย คิด

หาทางและทําการตางๆ ท่ีจะไดจะเอามาครอบครอง  

๒. สังขาร→ วิญญาณ:: เม่ือมีเจตนา คือ ต้ังใจ จงใจ มุงหมาย ใจเลือก ใจจะรับเอา หรือตกลงจะเกี่ยวของ 

วิญญาณท่ีเห็น ไดยิน เปนตน จึงจะเกิดขึ้น แตถาไมจํานง ไมจงใจ ไมเอาใจใส ใจไมมุงออกรับ ถึงจะอยูในวิสัย

ท่ีจะรับรูได วิญญาณก็ไมเกิดข้ึน เหมือนคนกําลังคิดมุงหรือทํางานอะไรอยางจดจองสนใจอยูอยางหน่ึง จิตใจไม

วอกแวก ไมฟุงซานเลื่อนลอย เชน อานหนังสืออยางเพลิดเพลิน จิตรับรูเฉพาะเรื่องท่ีอาน มีเสียงดังควรไดยินก็

ไมไดยิน ยุงกัดก็ไมรูตัว เปนตน; กําลังมุงคนหาของอยางใดอยางหน่ึง มองไมเห็นคนหรือของอื่นที่ผานมาในวิสัย
ท่ีจะพึงเห็น; มองของส่ิงเดียวกันคนละครั้งดวยเจตนาคนละอยาง รูเห็นไปตามแงของเจตนานั้น เชน มองไปท่ี

พื้นดินวางแหงหน่ึง ดวยความคิดของเด็กท่ีจะเลน ไดความรับรูและความหมายอยางหน่ึง มองไปอีกครั้งดวย

ความคิดจะปลูกสรางบาน ไดความรับรูและความหมายไปอีกอยางหน่ึง มองไปอีกครั้งหนึ่งดวยความคิดของ

เกษตรกร ไดความรับรูและความหมายอยางหนึ่ง มองดวยความคิดของอุตสาหกร ไดความรับรูและความหมาย

อีกอยางหน่ึง มองของส่ิงเดียวกันคนละครั้งดวยความคิดนึกคนละอยาง เกิดความรับรูคนละแงละดาน  

ตัวอยางงายๆ เชน ในกลุมของหลายอยางท่ีวางอยูใกลกัน และอยูในวิสัยของการเห็นครั้งเดียวทั้งหมด มี

มีดกับดอกไมอยูดวย คนท่ีรักดอกไม มองเขาไป จิตอาจรับรูเห็นแตดอกไมอยางเดียว และการรับรูจะเกิดซ้ําอยู

ท่ีดอกไมอยางเดียว จนไมไดสังเกตเห็นของอื่นท่ีวางอยูใกล ยิ่งความสนใจชอบใจติดใจในดอกไมมีมากเทาใด 

การรับรูตอดอกไมก็ยิ่งถี่ข้ึน และการรับรูตอส่ิงของอ่ืนๆ นอยลงไปเทาน้ัน สวนคนท่ีกําลังจะใชอาวุธมองเขาไป 

จิตก็จะรับรูแตมีดเชนเดียวกัน และแมในกรณีเห็นมีดเปนอารมณดวยกัน สําหรับคนหนึ่งอาจรับรูมีดในฐานะ

อาวุธสําหรับประหารผูอื่น อีกคนหนึ่งอาจรับรูในแงส่ิงท่ีจะใชประโยชนในครัว อีกคนหนึ่งอาจรับรูในฐานะเปนชิ้น

โลหะชิ้นหน่ึง สุดแตผูน้ันเปนโจร เปนคนครัว หรือเปนคนรับซื้อโลหะเกา และอยูในภาวะแหงความคิดนึก

เจตจํานงอยางใด ฯลฯ 

เม่ือคิดนึกในเรื่องท่ีดีงาม จิตก็รับรูอารมณท่ีดีงาม และรับรูความหมายในแงท่ีดีงามของอารมณน้ัน เม่ือ

คิดนึกในทางที่ชั่วราย จิตก็รับรูอารมณสวนท่ีชั่วราย และรับรูความหมายในแงท่ีช่ัวรายของอารมณน้ัน โดย

สอดคลองกัน (ตอไปขางหนา จะกลาวถึงวิธีตัดกระบวนในบทที่วาดวยโยนิโสมนสิการ) 

๓. วิญญาณ→ นามรูป:: วิญญาณกับนามรูปอาศัยซึ่งกันและกัน อยางท่ีพระสารีบุตรกลาววา  

“ไม้อ้อ ๒ กํา ตั้งอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกัน ฉันใด เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ฉันนั้น ไม้อ้อ ๒ กํานั้น ถ้า
เอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหน่ึงย่อมล้ม ถ้าดึงอีกกําหนึ่งออก อีกกําหนึ่งก็ล้ม ฉันใด เพราะ
นามรูปดับ วิญญาณก็ดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับ ฯลฯ ฉันน้ัน”335  
โดยนัยนี้ เมื่อวิญญาณเกิดมี นามรูปจึงเกิดมีได และตองเกิดมีดวย ในกรณีท่ีสังขารเปนปจจัยใหเกิด

วิญญาณนั้น ก็เปนปจจัยใหเกิดนามรูปพรอมกันไปดวย แตเพราะนามรูปจะมีไดตองอาศัยวิญญาณในฐานะท่ีมัน

เปนคุณสมบัติและเปนตัวประกอบรวมของวิญญาณ จึงแยกออกกลาววา สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ 

วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป ในที่น้ี อาจแยกภาวะท่ีวิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูปได ดังนี ้

                                                 
335  สํ.นิ.๑๖/๒๖๖/๑๓๘ 



๑๘๖  พุทธธรรม 
 

๑) ท่ีวาจิตรับรูตออารมณอยางใดอยางหนึ่ง เชน เห็นของส่ิงหน่ึง ไดยินเสียงอยางหน่ึงนั้น แทจริงก็คือ

รับรูตอนามรูป (ในที่น้ีหมายถึง รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ) ตางๆ น่ันเอง ส่ิงท่ี

มีสําหรับบุคคลผูใดผูหนึ่ง ก็คือ ส่ิงท่ีมีอยูในความรับรูของเขาในขณะนั้นๆ หรือนามรูปท่ีถูกวิญญาณ

รับรูในขณะน้ันๆ เทานั้น เชน ดอกกุหลาบที่มีอยู ก็คือดอกกุหลาบท่ีกําลังถูกรับรูทางจักษุประสาท

หรือทางมโนทวารในขณะน้ันๆ นอกจากน้ี ดอกกุหลาบอยางนั้นๆ ก็มิไดมีอยูตางหากจากบัญญัติ 

(concept) ในมโนทวาร และมิไดผิดแปลกไปจากเวทนา สัญญา และสังขารท่ีมีอยูในขณะน้ันๆ เลย 

โดยนัยน้ี เม่ือวิญญาณมี นามรูปจึงมีอยูพรอมน่ันเอง และมีอยูอยางอิงอาศัยคํ้าจุนซึ่งกันและกัน 

๒) นามรูปท่ีเน่ืองอาศัยวิญญาณ ยอมมีคุณภาพสอดคลองกับวิญญาณน้ันดวย โดยเฉพาะนามทั้งหลาย

ก็คือคุณสมบัติของจิตน่ันเอง เม่ือความคิดปรุงแตง (สังขาร) ดีงาม ก็เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณซึ่ง

รับรูอารมณท่ีดีงามและในแงท่ีดีงาม ในขณะนั้น จิตใจก็ปลอดโปรงผองใสไปตาม อากัปกิริยาหรือ

พฤติกรรมตางๆ ดานรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะในทางที่ดีงามสอดคลองกัน เม่ือคิด

นึกในทางท่ีช่ัว ก็เกิดความรับรูอารมณในสวนและในแงท่ีชั่วราย จิตใจก็มีสภาพขุนมัวหมนหมอง 

อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทางรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะเปนความเครียด

กระดางหมนหมองไปตาม ในสภาพเชนนี้ องคประกอบตางๆ ท้ังในทางจิตใจและรางกาย อยูใน

ภาวะท่ีพรอมหรืออยูในอาการท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ีโดยสอดคลองกับสังขารหรือวิญญาณท่ีเกิดขึ้น  

เมื่อรูสึกรักใครมีไมตรี (สังขาร) ก็เกิดความรับรูอารมณสวนที่ดีงาม (วิญญาณ) จิตใจก็แชม

ชื่นเบิกบาน (นาม) สีหนาก็สดช่ืนยิ้มแยมผองใส ตลอดจนกิริยาอาการตางๆ ก็กลมกลืนกัน (รูป) อยู

ในภาวะท่ีพรอมจะแสดงออกในทางที่ดีงามตอไป เมื่อโกรธเคือง ก็เกิดความรับรูอารมณแตสวนท่ีเลว 

จิตใจก็ขุนมัวขัดของ สีหนากิริยาอาการก็บ้ึงบูดเครงเครียด อยูในภาวะท่ีพรอมจะแสดงอาการและ

กระทําการตางๆ ในแนวทางนั้นตอไป นักกีฬาท่ีอยูในสนามเมื่อการแขงขันเริ่มขึ้น ความนึกคิด

เจตจํานงตางๆ จะพุงไปในกีฬาที่แขงขันอยูน้ัน ความรับรูตางๆ ก็เกิดดับอยูในเร่ืองน้ัน ดวยอัตรา

ความถ่ีมากนอยตามกําลังของเจตจํานงความสนใจท่ีพุงไปในกีฬานั้น จิตใจและรางกายทุกสวนท่ี

เกี่ยวของ ก็อยูในภาวะพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาโดยสอดคลองกัน  

ความเปนปจจัยในขอน้ี หมายรวมไปถึงการเกิดดับสืบตอของนามรูปใหมๆ คือสวนตางๆ 

ของรางกายและจิตใจท่ีมากอหรือเสริมบุคลิกภาพ ใหเปนไปตามสภาพของวิญญาณที่ถูกสังขารปรุง

แตงแลวนั้น (พึงสังเกตความสัมพันธกับภพ)  

ความเปนไปในชวงน้ี เปนขั้นตอนสําคัญสวนหนึ่งในกระบวนแหงกรรมและการใหผลของ

กรรม วงจรแหงวัฏฏะหมุนมาครบรอบเล็ก (อวิชชา: กิเลส   →   สังขาร: กรรม   →   วิญญาณ 

และนามรูป: วิบาก) และกําลังจะเริ่มตั้งตนหมุนตอไป นับวาเปนขั้นตอนสําคัญสวนหน่ึงในการสราง

นิสัย ความเคยชิน ความรู ความชํานาญ และบุคลิกภาพทั้งหมด 

๔. นามรูป→ สฬายตนะ:: การท่ีนามรูปจะปฏิบัติหนาท่ีตอๆ ไป ตองอาศัยความรูตอโลกภายนอก หรือดึง
ความรูท่ีสะสมไวแตเดิมมาเปนเครื่องประกอบการตัดสิน หรือเลือกวาจะดําเนินพฤติกรรมใดตอไปในทิศทางใด 

ดังน้ัน นามรูปสวนท่ีมีหนาท่ีเปนส่ือหรือชองทางติดตอรับรูอารมณตางๆ คืออายตนะท่ีเกี่ยวของในกรณีน้ันๆ จึง

อยูในสภาพตื่นตัวและปฏิบัติหนาท่ีสัมพันธสอดคลองกับปจจัยขอกอนๆ ตามลําดับมา   



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๘๗ 
 

  

ดังเชน ในกรณีของนักฟุตบอลในสนาม อายตนะที่ทําหนาท่ีรับรูอารมณอันเก่ียวกับกีฬาท่ีเลนอยูนั้น เชน 

ประสาทตา ประสาทหู เปนตน ก็จะอยูในสภาพตื่นตัวท่ีจะรับรูอารมณท่ีเก่ียวของกับกีฬาท่ีเลนดวยความไวเปน

พิเศษ ในขณะเดียวกัน อายตนะท่ีไมเกี่ยวกับการรับรูอารมณท่ีมุงหมายนั้น ก็จะไมอยูในสภาพต่ืนตัวท่ีจะใหเกิด

การรับรูอารมณ พูดงายๆ วาผอนการปฏิบัติหนาท่ีลงไปตามสวน เชน ความรูสึกกล่ิน และความรูสึกรส อาจไม

เกิดขึ้นเลย ในขณะท่ีกําลังเลนอยางกระชั้นชิดติดพัน เปนตน 

๕. สฬายตนะ→ ผัสสะ:: เมื่ออายตนะปฏิบัติหนาท่ี การรับรูก็เกิดขึ้น โดยมีองคประกอบ ๓ อยาง เขาบรรจบ

กัน คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ล้ิน กาย มโน อยางใดอยางหนึ่ง) กับ อารมณภายนอก (รูป เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อยางใดอยางหน่ึง) และวิญญาณ (ทางจักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา  กาย มโน อยางใดอยาง

หน่ึง) การรับรูก็เกิดขึ้นโดยสอดคลองกับอายตนะน้ันๆ 

๖. ผัสสะ→ เวทนา:: เม่ือผัสสะเกิดข้ึนแลว ก็จะตองมีความรูสึกเกี่ยวดวยสุขทุกขเกิดข้ึน อยางใดอยางหนึ่ง

ใน ๓ อยาง คือ สบาย ช่ืนใจ เปนสุข (สุขเวทนา) หรือไมก็ บีบคั้น ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา) 

หรือไมก็เฉยๆ เรื่อยๆ ไมสุขไมทุกข (อุเบกขา หรือ อทุกขมสุขเวทนา) 

ปฏิจจสมุปบาทต้ังแตหัวขอท่ี ๓ ถึง ๗ คือ วิญญาณ ถึง เวทนานี้ เปนกระบวนการในชวงวิบาก คือ ผล

ของกรรม โดยเฉพาะขอ ๕ – ๖ – ๗ (สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา) ไมเปนบุญไมเปนบาป ไมดีไมชั่ว โดยตัวของมัน

เอง แตจะเปนเหตุแหงความดี ความช่ัวไดตอไป 

๗. เวทนา→ ตัณหา:: เม่ือไดรับสุขเวทนา ก็พอใจ ชอบใจ ติดใจ อยากได และอยากไดย่ิงๆ ขึ้นไป เม่ือไดรับ

ทุกขเวทนา ก็ขัดใจ อยากใหส่ิงนั้นสูญส้ินพินาศไปเสีย อยากใหตนพนไปจากทุกขเวทนานั้น และอยากได แส ดิ้น
รนไปหาส่ิงอื่นท่ีจะใหสุขเวทนาตอไป เมื่อไดรับอุเบกขาเวทนา รูสึกเฉยๆ ก็ชวนใหเกิดอาการซึมๆ เพลิน อยางมี

โมหะ เปนสุขเวทนาอยางออนๆ ท่ีทําใหติดใจได และเปนเช้ือใหขยายตัวออกเปนความอยากไดสุขเวทนาตอไป 

ตัณหาน้ัน เม่ือแยกใหชัดโดยอาการ ก็มี ๓ อยาง คือ 

๑) กามตัณหา (craving for sense-pleasure) ความอยากไดส่ิงสําหรับสนองความตองการทาง
ประสาทท้ัง ๕ 

๒) ภวตัณหา (craving for self-existence) ความอยากไดส่ิงตางๆ โดยสัมพันธกับภาวะชีวิตอยางใด

อยางหน่ึง หรือความอยากในภาวะชีวิตท่ีจะอํานวยส่ิงท่ีปรารถนานั้นๆ ได ในความหมายที่ลึกซึ้ง 
คือ ความอยากในความมีอยูคงอยูของตัวตนท่ีจะไดจะเปนอยางใดอยางหน่ึงยั่งยืนตลอดไป 

๓) วิภวตัณหา (craving for non-existence or self-annihilation) ความอยากใหตัวตนพนไป ขาด

หาย พรากหรือสูญส้ินไปเสียจากส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือภาวะชีวิตอยางใดอยางหนึ่งท่ีไมปรารถนา 

ตัณหาชนิดน้ี แสดงออกในรูปท่ีหยาบ เชน ความรูสึกเบ่ือหนาย ความเหงา วาเหว ความเบ่ือตัวเอง 

ความชังตัวเอง ความสมเพชตนเอง ความอยากทําลาย เปนตน
336 

                                                 
336  การแปลความหมายตัณหา ๓ อยางน้ี โดยเฉพาะอยางที่ ๒ และ ๓ (ภวตัณหา และวิภวตัณหา) ยังมีความขัดแยงกันอยูเปน ๒ - ๓ 

แบบ (ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; วิสุทฺธิ.๓/๑๗๙ เปนตน) บางทานเทียบ ภวตัณหาวา = life-instinct หรือ life-wish และ 

วิภวตัณหาวา = death-instinct หรือ death-wish ตามหลักจิตวิทยาของ Sigmund Freud (ดู M.O’C. Walshe, Buddhism for 
Today, George Allen and Unwin, London, 1962, pp. 37-40); ความหมายของภวตัณหา และ วิภวตัณหา ที่ชัดมากแหงหนึ่ง 
คือ ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓ 



๑๘๘  พุทธธรรม 
 

ตัณหาจึงแสดงออกในรูปตางๆ เปนความอยากไดกามคุณตางๆ บาง อยากไดภาวะแหงชีวิตบางอยาง 

เชน ความเปนเศรษฐี ความเปนผูมีเกียรติ ความเปนเทวดา เปนตน ซึ่งจะอํานวยส่ิงท่ีปรารถนาใหบาง อยากพน

ไปจากภาวะที่ไมปรารถนา เบ่ือหนาย หมดอาลัยตายอยาก ตลอดจนถึงอยากตายบาง หรือในกรณีท่ีแสดงออก

ในภายนอก เม่ือถูกขัดหรือฝนความปรารถนา ก็เปนเหตุใหเกิดปฏิฆะ ความขัดใจขัดเคือง โทสะ ความคิด

ประทุษราย ความคิดทําลายผูอื่น ส่ิงอื่น เปนตน 

๘. ตัณหา→ อุปาทาน:: เม่ืออยากไดส่ิงใด ก็ยึดม่ันเกาะติดเหนียวแนน ผูกมัดตัวตนติดกับส่ิงนั้น ยิ่งอยากได

มากเทาใด ก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเทาน้ัน ในกรณีท่ีประสบทุกขเวทนา อยากพนไปจากส่ิงน้ัน ก็มีความยึดม่ันในแง
ชิงชังตอส่ิงน้ันอยางรุนแรง พรอมกับท่ีมีความยึดมั่นในส่ิงอื่นท่ีตนจะดิ้นรนไปหารุนแรงขึ้นในอัตราเทาๆ กัน จึง

เกิดความยึดม่ันในส่ิงสนองความตองการตางๆ ยึดม่ันในภาวะชีวิตท่ีจะอํานวยส่ิงท่ีปรารถนา ยึดม่ันในตัวตนท่ี

จะไดจะเปนอยางนั้นอยางนี้ ยึดม่ันในความเห็น ความเขาใจ ทฤษฎี และหลักการอยางใดอยางหน่ึงท่ีสนอง

ตัณหาของตน ตลอดจนยึดมั่นในแบบแผน ขอยึดถือปฏิบัติ วิธีการตางๆ ท่ีสนองความตองการของตัวตน 

๙. อุปาทาน→ ภพ:: ความยึดม่ันยอมเกี่ยวของไปถึงภาวะชีวิตอยางใดอยางหน่ึง ความยึดมั่นน้ันแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางส่ิงสองส่ิง คือ เปนการนําเอาตัวตนไปผูกมัดไว หรือทําใหเปนส่ิงเดียวกันกับภาวะชีวิตอยาง

ใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนภาวะชีวิตท่ีอํานวยส่ิงท่ีปรารถนา หรือเปนภาวะชีวิตท่ีชวยใหพนไปจากส่ิงท่ีไมปรารถนา 

ในเวลาเดียวกัน เม่ือมีภาวะชีวิตท่ีตองการ ก็ยอมมีภาวะชีวิตท่ีไมตองการอยูดวยพรอมกัน ภาวะชีวิตท่ีถูกยึด

เกี่ยวเกาะไวน้ีเรียกวา อุปปตติภพ 

เมื่อยึดมั่นในภาวะชีวิตนั้น จึงคิดมุงหมายหรือมีเจตจํานงเพื่อเปนอยางน้ันๆ หรือเพื่อหลีกเล่ียงความ

เปนอยางน้ันๆ แลวลงมือทําการตางๆ เร่ิมแตคิดสรางสรรคปรุงแตงแสวงวิธีการตางๆ ดําเนินการตามจุดมุงหมาย 

แตความคิดและการกระทําท้ังหมดนั้นยอมถูกผลักดันใหดําเนินไปในทิศทาง และในรูปแบบที่อุปาทานกําหนด 

คือ เปนไปตามอํานาจของความเช่ือถือ ความคิดเห็น ความเขาใจ ทฤษฎี วิธีการ ความพอใจ ชอบใจอยางใด

อยางหน่ึงท่ีตนยึดถือไว จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทําการตางๆ โดยสอดคลองกับอุปาทานน้ัน  

ตัวอยางในช้ันหยาบ เชน อยากเกิดเปนเทวดา จึงยึดถือในลัทธิคําสอน ประเพณี พิธีกรรม หรือแบบ

แผนความประพฤติอยางใดอยางหน่ึงท่ีเช่ือวาจะใหไปเกิดไดอยางนั้น จึงคิดมุงหมาย กระทําการตางๆ ไปตาม

ความเช่ือนั้น จนถึงวา ถาความยึดม่ันรุนแรง ก็ทําใหมีระบบพฤติกรรมท่ีเปนลักษณะพิเศษจําเพาะตัวเกิดขึ้นแบบ

ใดแบบหน่ึง หรือตัวอยางใกลเขามา เชน อยากเปนคนมีเกียรติ ก็ยอมยึดมั่นเอาคุณคาอยางใดอยางหนึ่งวาเปน

ความมีเกียรติ ยึดม่ันในแบบแผนความประพฤติท่ีสอดคลองกับคุณคาน้ัน ยึดมั่นในตัวตนท่ีจะมีเกียรติอยาง

น้ันๆ เจตจํานง และการกระทํา ก็มุงไปในทิศทางและรูปแบบที่ยึดไวน้ัน พฤติกรรมตางๆ ท่ีแสดงออกก็มี

รูปลักษณะสอดคลองกัน อีกตัวอยางหน่ึง อยากไดของมีคาของผูอื่น จึงยึดม่ันในภาวะท่ีตนจะเปนเจาของส่ิงของ

น้ัน จึงยึดมั่นในความเคยชิน หรือวิธีการท่ีจะใหไดส่ิงของน้ันมา ไมรูโทษและความบกพรองของวิธีการท่ีผิด จึง

คิดนึก มุงหมาย และกระทําการตามความเคยชินหรือวิธีการท่ียึดไว กลายเปนการลักขโมย หรือการทุจริตขึ้น 

ความเปนเจาของท่ียึดไวเดิม กลายเปนความเปนโจรไป  

โดยนัยน้ี เพื่อผลท่ีปรารถนา มนุษยจึงทํากรรมชั่ว เปนบาป เปนอกุศลบาง ทํากรรมดี เปนบุญ เปน

กุศลบาง ตามอํานาจความเชื่อถือ ความยึดม่ันที่ผิดพลาด หรือถูกตอง ในกรณีน้ันๆ  
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- กระบวนพฤติกรรมท่ีดําเนินไปในทิศทางแหงแรงผลักดันของอุปาทานน้ัน และปรากฏรูปลักษณะ

อาการสอดคลองกันกับอุปาทานน้ัน เปนกรรมภพ  
- ภาวะแหงชีวิตท่ีสืบเน่ืองมาจากกระบวนพฤติกรรมน้ัน เชน ความเปนเทวดา ความเปนคนมีเกียรติ 

ความเปนเจาของ และความเปนโจร เปนตน เปนอุปปตติภพ อาจเปนภพ (ภาวะแหงชีวิต) ท่ีตรงกับความ

ตองการ หรือภพท่ีไมตองการก็ได 

ปฏิจจสมุปบาทชวงน้ี เปนขั้นตอนสําคัญในการทํากรรม-รับผลกรรม การกอนิสัยและสรางบุคลิกภาพ 

๑๐. ภพ→ ชาติ:: ชีวิตท่ีเปนไปในภาวะตางๆ ท้ังหมดนั้น วาตามความหมายที่แท ก็คือขันธ ๕ ท่ีเกิด-ดับ 

เปล่ียนแปลงไป โดยมีคุณสมบัติท่ีสะสมเพ่ิม-ลด ในดานตางๆ ตามเหตุปจจัยท้ังภายในและภายนอก ซึ่งมี

เจตจํานงคือเจตนาเปนตัวนํา ทําใหกระแสโดยรวม หรือกระบวนธรรมนั้นๆ มีลักษณะอาการอยางใดอยางหน่ึง 
ขันธ ๕ ท่ีรวมเปนชีวิตน้ัน เกิดดับเปล่ียนแปลงอยูทุกขณะตลอดเวลา เม่ือกลาวถึงความจริงนั้นดวยภาษา

ตามสมมติ จึงพูดวา คนเรานี้เกิด-แก-ตายอยูทุกขณะ อยางท่ีอรรถกถาแหงหนึ่งกลาววา  

“โดยปรมัตถ์ เมื่อขันธ์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก่อยู่ ตายอยู่ การที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
‘ดูก่อนภิกษุ เธอเกิด แก่ และตายอยู่ ทุกขณะ’ ดังนี้ ก็พึงทราบว่า เป็นอันได้ทรงแสดงให้เห็น
แล้วว่า ในสัตว์ท้ังหลายน้ัน การเล็งถึงขันธ์ เสร็จอยู่แล้วในตัว”337 

อยางไรก็ตาม สําหรับปุถุชน ยอมมิใชมีเพียงการเกิด-ดับของขันธ ๕ ตามธรรมดาของธรรมชาติเทานั้น 

แตเมื่อมีภพข้ึนตามอุปาทานแลว ก็เกิดมีตัวตนซึ่งสํานึกตระหนักข้ึนมาวา “เรา”338
 ไดเปนนั่นเปนน่ี อยูในภาวะ

ชีวิตอันน้ันอันน้ี ซึ่งตรงกับความตองการ หรือไมตรงกับความตองการ พูดส้ันๆ วา ตัวตนเกิดขึ้นในภพนั้น จึงมี

ตัวเราท่ีเปนเจาของ ตัวเราท่ีเปนโจร ตัวเราท่ีเปนคนไมมีเกียรติ ตัวเราท่ีเปนผูชนะ ตัวเราท่ีเปนผูแพ ฯลฯ   

ในชีวิตประจําวันของปุถุชน การเกิดของตัวตน จะเห็นไดเดนชัด ในกรณีความขัดแยง เชน การถกเถียง 

แมในการเถียงหาเหตุผล ถาใชกิเลส ไมใชปญญา ก็จะเกิดตัวตน ท่ีเปนน่ันเปนน่ีชัดข้ึนมาวา เราเปนนาย เราเปน

ผูมีเกียรติ (พรอมกับ เขาเปนลูกนอง เขาเปนคนชั้นต่ํา) น่ีเปนความเห็นของเรา เราถูกขัดแยง ทําใหความเปนนั่น

เปนนี่ดอยลงพรองลง หรือจะสูญสลายไป เม่ือชรามรณะปรากฏ ชาติก็ยิ่งชัด แตเพราะมีชาติ จึงมีชรามรณะได  

๑๑. ชาติ→ ชรามรณะ:: เม่ือมีตัวตนท่ีไดเปนอยางน้ันอยางนี้ ก็ยอมมีตัวตนท่ีไมไดเปนอยางน้ันอยางนี้ ตัวตน

ท่ีขาด พลาด หรือพรากจากความเปนอยางน้ันอยางนี้ ตัวตนท่ีถูกคุกคามดวยความขาด พลาดหรือพรากไปจาก

ความเปนอยางน้ันอยางน้ี และตัวตนท่ีถูกกระทบกระท่ัง ถูกขัดขวาง ขัดแยงใหกระแสความเปนอยางนั้นๆ 

สะดุด หว่ันไหว สะเทือน ลดดอยลง พรองลง เส่ือมลงไป ไมสมบูรณเต็มเปยมอยางท่ีอยากใหเปน และอยางท่ี

ยึดถืออยู เม่ือตัวตนเกิดมีขึ้นแลว ก็อยากจะดํารงอยูตลอดไป อยากจะเปนอยางนั้นอยางน้ีอยางท่ีตองการ หรือ

อยากใหภาวะแหงชีวิตท่ีตองการน้ันอยูกับตัวตนตลอดไป แตเม่ือตัวตนเกิดมีข้ึนได  ตัวตนก็ยอมเส่ือมสลายได 

แมเมื่อยังไมสูญสลาย ก็ถูกคุกคามดวยความพรองตัว และความสูญสลายท่ีจะมีมา จึงเกิดความหวาดกลัวตอ

ความถูกหว่ันไหว กระทบกระแทก และความสูญสลาย และทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันตัวตนไวกับภาวะชีวิต

น้ันใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น  

                                                 
337  ขุทฺทก.อ.๘๕ 
338  ดู บันทึกที่ ๑ ตัวเรา ของเรา, ตัวกู ของกู ใน บันทึกพิเศษทายบท 



๑๙๐  พุทธธรรม 
 

ความกลัวตอความสูญสลายแหงตัวตนน้ี เกิดสืบเน่ืองมาจากความรูสึกถูกคุกคามและหวาดกลัวตอ

ความตายของชีวิตนี้น่ันเอง ซึ่งแฝงอยูในจิตใจอยางละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลา และคอยบีบค้ันพฤติกรรมท่ัวๆ ไป

ของมนุษย ทําใหหวาดกลัวตอความพลัดพราก สูญสลาย ทําใหดิ้นรนไขวควาภาวะชีวิตท่ีตองการอยางเรารอน 

ทําใหเกรงกลัวและผิดหวังเมื่อไดรับทุกขเวทนา และทําใหเสวยสุขเวทนาอยางกระวนกระวาย และดวยความ

หวาดกลัวความพลัดพราก 

โดยนัยน้ี เม่ือตัวตนเกิดข้ึนในภาวะชีวิตท่ีไมตองการ ไมเกิดในภาวะชีวิตท่ีตองการ ก็ดี เม่ือตัวตนเกิด

ไดเปนอยางนั้นอยางน้ี อยูในภาวะชีวิตท่ีตองการ แตตองสูญสลายพรากไป ก็ดี ถูกคุกคามดวยความขาด พลาด 

และพรากจากภาวะชีวิตท่ีตองการ ก็ดี ความทุกขแบบตางๆ ก็ยอมเกิดข้ึน คือ เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 

และอุปายาส และในภาวะแหงความทุกขเชนน้ี ยอมมีแตความไมรูไมเขาใจในส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง มีความ

ขัดของขุนมัว ความหลงใหล และความมืดบอด อันเปนลักษณะของอวิชชา จึงเกิดการดิ้นรนหาทางออกดวย

วิธีการแหงอวิชชาตามวงจรตอไป
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ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวัน เมื่อมีการแขงขัน และมีการชนะเกิดข้ึน สําหรับปุถุชนจะไมมีเพียงการ

ชนะท่ีเปนเหตุการณทางสังคม ซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงคตามท่ีตกลงกําหนดวางกัน (สมมติ) ไวเทานั้น 

แตจะมีความเปนผูชนะท่ียึดม่ันไวกับความหมายพิเศษบางอยางเฉพาะตัวดวยอุปาทาน (ภพ) ดวย ในบางโอกาส 

โดยเฉพาะในกรณีของคนมักหยิ่งผยอง หรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจ ก็จะเกิดความรูสึกโผลข้ึนมาวา 

เราเปนผูชนะ = ตัวเราเกิดข้ึนในความเปนผูชนะ (ชาติ) แตความเปนผูชนะของเราในความหมายสมบูรณเต็มตัว

ตองพวงเอาความมีเกียรติ ความยกยองเยินยอ ความไดผลประโยชน ความนิยมชมชอบ การยอมรับของผูอื่น 

เปนตนไวดวย ความเกิดของตัวเราในความชนะ หรือความชนะของเราจึงเกิดพรอมกับการจะตองมีผูยอมรับ ยก

ยองเชิดชู การทําใหผูใดผูหนึ่งแพไปได การไดทําหรือแสดงออกอะไรสักอยางท่ีสุดขีดของความอยาก ฯลฯ อยาง

ใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  

จากนั้น ในขณะเดียวกับท่ีตัวเราในฐานะผูชนะ พรอมท้ังความหมายตางๆ ท่ีพวงอยูกับมัน เกิดข้ึน 

ความสมหวัง หรือไมสมหวังก็เกิดขึ้น เม่ือสมหวัง ก็จะตามมาดวยความรูสึกท่ีจะตองผูกพันมัดตัวไวกับความ

เปนผูชนะนั้นใหแนนแฟน เพราะกลัววาความเปนผูชนะจะสูญส้ินไปจากตน กลัววา ความยอมรับนิยมยกยอง

เชิดชูท่ีไดรับในฐานะนั้น จะไมคงอยูอยางเดิม จะลดนอยลง เส่ือมไป หรือหมดไปจากตน เมื่อพบเห็นผูใดผูหนึ่ง

แสดงอาการไมเชิดชูใหเกียรติอยางท่ีหวัง หรือเทาท่ีหวัง หรือการยกยองเชิดชูเกียรติท่ีเคยไดอยู มาลดนอยลง ก็

ยอมเกิดความขุนมัวหมนหมองใจและอุปายาส เพราะตัวตนในภาวะผูชนะน้ันกําลังถูกกระทบกระแทกหรือถูกบีบ

ค้ันกําจัดใหพรากไปเสียจากภาวะผูชนะ คือ กําลังถูกคุมคามดวยความเส่ือมโทรม (ชรา) และความสูญสลาย 

(มรณะ) จากความเปนผูชนะพรอมท้ังคุณคาผนวกตางๆ ท่ียึดไว (ภพ)  

เม่ือภาวการณดําเนินไปเชนน้ี ความรูสึกขุนมัวหมนหมอง กังวล ผิดหวังตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ซึ่งมิได

ถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะ (ปญญา) ก็จะเขาหมักหมมทับถมในสันดาน มีผลตอบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น ตามวงจรปฏิจจสมุปบาทตอไป เปนการเสวยเวทนาอยางท่ีเรียกวาหมกตัวหรือผูกมัดตัว 
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บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๙๑ 
 

  

ขอใหต้ังขอสังเกตงายๆ วา เม่ือมีตัวตน (ในความรูสึก) เกิดข้ึน ก็ยอมมีความกินเน้ือท่ี เม่ือกินเนื้อท่ี ก็

มีขอบเขตหรือถูกจํากัด เม่ือถูกจํากัด ก็มีการแยกตัวออกตางหาก เม่ือมีการแยกตัวออกตางหาก ก็มีการแบงวา

ตัวเราและมิใชตัวเรา เม่ือตัวตนของเราเกิดข้ึนแลว ก็ขยายตัวเบงพองออกพรอมดวยความอยากไดอยากแสดง

ตอตัวตนอื่นๆ พลุงออกมา แตตัวตนและความอยากนั้นไมสามารถขยายออกไปอยางอิสระ ไมมีท่ีสุด ตองถูกฝน 

กดหรือขมไว โดยบุคคลน้ันเอง ในกรณีท่ีเขามีความสํานึกในการแสดงตัวแกผูอื่นวาตนเปนคนดี หรือถาตนเอง

ไมกดหรือขมไว ปลอยใหแสดงออกเต็มที่ ก็ยอมเกิดการปะทะขัดแยงในภายนอก และแมแสดงออกไดเต็มท่ี ก็

ทําใหพลังในตนเองลดนอยลง เสริมกําลังความอยากใหแรงย่ิงๆ ขึ้น และความรูสึกพรองใหมากขึ้นๆ ในคราวตอๆ ไป 

เปนการเพิ่มโอกาสใหแกความขัดแยงและการปะทะ ท่ีจะแรงยิ่งๆ ข้ึน และหมดความเปนตัวของตัวเองลงไปทุกที 

ความสมบูรณเต็มอยากจึงไมมี และความกดดันขัดแยงกระทบกระท่ังบีบค้ัน ยอมเกิดข้ึนไดในทุกกรณ ี

ตัวอยางกรณีปลีกยอยในชีวิตประจําวัน 

ก.  กับ ข. เปนเพื่อนนักเรียนที่รักและสนิทสนมกัน ทุกวันมาโรงเรียน พบกันก็ยิ้มแยมทักทายกัน วัน

หน่ึง ก. เห็น ข. ก็ยิ้มแยม เขาไปทักทายตามปกติ แต ข. หนาบ้ึง ไมยิ้มดวย ไมพูดตอบ ก. จึงโกรธ ไมพูดกับ 

ข. บาง ในกรณีน้ี กระบวนธรรมจะดําเนินไปในรูปตอไปน้ี 

๑. อวิชชา:  เม่ือเห็น ข. หนาบ้ึง ไมยิ้มตอบ ไมพูดตอบ ก. ไมรูความจริงวาเหตุผลตนปลายเปนอยางไร และไม

ใชปญญาพิจารณาเพื่อหาขอเท็จจริงวา ข. อาจมีเรื่องไมสบายใจ มีอารมณคางอะไรมาจากท่ีอื่น 

๒. สังขาร: ก. จึงคิดนึกปรุงแตงสรางภาพในใจไปตางๆ ตามพื้นนิสัย ตามทัศนคติ หรือตามกระแสความคิดที่

เคยชินของตนวา ข. จะตองรูสึกนึกคิดตอตนอยางน้ันอยางนี้ แลวเกิดความฟุงซาน โกรธ  มีมานะ เปนตน 

ตามพื้นกิเลสของตน 

๓. วิญญาณ:  จิตของ ก. ขุนมัวไปตามกิเลสท่ีฟุงขึ้นมาปรุงแตงเหลาน้ัน คอยรับรูการกระทําและอากัปกิริยา

ของ ข. ในแงในความหมายที่จะมาปอนความรูสึกนึกคิดที่เปนอยูในเวลานั้น เหมือนอยางท่ีพูดกันวา ยิ่งนึก

ก็ยิ่งเห็น ย่ิงคิดก็ย่ิงเปนอยางน้ัน สีหนากิริยาทาทางตางๆ ของ ข. ดูจะเปนเรื่องท่ีกระทบกระท่ัง ก. ไปเสีย

ท้ังนั้น 

๔. นามรูป: ความรูสึก ภาพที่คิด ภาวะตางๆ ของจิตใจ สีหนา กิริยาทาทาง คือท้ังกายและใจท้ังหมดของ ก. 

คลอยไปดวยกันในทางท่ีจะแสดงออกมาเปนผลรวม คือ ภาวะอาการของคนโกรธ คนปนปง คนงอน เปน

ตน (สุดแตสังขาร) พรอมท่ีจะทํางานรวมไปกับวิญญาณนั้น 

๕. สฬายตนะ: อายตนะตางๆ มีตา หู เปนตนของ ก. เฉพาะที่เกี่ยวของจะตองใชรับรูเรื่องราวในกรณีนี้ ต่ืนตัว 

พรอมท่ีจะทําหนาท่ีรับความรูกันเต็มท่ี 

๖. ผัสสะ: สัมผัสกับลักษณะอาการแสดงออกตางๆ ของ ข. ท่ีเดน นาสนใจ เกี่ยวของกับกรณีน้ัน เชน ความ

บูดบึ้ง ความกระดาง ทาทางดูหม่ิน ไมใหเกียรติ หรือเหยียดศักด์ิศรี เปนตน 

๗. เวทนา: รูสึกไมสบายใจ บีบคั้นใจ เจ็บปวดรวดราว หรือเหี่ยวแหงใจ 

๘. ตัณหา: เกิดวิภวตัณหา อยากใหภาพที่บีบคั้น ทําใหไมสบายใจน้ัน พนหายอันตรธาน ถูกกด ถูกปราบ ถูก

ทําลายใหพินาศไปเสีย 
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๙. อุปาทาน: เกิดความยึดถือผูกใจตอพฤติกรรมของ ข. วาเปนส่ิงเกี่ยวของโดยเฉพาะกับตน กระทบตอตน 

เปนคูกรณีกับตน ซึ่งจะตองจัดการเอากันอยางใดอยางหนึ่ง 

๑๐. ภพ: พฤติกรรมท่ีสืบเนื่องตอไปของ ก. ตกอยูใตอิทธิพลของอุปาทาน เกิดเปนกระบวนพฤติกรรมจําเพาะ

อยางใดอยางหนึ่งท่ีสนองอุปาทานน้ัน คือพฤติกรรมปฏิปกษกับ ข. (กรรมภพ); ภาวะชีวิตท้ังทางกายทางใจท่ี

รองรับกระบวนพฤติกรรมนั้น ก็สอดคลองกันดวย คือเปนภาวะแหงความเปนปฏิปกษ กับ ข. (อุปปตติภพ) 

๑๑. ชาติ: ก. เขาสวมรับเอาภาวะชีวิตท่ีเปนปฏิปกษน้ัน โดยมองเห็นความเปนปฏิปกษระหวางตนกับ ข. ชัดเจน

ลงไป แยกออกเปนเรา-เขา มีตัวตนท่ีจะเขาไปกระทําและถูกกระทบกระแทกกับ ข. 

๑๒. ชรามรณะ: ตัวตนท่ีเกิดขึ้นในภาวะปฏิปกษน้ัน จะดํารงอยูและเติบโตข้ึนได ตองอาศัยความหมายตางๆ ท่ี

พวงติดมา เชน ความเกง ความสามารถ ความมีเกียรติ ความมีศักด์ิศรี และความเปนผูชนะ เปนตน ซึ่งมี

ภาวะฝายตรงขามขัดแยงอยูในตัว คือ ความดอย ความไรคา ไรเกียรติ ความแพ เปนตน ทันทีท่ีตัวตนนั้น

เกิดข้ึน ก็ตองถูกคุกคามดวยภาวะขาดหลักประกันวาตนจะไดเปนอยางท่ีตองการ และหากไดเปน ภาวะนั้น

จะย่ังยืนหรือทรงคุณคาอยูไดยาวนานเทาใด คือ อาจไมไดเปน ก. ในฐานะปฏิปกษท่ีเกง ท่ีมีศักด์ิศรี ท่ีชนะ 

แตเปนปฏิปกษท่ีแพ ท่ีออนแอ หรือท่ีไมสามารถรักษาเกียรติ ศักด์ิศรี และความชนะไวได เปนตน ความ

ทุกขในรูปตางๆ จึงเกิดแทรกอยูตลอดเวลา เริ่มต้ังแตทุกขจากความหว่ันกลัววาอาจจะไมสมหวัง 

ความเครียดและกระวนกระวายในการด้ินรนเพื่อใหตัวตนอยูในภาวะที่ตองการ ตลอดจนความผิดหวัง หรือ

แมสมหวังถึงท่ีแลว แตคุณคาของมันก็ตองจืดจางไปจากความชื่นชม 

ความทุกขในรูปตางๆ เหลาน้ี ปกคลุมหอหุมจิตใจใหหมนหมองมืดมัว เปนปจจัยแกอวิชชาท่ีจะเริ่มตน
วงจรตอไปอีก  

นอกจากนั้น ทุกขเหลาน้ียังเปนเหมือนของเสียท่ีระบายออกไมหมด ค่ังคางหมักหมมอยูในวงจรคอย

ระบายพิษออกในรูปตางๆ ทําใหเกิดปญหาตอๆ ไป แกชีวิตท้ังของตนเองและผูอื่น มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ครั้งตอๆ ไป และการดําเนินชีวิตท้ังหมดของเขา ดังในกรณีของ ก. อาจใจไมสบายขุนมัวไปท้ังวัน เรียน

หนังสือและใชความคิดในวันนั้นท้ังหมดไมไดผลดี พลอยใหแสดงกิริยาอาการไมงาม วาจาไมสุภาพตอคน

อื่นๆ เกิดความขัดแยงกับคนเพิ่มขึ้นอีกหลายคน เปนตน 

ถา ก. ปฏิบัติถูกตองต้ังแตตน วงจรปญหาก็ไมเกิดข้ึน คือ ก. เห็น ข. ไมยิ้มตอบ ไมทักตอบแลว ใช

ปญญา จึงคิดวา ข. อาจมีเรื่องไมสบายใจ เชน ถูกผูปกครองดุมา ไมมีเงินใช หรือมีเรื่องกลุมใจอยางใดอยาง

หน่ึงเปนอารมณคางอยู พอคิดอยางนี้ ก็ไมมีอะไรกระทบกระท่ังตัว จิตใจยังกวางขวางเปนอิสระ และกลับเกิด
ความกรุณา รูสึกสงสารคิดชวยเหลือ ข. อาจเขาไปสอบถาม ปลอบโยน ชวยหาทางแกปญหา หรือใหโอกาสเขาท่ี

จะอยูสงบ เปนตน  
แมแตเมื่อวงจรรายเริ่มขึ้นแลว ก็ยังอาจแกไขได เชน วงจรหมุนไปถึงผัสสะ ไดรับรูอาการกิริยาที่ไมนา

พอใจของ ข. ทําให ก. เกิดทุกขบีบค้ันใจข้ึนแลว แต ก. มีสติเกิดขึ้น แทนที่จะตกอยูใตอิทธิพลของวิภวตัณหาที่

จะตามมาตอไป ก็ตัดวงจรเสียโดยใชปญญา พิจารณาขอเท็จจริง และเกิดความรับรูอยางใหมเกี่ยวกับการ

แสดงออกของ ข. คิดเหตุผลท้ังท่ีเกี่ยวกับการกระทําของ ข. และขอควรปฏิบัติของตนเอง จิตใจก็จะหายบีบคั้น

ขุนมัว กลับปลอดโปรง และคิดชวยเหลือแกไขทุกขของ ข. ไดอีก  
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ดังนั้น เมื่อปญญาหรือวิชชาเกิดขึ้น จึงทําใหจิตใจเปนอิสระ ไมเกิดตัวตนข้ึนมาใหถูกกระทบกระแทก 

นอกจากจะไมเกิดปญหาสรางทุกขแกตนแลว ยังทําใหเกิดกรุณาท่ีจะไปชวยแกปญหาคลายทุกขใหแกผูอื่นดวย 

ตรงขามกับอวิชชา ซึ่งเปนตัวชักนําเขาสูสังสารวัฏ ทําใหเกิดตัณหาอุปาทาน สรางตัวตนข้ึนมาจํากัดตัวเองสําหรับ

ใหถูกกระทบกระแทกเกิดทุกขเปนปญหาแกตนเอง และมักขยายทุกขกอปญหาใหแกผูอื่นกวางขวางออกไปดวย  

กอนจะผานตัวอยางปลีกยอยน้ีไป  เห็นควรย้ําขอควรระลึกบางอยางไว  เพื่อใหมองเห็นหลักปฏิจจ-
สมุปบาทรอบดานมากขึ้น 

- ในสถานการณจริง วงจรหรือกระบวนธรรมท้ังหมดที่กลาวถึงในตัวอยางขางตน เปนไปไดอยาง

รวดเร็วตลอดสายเพียงชั่วแวบเดียว เชน นักเรียนบางคนทราบขาวสอบตก คนทราบขาวการสูญเสีย

บุคคลผูเปนท่ีรัก หญิงเห็นชายคนรักอยูกับหญิงอื่น เปนตน เสียใจมาก ตกใจมาก อาจเขาออนทรง

ตัวไมอยู อาจรองกรี๊ด หรืออาจเปนลมลมพับไปทันที ยิ่งความยึดติดถือม่ันเทิดคาใหราคารุนแรง

เทาใด ผลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเทาน้ัน 

- ขอย้ําอีกวา ความเปนปจจัยในกระบวนธรรมน้ี ไมจําเปนตองเปนไปอยางเรียงลําดับกาล เชน ชอลค 

กระดานดํา พื้นสีดําสะอาด และการเขียน เปนปจจัยแหงตัวหนังสือสีขาว (ท่ีมองเห็นบนกระดานดํา)  

- การอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทมุงใหเขาใจกฎธรรมดา หรือกระบวนธรรมท่ีเปนไปอยูตามธรรมชาติ
เปนสําคัญ เพื่อใหมองเห็นสาเหตุและจุดที่จะตองแกไข สวนรายละเอียดของการแกไขหรือวิธีปฏิบัติ

ไมใชเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรง แตเปนเรื่องของมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาท่ีจะกลาวขางหนา 

อยางไรก็ดี ตัวอยางท่ีกลาวมานี้ มุงความเขาใจงายเปนสําคัญ บางตอนจึงมีความหมายผิวเผิน ไมให

ความเขาใจแจมแจงลึกซึ้งเพียงพอ โดยเฉพาะหัวขอท่ียากๆ เชน อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร และโสกะ 

ปริเทวะทําใหวงจรเริ่มตนใหม เปนตน ตัวอยางขางบนท่ีแสดงในขอ อวิชชา เปนเรื่องท่ีมิไดเกิดข้ึนเปนสามัญ ใน

ทุกชวงขณะของชีวิต ชวนใหเห็นไปไดวา มนุษยปุถุชนสามารถเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยไมมีอวิชชาเกิดข้ึนเลย 

หรือเห็นวา ปฏิจจสมุปบาท ไมใชหลักธรรมท่ีแสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตอยางแทจริง จึงเห็นวา ควรอธิบาย

ความหมายลึกซึ้งของบางหัวขอท่ียากใหละเอียดชัดเจนออกไปอีก 

ความหมายลึกลงไปขององคธรรมบางขอ 
 ตามปรกติ มนุษยปุถุชนทุกคน เม่ือประสบส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออยูในสถานการณอยางใดอยางหน่ึง จะ

แปลความหมาย ตัดสินส่ิงหรือเหตุการณนั้น พรอมทั้งคิดหมายตั้งเจตจํานง แสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทํา

การตางๆ ตามความโนมเอียง หรือตามแรงผลักดันตอไปน้ี คือ 

๑. ความใฝในการสนองความตองการทางประสาทท้ัง ๕ (กาม) 
๒. ความใฝหรือหวงในความมีอยูคงอยูของตัวตน ตลอดจนการท่ีตัวตนจะไดเปนอยางน้ันอยางนี้ และ

การท่ีจะดํารงอยูในภาวะที่อยากเปนน้ันยั่งยืนตลอดไป (ภพ) 
๓. ความเห็น ความเชื่อถือ ความเขาใจ ทฤษฎี แนวคิด ท่ีส่ังสมอบรมมา และยึดถือเชิดชูไว (ทิฏฐิ) 
๔. ความหลง ความไมเขาใจ คือ ความไมตระหนักรู และไมกําหนดรู ความเปนมาเปนไป เหตุ ผล 

ความหมาย คุณคา วัตถุประสงค ตลอดจนความสัมพันธของส่ิงตางๆ หรือเหตุการณท้ังหลายตาม

สภาวะโดยธรรมชาติของมันเอง ความหลงผิดวามีตัวตนท่ีเขาไปกระทําและถูกกระทํากับส่ิงตางๆ 

ไมมองเห็นความสัมพันธท้ังหลายในรูปของกระบวนการแหงสภาวธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย พูด

ส้ันๆ วา ไมรูเห็นตามท่ีมันเปน แตรูเห็นตามท่ีคิดวามันเปน หรือคิดใหมันเปน (อวิชชา) 
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โดยเฉพาะขอ ๓ และ ๔ จะเห็นไดวาเปนสภาพท่ีสัมพันธตอเน่ืองกัน คือ เมื่อไมไดกําหนดรู ไมเขาใจ

ชัด หรือหลงเพลินไป ก็ยอมทําไปตามความเห็น ความเชื่อถือ ความเขาใจท่ีส่ังสมอบรมมากอน หรือแนวคิด

ความประพฤติท่ียดึถือเคยชินอยู 
อน่ึง ขอ ๓ – ๔ น้ี มีความหมายกวางขวางมาก รวมไปถึง ทัศนคติ แบบแผน ความประพฤติตางๆ ท่ี

เปนผลมาจากการศึกษาอบรม นิสัย ความเคยชิน คานิยมหรือคตินิยมทางสังคม การถายทอดทางวัฒนธรรม 

เปนตน ส่ิงเหลานี้ แสดงอิทธิพลสัมพันธกับขอท่ี ๑ และ ๒ กลายเปนตัวการกําหนดและควบคุมความรูสึกนึก

คิดและพฤติกรรมท้ังหมดของบุคคล ต้ังตนแตวาจะใหชอบอะไร ตองการอะไร จะสนองความตองการของตนใน

รูปแบบและทิศทางใด แสดงพฤติกรรมออกมาอยางไร คือเปนส่ิงท่ีแฝงอยูลึกซึ้งในบุคคล และคอยบัญชา

พฤติกรรมของบุคคลนั้น โดยเจาตัวไมรูตัวเลย  
ในความเขาใจตามปกติ บุคคลนั้นยอมรูสึกวาตัวเขากําลังกระทํากําลังประพฤติอยางน้ันๆ ดวยตนเอง 

ตามความตองการของตนเองอยางเต็มที่ แตแทจริงแลว นับเปนความหลงผิดท้ังส้ิน เพราะถาสืบสาวลงไปใหชัด

วา เขาตองการอะไรแน ทําไมเขาจึงตองการส่ิงท่ีเขาตองการอยูน้ัน ทําไมเขาจึงกระทําอยางท่ีกระทําอยูน้ัน ทําไม

จึงประพฤติอยางท่ีประพฤติอยูนั้น ก็จะเห็นวา ไมมีอะไรท่ีเปนตัวของเขาเองเลย เปนแบบแผนความประพฤติท่ี

เขาไดรับถายทอดในการศึกษาอบรมบาง วัฒนธรรมบาง ความเช่ือถือทางศาสนาบาง เปนความนิยมในทางสังคม

บาง เขาเพียงแตเลือกและกระทําในขอบเขตแนวทางของสิ่งเหลานี้ หรือทําใหแปลกไปอยางใดอยางหน่ึง โดยเอา

ส่ิงเหลาน้ีเปนหลักคิดแยกออกไปและสําหรับเทียบเคียงเทานั้นเอง ส่ิงท่ีเขายึดถือวาเปนตัวตนของเขาน้ัน จึงไมมี

อะไรนอกไปจากส่ิงท่ีอยูในขอ ๑ ถึง ๔ (ท้ังหมดอยูในขันธ ๕) เทาน้ันเอง ส่ิงเหลานี้นอกจากไมมีตัวตนแลว ยัง

เปนพลังผลักดันที่อยูพนอํานาจควบคุมของเขาดวย จึงไมมีทางเปนตัวตนของเขาไดเลย 
ในทางธรรมเรียกส่ิงท้ังส่ีนี้วา อาสวะ แปลตามรูปศัพทวา ส่ิงท่ีไหลซานไปท่ัว หรืออีกนัยหนึ่งวา ส่ิงท่ี

หมักหมมหรือหมักดอง หมายความวา เปนส่ิงท่ีหมักดองสันดาน คอยมอมพ้ืนจิตไว และเปนส่ิงท่ีไหลซานไป

อาบยอมจิตใจเมื่อประสบอารมณตางๆ ไมวาคนจะรับรูอะไรทางอายตนะใด หรือจะคิดนึกส่ิงใด อาสวะเหลาน้ีก็

เท่ียวกําซาบซานไปแสดงอิทธิพลอาบยอมมอมมัวส่ิงท่ีรับรูเขามาและความนึกคิดนั้นๆ แทนท่ีจะเปนอารมณของ

จิตและปญญาลวนๆ กลับเสมือนเปนอารมณของอาสวะไปหมด ทําใหไมไดความรูความคิดท่ีบริสุทธ์ิ และเปน

เหตุกอทุกขกอปญหาเรื่อยไป   
อาสวะอยางท่ี ๑ เรียก กามาสวะ ท่ี ๒ เรียก ภวาสวะ ท่ี ๓ เรียก ทิฎฐาสวะ ท่ี ๔ เรียก อวิชชาสวะ 
อาสวะ ๔ น้ี เปนการแสดงตามแนวอภิธรรม ในพระสูตรทานนิยมแบงอาสวะเพียง ๓ อยาง คือ ไม

มีทิฏฐาสวะ ท้ังนี้พอจับเหตุผลไดวา เปนเพราะในพระสูตรทานกําหนดเฉพาะอาสวะท่ีเปนตัวเจาของบทบาท

เดนชัด ทานไมระบุทิฏฐาสวะ เพราะอยูระหวางอวิชชา กับภวาสวะ กลาวคือ ทิฏฐาสวะ อาศัยอวิชชาเปนฐานกอ
ตัวแลวแสดงอิทธิพลออกทางภวาสวะ สวนในอภิธรรม ทานตองการจําแนกใหละเอียดจึงแสดงเปน ๔340 

                                                 
340  อาสวะ ๓ = กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ดู ที.ม.๑๐/๗๖/๙๖; สํ.สฬ.๑๘/๕๐๔/๓๑๕, ฯลฯ 
 อาสวะ ๔ = กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ. ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๖๑/๕๐๔, ฯลฯ 

ในภาษาอังกฤษแปลอาสวะกันตางๆ เชนวา inflowing impulses หรือ influxes หรือ biases หรือ cankers และแปลอาสวะ ๔ 

นั้นวา sense-gratification, becoming หรอื self-centered pursuits, views และ ignorance ตามลําดับ 
ม.อ.๑/๙๓ วา ทิฏฐาสวะรวมลงในภวาสวะ เพราะความอยากในภพก็ดี ความติดใจในฌานก็ดี ยอมมีสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ

ประกอบอยูดวย; คําอธิบายท่ัวไป ดู ขุ.จู.๓๐/๗๐/๑๕; ที.อ.๓/๒๓๐; วินย.ฏีกา.๑/๔๗๖ 
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จึงเห็นไดวา อาสวะตางๆ เหลานี้ เปนท่ีมาแหงพฤติกรรมของมนุษยปุถุชนทุกคน เปนตัวการท่ีทําให

มนุษยหลงผิด มองเห็นส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปนตัวตนของตน อันเปนอวิชชาช้ันพื้นฐานที่สุด แลวบังคับบัญชาใหนึกคิด

ปรุงแตง แสดงพฤติกรรม และกระทําการตางๆ ตามอํานาจของมันโดยไมรู ตัว เปนขั้นเริ่มตนวงจร

แหงปฏิจจสมุปบาท คือเม่ืออาสวะเกิดขึ้น อวิชชาก็เกิดข้ึน แลวอวิชชาก็เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ในภาวะที่แสดง

พฤติกรรมดวยความหลงวาตัวตนทําเชนนี้ จะพูดแยงยอนความเสียก็ไดวา มนุษยไมเปนตัวของตัวเอง เพราะ

พฤติกรรมถูกบังคับบัญชาดวยสังขารท่ีเปนแรงขับไรสํานึกท้ังส้ิน 
กลาวโดยสรุปเพื่อตัดตอนใหชัด ภาวะท่ีเปนอวิชชา ก็คือ การไมมองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความ

เปนอนัตตา ตามแนวปฏิจจสมุปบาท คือ ไมรูตระหนักวา สภาพท่ีถือกันวาเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา นั้น 

เปนเพียงกระแสแหงรูปธรรมนามธรรมสวนยอยตางๆ มากมาย ท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกัน 

โดยอาการเกิดสลายๆ ทําใหกระแสนั้นอยูในภาวะท่ีกําลังแปรรูปอยูตลอดเวลา หรือพูดใหงายข้ึนวา บุคคลก็คือ

ผลรวมแหงความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ความโนมเอียง ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ ความ

เช่ือถือ (ต้ังแตขั้นหยาบท่ีผิดหรือไมมีเหตุผล จนถึงขั้นละเอียดท่ีถูกตองและมีเหตุผล) ความคิดเห็น ความรูสึก

ในคุณคาตางๆ ฯลฯ ท้ังหมดในขณะนั้นๆ ท่ีเปนผลมาจากการถายทอดทางวัฒนธรรม การศึกษาอบรม และ

ปฏิกิริยาตาง ๆ ท้ังท่ีเกิดขึ้นภายใน และท่ีมีตอส่ิงแวดลอมท้ังหลาย อันกําลังดําเนินไปอยูตลอดเวลา  

เม่ือไมตระหนักรูเชนน้ี จึงยึดถือเอาส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหน่ึง เปนตัวตนของตนในขณะหนึ่งๆ เมื่อยึดถือ

ส่ิงเหลาน้ีเปนตัวตน ก็คือถูกส่ิงเหลาน้ันหลอกเอา จึงเทากับตกอยูในอํานาจของมัน ถูกมันชักจูงบังคับเอาใหเห็นวา

ตัวตนน้ันเปนไปตางๆ พรอมท้ังความเขาใจวา ตนเองกําลังทําการตางๆ ตามความตองการของตน เปนตน 

ท่ีกลาวมาน้ี นับวาเปนคําอธิบายในหัวขออวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร ในระดับท่ีจัดวาละเอียดลึกซึ้ง

กวากอน สวนหัวขอตอจากน้ีไปถึงเวทนา เห็นวาไมยากนัก พอจะมองเห็นไดตามคําอธิบายท่ีกลาวมาแลว จึงขาม

มาถึงตอนสําคัญอีกชวงหนึ่ง คือ ตัณหา เปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน ซึ่งเปนชวงของกิเลสเหมือนกัน 

ตัณหาทั้ง ๓ อยางท่ีพูดถึงมาแลวน้ัน ก็คืออาการแสดงออกของตัณหาอยางเดียวกัน และมีอยูเปน

สามัญโดยครบถวนในชีวิตประจําวันของปุถุชนทุกคน แตจะเห็นไดตอเมื่อวิเคราะหดูสภาพการทํางานของจิตใน

สวนลึก เริ่มแต มนุษยไมรูไมเขาใจและไมรูจักมองส่ิงท้ังหลายในรูปของกระบวนการแหงความสัมพันธกันของ

เหตุปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ จึงมีความรูสึกมัวๆ อยูวามีตัวตนของตนอยูในรูปใดรูปหนึ่ง มนุษยจึงมีความ

อยากท่ีเปนพื้นฐานสําคัญคือ ความอยากมีอยูเปนอยู หรืออยากมีชีวิตอยู ซึ่งหมายถึงความอยากใหตัวตนใน

ความรูสึกมัวๆ นั้นคงอยูยั่งยืนตอไป
341

  
แตความอยากเปนอยูนี้ สัมพันธกับความอยากได คือไมใชอยากเปนอยูเฉยๆ แตอยากอยูเพื่อเสวยส่ิงท่ี

อยากได คือเพื่อเสวยส่ิงท่ีจะใหสุขเวทนาสนองความตองการของตนตอไป จึงกลาวไดวา ท่ีอยากเปนอยู ก็เพราะ
อยากได เมื่ออยากได ความอยากเปนอยูก็ยิ่งรุนแรงข้ึน  

เมื่อความอยากเปนอยูรุนแรง อาจเกิดกรณีท่ี ๑ คือ ไมไดส่ิงท่ีอยากทันอยาก จึงเกิดปฏิกิริยาขึ้น คือ 

ภพ หรือความมีชีวิตเปนอยูในขณะนั้น ไมเปนท่ีนาชื่นชม ชีวิตขณะน้ันเปนที่ขัดใจ ทนไมได อยากใหดับสูญไปเสีย 

ความอยากใหดับสูญจึงติดตามมา แตทันทีนั้นเอง ความอยากไดก็แสดงตัวออกมาอีก จึงกลัววาถาดับสูญไปเสีย 

ก็จะไมไดเสวยสุขเวทนาท่ีอยากไดตอไป ความอยากเปนอยูจึงเกิดตามติดมาอีก  

                                                 
341  ในที่นี้ แปลกามตัณหาวา อยากได ภวตัณหาวา อยากเปนอยู วิภวตัณหาวา อยากใหดับสูญ 
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ในกรณีท่ี ๒ ไมไดส่ิงท่ีอยาก หรือกรณีท่ี ๓ ไดไมเต็มขีดที่อยาก ไดไมสมอยาก หรือกรณีท่ี ๔ ไดแลว

อยากไดอื่นตอไป กระบวนการก็ดําเนินไปในแนวเดียวกัน แตกรณีท่ีนับวาเปนพื้นฐานท่ีสุดและครอบคลุมกรณี

อื่นๆ ท้ังหมด ก็คืออยากยิ่งๆ ขึ้นไป   
เมื่อกําหนดจับลงท่ีขณะหนึ่งขณะใดก็ตาม จะปรากฏวา มนุษยกําลังแสหาภาวะท่ีเปนสุขกวาขณะท่ี

กําหนดนั้นเสมอไป ปุถุชนจึงปดหรือผละท้ิงจากขณะปจจุบันทุกขณะ ขณะปจจุบันแตละขณะ เปนภาวะชีวิตท่ีทน

อยูไมได อยากใหดับสูญหมดไปเสีย อยากใหตนพนไป ไปหาภาวะท่ีสนองความอยากไดตอไป ความอยากได 

อยากอยู อยากไมอยู จึงหมุนเวียนอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของมนุษยปุถุชน แตเปนวงจรท่ีละเอียดชนิด

ทุกขณะจิต อยางท่ีแตละคนไมรูตัวเลยวา ชีวิตท่ีเปนอยูแตละขณะของตน ก็คือ การด้ินรนใหพนไปจากภาวะชีวิต
ในขณะเกา และแสหาส่ิงสนองความตองการในภาวะชีวิตใหมอยูทุกขณะนั่นเอง 

เม่ือสืบสาวลงไป ยอมเห็นไดวา ตัณหาเหลานี้ สืบเนื่องมาจากอวิชชานั่นเอง กลาวคือ เพราะไมรูส่ิงทั้งหลาย

ตามท่ีมันเปน ไมรูจักมันในฐานะกระบวนการแหงเหตุปจจัยท่ีสัมพันธตอเน่ืองกัน จึงเกิดความเห็นผิดพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับเรื่องตัวตนขึ้นมาในรูปใดรูปหน่ึง คือ เห็นวาส่ิงท้ังหลายมีตัวมีตน เปนชิ้นเปนอัน เปนแนนอนตายตัว ซึ่งจะ

ยั่งยืนอยูได
342.1

 หรือไมก็เห็นวาส่ิงท้ังหลายแตกดับสูญส้ินสลายตัวหมดไปไดเปนส่ิงๆ เปนชิ้นๆ เปนอันๆ ไป
338.2

  
มนุษยปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยูในตัวท้ังสองอยาง จึงมีตัณหา ๓ อยางน้ัน คือ 

เพราะเขาใจมืดมัวอยูในจิตสวนลึกวา ส่ิงท้ังหลายมีตัวตนยั่งยืนแนนอนเปนชิ้นเปนอัน จึงเกิดความอยาก ใน

ความเปนอยู หรือภวตัณหาได และในอีกดานหนึ่ง ดวยความไมรูไมแนใจ ก็เขาใจไปไดอีกแนวหนึ่งวา ส่ิง

ท้ังหลายเปนตัวเปนตน เปนชิ้นเปนอันแตละสวนละสวนไป มันสูญส้ินหมดไป ขาดหายไปได จึงเกิดความอยาก 

ในความไมเปนอยู หรือวิภวตัณหาได  
ความเห็นผิดทั้งสองนี้ สัมพันธกับตัณหาในรูปของการเปดโอกาสหรือชองทางให ถารูเขาใจเห็นเสียแลว

วา ส่ิงท้ังหลายเปนกระแส เปนกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธตอเน่ืองกัน ก็ยอมไมมีตัวตนท่ีจะยั่งยืน

ตายตัวเปนช้ินเปนอันได และก็ยอมไมมีตัวตนเปนชิ้นเปนอันท่ีจะหายจะขาดสูญไปได ภวตัณหาและวิภวตัณหาก็

ไมมีฐานท่ีกอตัวได สวนกามตัณหาน้ัน ก็ยอมสืบเนื่องมาจากความเห็นผิดท้ังสองน้ันดวย เพราะกลัววาตัวตน

หรือสุขเวทนาก็ตามจะขาดสูญ ส้ินหายหมดไปเสีย จึงเรารอนแสหาสุขเวทนาแกตน และเพราะเห็นวาส่ิงท้ังหลาย

เปนตัวเปนตนเปนช้ินเปนอันแนนอนคงตัวอยูได จึงด้ินรนไขวควา กระทําย้ําใหหนักแนนใหมั่นคงอยูใหได 

ในรูปท่ีหยาบ ตัณหาแสดงอาการออกมาเปนการด้ินรนแสหาส่ิงสนองความตองการตางๆ การแสหา

ภาวะชีวิตท่ีใหส่ิงสนองความตองการเหลาน้ัน ความเบ่ือหนายส่ิงท่ีมีแลว ไดแลว เปนแลว ความหมดอาลัยตาย

อยาก ทนอยูไมไดโดยไมมีส่ิงสนองความตองการใหมๆ เรื่อยๆ ไป  

ภาพท่ีเห็นไดชัดก็คือ มนุษยท่ีเปนตัวของตัวเองไมได ถาปราศจากส่ิงสนองความตองการทางประสาทท้ัง 

๕ แลว ก็มีแตความเบ่ือหนายวาเหวทนไมไหว ตองเท่ียวด้ินรนไขวควาส่ิงสนองความตองการใหมๆ อยู

ตลอดเวลา เพื่อหนีจากภาวะเบ่ือหนายตัวเอง ถาขาดส่ิงสนองความตองการ หรือไมไดตามท่ีตองการเม่ือใด ก็

ผิดหวัง หมดอาลัยตายอยาก เบ่ือตัวเอง ชังตัวเอง ความสุขความทุกขจึงขึ้นตอปจจัยภายนอกอยางเดียว เวลา

วางจึงกลับเปนโทษเปนภัยแกมนุษยไดท้ังสวนบุคคลและสังคม  

                                                 
342.1 สัสสตทิฏฐิ = ความเห็นวาเที่ยง วาย่ังยืนตายตัว  338.2

อุจเฉททิฏฐิ = ความเห็นวาขาดสูญ ตัดขาดลอยตัว  
ทั้งสองอยางนี้ เปนความเห็นผิดวามีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งทั้งส้ิน อยางแรกชัดอยูแลว แตอยางหลังอธิบายส้ันๆ ไดวา เพราะเห็น

วาส่ิงท้ังหลายมีตัวมีตน เปนชิ้นเปนอันเปนสวนๆ จึงเห็นวาส่ิงเหลานี้ หรือตัวตนเหลานี้ สูญส้ินดับหาย ขาดหวนหมดไปได 
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ความเบ่ือหนาย ความซึมเศรา ความวาเหว ความไมพอใจ จึงมีมากขึ้น ท้ังท่ีมีส่ิงสนองความตองการ

มากข้ึน และการแสวงหาความปรนปรือทางประสาทสัมผัสตางๆ จึงหยาบและรอนแรงยิ่งขึ้น การติดส่ิงเสพติด

ตางๆ ก็ดี การใชเวลาวางทําความผิดความชั่วของเด็กวัยรุนก็ดี ถาสืบคนลงไปในจิตใจอยางลึกซึ้งแลว จะเห็นวา

สาเหตุสําคัญ ก็คือ ความทนอยูไมได ความเบื่อหนายจะหนีไปใหพนจากภพที่เขาเกิดอยูในขณะน้ันน่ันเอง  
ในกรณีท่ีมีการศึกษาอบรม การไดรับคําแนะนําส่ังสอนทางศาสนา การมีความเชื่อถือในทางท่ีถูกตอง 

การยึดถือในอุดมคติท่ีดีงามตางๆ (ในขออวิชชา) ตัณหายอมถูกชักจูงมาใชในทางท่ีดีได จึงมีการทําดีเพื่อจะได

เปนคนดี การขยันหมั่นเพียร เพ่ือผลท่ีหมายระยะยาว การบําเพ็ญประโยชนเพื่อเกียรติคุณหรือเพ่ือไปเกิดใน

สวรรค การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพ่ือละตัณหาก็ได 

กิเลสที่สืบเน่ืองจากตัณหา ไดแก อุปาทาน (ความยึดม่ันถือมั่น) ซึ่งมี ๔ อยาง คือ 

๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม
343

 (clinging to sensuality): เม่ืออยากได ด้ินรนแสหา ก็ยึดมั่น
ติดพันในส่ิงท่ีอยากไดน้ัน เม่ือไดแลว ก็ยึดม่ันเพราะอยากสนองความตองการใหยิ่งๆ ขึ้นไป และกลัวหลุดลอย

พรากไปเสีย  ถาแมผิดหวังหรือพรากไป ก็ยิ่งปกใจมั่นดวยความผูกใจอาลัย ความยึดมั่นแนนแฟนข้ึนเพราะส่ิง

สนองความตองการตางๆ ไมใหภาวะเต็มอิ่มหรือสนองความตองการไดเต็มขีดท่ีอยากจริงๆ ในคราวหนึ่งๆ จึง

พยายามเพื่อเขาถึงขีดท่ีเต็มอยากน้ันดวยการกระทําอีกๆ และเพราะส่ิงเหลานั้นไมใชของของตนแทจริง จึงตอง

ยึดม่ันไวดวยความรูสึกจูงใจตนเองวาเปนของตนในแงใดแงหน่ึงใหได ความคิดจิตใจของปุถุชนจึงไปยึดติด

ผูกพันของอยูกับส่ิงสนองความอยากอยางใดอยางหน่ึงอยูเสมอ ปลอดโปรง เปนอิสระ และเปนกลางไดยาก 

๒. ทิฏุปาทาน ความยึดม่ันในทฤษฎีหรือทิฏฐิตางๆ (clinging to views): ความอยากใหเปนหรือ
ไมใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีตนตองการ ยอมทําใหเกิดความเอนเอียงท่ีจะยึดมั่นในทิฏฐิ ทฤษฎี หรือหลัก

ปรัชญาอยางใดอยางหน่ึงท่ีเขากับความตองการของตน ความอยากไดส่ิงสนองความตองการของตน ก็ทําใหยึด

ม่ันในหลักการ แนวคิดความเห็น ลัทธิ ความเชื่อถือ หลักคําสอนที่สนองหรือเปนไปเพื่อสนองความตองการของ

ตน เม่ือยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอันใดอันหนึ่งวาเปนของตนแลว ก็ผนวกเอาความเห็นหรือหลัก

ความคิดน้ัน เปนตัวตนของตนไปดวย จึงนอกจากจะคิดนึกและกระทําการตางๆ ไปตามความเห็นน้ันๆ แลว 

เม่ือมีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆ ท่ีขัดแยงกับความเห็นที่ยึดไวน้ัน ก็รูสึกวาเปนการคุกคามตอตัวตนของตนดวย 

เปนการเขามาบีบค้ันหรือจะทําลายตัวตนใหเส่ือม ดอย พรองลง หรือสลายตัวไป อยางใดอยางหนึ่ง จึงตองตอสู

รักษาความเห็นน้ันไวเพื่อศักด์ิศรีเปนตนของตัวตน จึงเกิดการขัดแยงท่ีแสดงออกภายนอก เกิดการผูกมัดตัวให

คับแคบ สรางอุปสรรค กักปญญาของตนเอง ความคิดเห็นตางๆ ไมเกิดประโยชนตามความหมายและ

วัตถุประสงคแทๆ ของมัน ทําใหไมสามารถถือเอาประโยชนจากความรู และไมสามารถรับความรูตางๆ ได

เทาท่ีควรจะเปน
344 

๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต (clinging to mere rule and ritual) ความอยากได 
อยากเปนอยู ความกลัวตอความสูญสลายของตัวตน โดยไมเขาใจกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ ผสม

กับความยึดม่ันในทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหประพฤติปฏิบัติไปตามๆ กันอยางงมงาย ในส่ิงท่ีนิยมวาขลัง วา

ศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีจะสนองความอยากของตนได ท้ังท่ีไมมองเห็นความสัมพนัธโดยทางเหตุผล  

                                                 
343  กาม = ส่ิงสนองความตองการทางประสาทท้ัง ๕ และความใครในส่ิงสนองความตองการเหลาน้ัน 
344  ทิฏฐิที่สนองตัณหาขั้นพื้นฐานท่ีสุด ก็คือ สัสสตทิฏฐิ กับ อุจเฉททิฏฐิ และทิฏฐิที่อยูในเครือเดียวกัน 



๑๙๘  พุทธธรรม 
 

ความอยากใหตัวตนคงอยู มีอยู และความยึดม่ันในตัวตน แสดงออกมาภายนอก หรือทางสังคม ในรูป

ของความยึดม่ัน ในแบบแผนพฤติกรรมตางๆ การทําสืบๆ กันมา ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธี 

ตลอดจนสถาบันตางๆ ท่ีแนนอนตายตัว วาจะตองเปนอยางนั้นๆ โดยไมตระหนักรูในความหมาย คุณคา 

วัตถุประสงค และความสัมพันธโดยเหตุผล กลายเปนวา มนุษยสรางส่ิงตางๆ เหลาน้ีข้ึนมาเพื่อกีดกั้น ปดลอม

ตัวเอง และทําใหแข็งท่ือ ยากแกการปรับปรุงตัวและการที่จะไดรับประโยชนจากส่ิงท้ังหลายท่ีตนเขาไปสัมพันธ 

ในเรื่องสีลัพพตุปาทานน้ี มีคําอธิบายของทานพุทธทาสภิกขุ ตอนหนึ่ง ท่ีเห็นวาจะชวยใหความหมาย

ชัดเจนข้ึนอีก ดังน้ี 
“เม่ือมาประพฤติศีล หรือธรรมะขอใดขอหน่ึงแลว ไมทราบความมุงหมาย ไมคํานึงถึง

เหตุผล ไดแตลงสันนิษฐานเอาเสียวาเปนของศักดิ์สิทธ์ิ เมื่อลงไดปฏิบัติของศักดิ์สิทธ์ิแลว ยอม

ตองไดรับผลดีเอง ฉะนั้น คนเหลาน้ีจึงสมาทานศีล หรือประพฤติธรรมะ แตเพียงตามแบบฉบับ 

ตามตัวอักษร ตามประเพณี ตามตัวอยาง ท่ีสืบปรัมปรากันมาเทาน้ัน ไมเขาถึงเหตุผลของส่ิงนั้นๆ  

แตเพราะอาศัยการประพฤติกระทํามาจนชิน การยึดถือจึงเหนียวแนน เปนอุปาทานชนิดแกไขยาก

...ตางจากอุปาทานขอท่ีสองขางตน ซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิ หรือความคิดความเห็นท่ีผิด 

สวนขอน้ี เปนการยึดถือในตัวการปฏิบัติ หรือการกระทําทางภายนอก”345 

๔. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน (clinging to the ego-belief): ความรูสึกวามี
ตัวตนท่ีแทจริงน้ัน เปนความหลงผิดท่ีมีเปนพ้ืนฐานอยูแลว และยังมีปจจัยอื่นๆ ท่ีชวยเสริมความรูสึกนี้อีก เชน
ภาษาอันเปนถอยคําสมมติสําหรับส่ือความหมาย ท่ีชวนใหมนุษยผูติดบัญญัติมองเห็นส่ิงตางๆ แยกออกจากกัน

เปนตัวตนท่ีคงท่ี แตความรูสึกน้ีกลายเปนความยึดมั่นเพราะตัณหาเปนปจจัย กลาวคือ เม่ืออยากได ก็ยึดมั่นวามี
ตัวตนท่ีเปนผูไดรับและเสวยส่ิงท่ีอยากนั้น มีตัวตนท่ีเปนเจาของส่ิงท่ีไดน้ัน เม่ืออยากเปนอยู ก็อยากใหมีตัวตน

อันใดอันหน่ึงเปนอยู เมื่ออยากไมเปนอยู ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหน่ึงท่ีจะใหสูญสลายไป เมื่อกลัววาตัวตนจะสูญ

สลายไป ก็ยิ่งตะเกียกตะกายย้ําความรูสึกในตัวตนใหแนนแฟนหนักข้ึนไปอีก  
ท่ีสําคัญคือ ความอยากนั้นสัมพันธกับความรูสึกวามีเจาของผูมีอํานาจควบคุม คือ มีตัวตนท่ีเปนนาย

บังคับบัญชาส่ิงตางๆ ใหเปนไปอยางท่ีอยากใหเปนได และก็ปรากฏวามีการบังคับบัญชาไดสมปรารถนาบาง

เหมือนกัน จึงหลงผิดไปวามีตัวฉันหรือตัวตนของฉันที่เปนเจาของ เปนนายบังคับส่ิงเหลาน้ันได แตความจริงมี

อยูวา การบังคับบัญชานั้น เปนไปไดเพียงบางสวนและชั่วคราวเทาน้ัน เพราะส่ิงท่ียึดวาเปนตัวตนนั้น ก็เปนเพียง

ปจจัยอยางหน่ึงในกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถบังคับบัญชาส่ิงอื่นๆ ท่ีเขาไปยึด ใหเปนไปตามท่ีอยาก

ใหเปนไดถาวรและเต็มอยากจริงๆ การท่ีรูสึกวาตัวเปนเจาของควบคุมบังคับบัญชาไดอยูบาง แตไมเต็มสมบูรณ

จริงๆ เชนน้ี กลับเปนการย้ําความหมายม่ัน และตะเกียกตะกายเสริมความรูสึกวาตัวตนใหแนนแฟนยิ่งข้ึนไปอีก  
เมื่อยึดม่ันในตัวตนดวยอุปาทาน ก็ไมรูจักท่ีจะจัดการส่ิงตางๆ ตามเหตุตามปจจัยท่ีจะใหมันเปนไปอยาง

น้ันๆ กลับหลงมองความสัมพันธผิด ยกเอาตัวตนขึ้นยึดไวในฐานะเจาของท่ีจะบังคับควบคุมส่ิงเหลานั้นตาม

ความปรารถนา เม่ือไมทําตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย และส่ิงเหลาน้ันไมเปนไปตามความปรารถนา ตัวตนก็

ถูกบีบคั้นดวยความพรองเสื่อมดอยและความสูญสลาย ความยึดม่ันในตัวตนน้ีนับวาเปนขอสําคัญ เปนพื้นฐาน

ของความยึดม่ันขออื่นๆ ท้ังหมด 

                                                 
345  พระอริยนันทมุนี, หลักพระพุทธศาสนา (สุวิชานน, ๒๔๙๙) หนา ๖๐ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๑๙๙ 
 

  

ความหมายงายๆ แงหน่ึงสําหรับแสดงความสัมพันธภายในวงจรปฏิจจสมุปบาทชวงน้ี เชน เม่ือประสบ

ส่ิงใด ไดรับเวทนาอันอรอย ก็เกิดตัณหาชอบใจอยากไดส่ิงนั้น แลวเกิด กามุปาทาน ยึดติดในส่ิงท่ีอยากไดนั้น วา

จะตองเอาตองเสพตองครอบครองส่ิงนั้นใหได เกิด ทิฏุปาทาน ยึดถือม่ันวา ตองอยางน้ีจึงจะดี ไดอยางน้ีจึงจะ

เปนสุข ตองไดเสพเสวยครอบครองสิ่งน้ีหรือประเภทน้ี ชีวิตจึงจะมีความหมาย หลักการหรือคําสอนอะไรๆ 

จะตองสงเสริมการแสวงหาและไดมาซึ่งส่ิงเหลาน้ีจึงจะถูกตอง เกิด สีลัพพตุปาทานวา เม่ือจะประพฤติปฏิบัติศีล 

พรต ขนบธรรมเนียม ระเบียบ แบบแผนอยางใดๆ ก็มองในแงเปนวิธีการท่ีจะใหไดมาซึ่งส่ิงท่ีอยากไดน้ัน หรือ

จะตองเปนเครื่องมือใหไดมาซึ่งส่ิงท่ีอยากไดน้ัน จึงจะยอมหรือคิดหายกข้ึนมาประพฤติปฏิบัติ และเกิด อัตตวาทุ-

ปาทาน ยึดติดถือม่ันในตัวตนท่ีจะไดจะเสพจะครอบครองส่ิงท่ีอยากไดนั้น 
วาโดยสรุป อุปาทานทําใหมนุษยปุถุชนมีจิตใจไมปลอดโปรงผองใส ความคิดไมแลนคลองไปตาม

กระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถแปลความหมาย ตัดสิน และกระทําการตางๆ ไปตามแนวทางแหงเหตุ

ปจจัยตามท่ีมันควรจะเปน โดยเหตุผลบริสุทธ แตมีความติดของ ความเอนเอียง ความคับแคบ ความขัดแยง 

และความรูสึกถูกบีบคั้นอยูตลอดเวลา  

ความบีบคั้นเกิดขึ้นเพราะความยึดวาเปนตัวเรา ของเรา เมื่อเปนตัวเราของเรา ก็ตองเปนอยางท่ีเราอยาก

ใหเปน แตส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามที่เราอยากใหเปน เมื่อมันไมอยูในบังคับความอยาก 

กลับเปนอยางอื่นไปจากท่ีอยากใหเปน ตัวเราก็ถูกขัดแยงกระทบกระแทกบีบคั้น ส่ิงท่ียึดถูกกระทบเม่ือใด ตัวเรา

ก็ถูกกระทบเมื่อน้ัน ส่ิงท่ียึดไวมีจํานวนเทาใด ตัวเราแผไปถึงไหน ยึดไวดวยความแรงเทาใด ตัวเราท่ีถูกกระทบ 

ขอบเขตท่ีถูกกระทบ และความแรงของการกระทบ ก็มีมากเทาน้ัน และผลที่เกิดข้ึน มิใชแตเพียงความทุกข

เทานั้น แตหมายถึงชีวิตท่ีเปนอยูและกระทําการตางๆ ตามอํานาจความยึดความอยาก ไมใชเปนอยูและทําการ

ดวยปญญาตามเหตุปจจัย
346 

ตอจากอุปาทาน กระบวนการดําเนินตอไปถึงข้ัน ภพ ชาติ ชรามรณะ จนเกิดโสกะ ปริเทวะ เปนตน ตาม
แนวท่ีอธิบายแลว เมื่อเกิดโสกะ ปริเทวะ เปนตนแลว บุคคลยอมหาทางออกดวยการคิด ตัดสินใจ และกระทํา

การตางๆ ตามความเคยชิน ความโนมเอียง ความเขาใจ และความคิดเห็นที่ยึดมั่นสะสมไวอีก โดยไมมองเห็น

ภาวะที่ประสบในขณะน้ันๆ ตามที่มันเปนของมันจริงๆ วงจรจึงเริ่มข้ึนท่ีอวิชชา แลวหมุนตอไปอยางเดิม 
แมอวิชชาจะเปนกิเลสพ้ืนฐาน เปนท่ีกอตัวของกิเลสอื่นๆ แตในขั้นแสดงออกเปนพฤติกรรมตางๆ 

ตัณหายอมเปนตัวชักจูง เปนตัวบงการและแสดงบทบาทท่ีใกลชิดเห็นไดชัดเจนกวา ดังนั้น ในทางปฏิบัติ เชนใน

อริยสัจ ๔ จึงกําหนดวา ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข 
เมื่ออวิชชา เปนไปอยางมืดบอดเล่ือนลอย ตัณหาไมมีหลัก ไมถูกควบคุม เปนไปสุดแตจะใหสนอง

ความตองการไดสําเร็จ ยอมมีทางใหเกิดกรรมฝายชั่วมากกวาฝายดี แตเม่ืออวิชชาถูกปรุงดัดแปลงดวยความ

เชื่อถือในทางท่ีดีงาม ความคิดท่ีถูกตอง ความเช่ือความเขาใจท่ีมีเหตุผล ตัณหาถูกชักจูงใหเบนไปสูเปาหมายที่ดี

งาม ถูกควบคุมขัดเกลา และขับใหพุงไปอยางมีจุดหมาย ก็ยอมใหเกิดกรรมฝายดี และเปนประโยชนไดอยาง

มาก และถาไดรับการชักนําอยางถูกตอง ก็จะเปนเครื่องอุปถัมภ สําหรับกําจัดอวิชชาและตัณหาไดตอไปดวย  

                                                 
346  อุปาทาน ๔ มาใน ที.ปา.๑๑/๒๖๒/๒๔๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๖๓/๕๐๖; ฯลฯ, โดยเฉพาะ อัตตวาทุปาทานน้ัน เมื่อวิเคราะหออกไปจะเห็นวา 

เปนการยึดมั่นในเรื่องขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง ตามบาลีวา “ปุถุชน...ยอมเขาใจวารูปเปนอัตตา หรือเขาใจวาอัตตามีรูป หรือเขาใจวา

รูปอยูในอัตตา หรือเขาใจวาอัตตาอยูในรูป เขาใจวาเวทนา...สัญญา...สังขาร (ทํานองเดียวกัน) เขาใจวาวิญญาณเปนอัตตา หรืออัตตา

มีวิญญาณ หรือวาวิญญาณอยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในวิญญาณ” 



๒๐๐  พุทธธรรม 
 

วิถีอยางแรก เปนวิถีแหงความช่ัว แหงบาปอกุศล อยางหลังเปนวิถีแหงความดี แหงบุญกุศล คนดีและ

คนช่ัว ตางก็ยังมีทุกขอยูตามแบบของตนๆ แตวิถีฝายดีเทาน้ันท่ีสามารถนําไปสูความส้ินทุกข ความหลุดพน และ

ความเปนอิสระได 

ตัณหาท่ีถูกใชในทางที่เปนประโยชนน้ัน มีตัวอยางถึงข้ันสูงสุด เชน:- 

“ดูกรน้องหญิง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้ยินว่า ภิกษุชื ่อนี้ กระทําให้แจ้งซึ ่งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ ฯลฯ เธอจึงมีความดําริว่า เมื่อไรหนอ เราจักกระทําให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ฯลฯ บ้าง สมัยต่อมา เธออาศัยตัณหาแล้วละตัณหาเสียได้ ข้อที่เรา
กล่าวว่า กายน้ีเกิดจากตัณหา พึงอาศัยตัณหาละตัณหาน้ีเสีย เราอาศัยความข้อน้ีเองกล่าว”347 

ถาไมสามารถทําอยางอื่น นอกจากเลือกเอาในระหวางตัณหาดวยกัน พึงเลือกเอาตัณหาในทางท่ีดีเปน

แรงชักจูงในการกระทํา แตถาทําได พึงเวนตัณหาท้ังฝายชั่วฝายดี เลือกเอาวิถีแหงปญญา อันเปนวิถีท่ีบริสุทธ์ิ 

อสิระ และไรทุกข  

                                                 
347  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๙/๑๙๕ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๐๑ 
 

  

ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา 
ความเขาใจในปฏิจจสมุปบาท เรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ หรือเห็นถูกตอง และความเห็นท่ีถูกตองนี้เปน

ความเห็นชนิดท่ีเรียกวาเปนกลางๆ ไมเอียงสุดไปทางใดทางหน่ึง ปฏิจจสมุปบาทจึงเปนหลักหรือกฎท่ีแสดงความ

จริงเปนกลางๆ ไมเอียงสุด อยางท่ีเรียกวา “มัชเฌนธรรมเทศนา”348
  

ความเปนกลางของหลักความจริงน้ี มีโดยการเทียบกับลัทธิหรือทฤษฎีเอียงสุดตางๆ และความเขาใจ

ปฏิจจสมุปบาทโดยถูกตอง จะตองแยกออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหลาน้ีดวย ดังน้ัน ในท่ีน้ี จึงควรนําทฤษฎีเหลาน้ี
มาแสดงไวเปรียบเทียบเปนคูๆ โดยการใชวิธีอางพุทธพจนเปนหลัก และอธิบายใหนอยท่ีสุด: 

คูท่ี ๑: ๑. อัตถิกวาทะ
349

 ลัทธิวาส่ิงท้ังหลายมีอยูจริง (Extreme realism) 
  ๒. นัตถิกวาทะ ลัทธิวาส่ิงท้ังหลายไมมีจริง (Nihilism) 

“ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ” ดังน้ี แคไหน จึงจะชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ?” 

“แน่ะ ท่านกัจจานะ โลกนี้โดยมากอิง (ทฤษฎีของตน) ไว้กับภาวะ ๒ อย่างคือ อัตถิตา (ความมี) 
และนัตถิตา (ความไม่มี) เมื่อเห็นโลกสมุทัยตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญา นัตถิตาในโลกก็ไม่มี เมื่อเห็นโลก
นิโรธตามท่ีมันเป็นด้วยสัมมาปัญญา อัตถิตาในโลกน้ีก็ไม่มี  

โลกน้ีโดยมากยึดม่ันถือม่ันในอุบาย (systems) และถูกคล้องขังไว้ด้วยอภินิเวส (dogmas) ส่วนอริย-สาวก 
ย่อมไม่เข้าหา ไม่ยึด ไม่ติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในอุบาย ความปักใจ อภินิเวส และอนุสัยว่า “อัตตาของ
เรา” ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่า “ทุกข์นั่นแหละ เมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น ทุกข์ เมื่อดับ ก็ย่อมดับ อริย
สาวกย่อมมีญาณในเร่ืองน้ี โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลย เพียงเท่าน้ีแล ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ” 

“ดูก่อนกัจจานะ ข้อว่า “สิ่งทั้งปวงมีอยู่” นี้เป็นที่สุดข้างหนึ่ง ข้อว่า “สิ่งทั้งปวงไม่มี” นี้เป็นที่สุดข้าง
หนึ่ง ตถาคตย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้นว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชานั่นแหละสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะ
สังขารดับไป วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”350 

พราหมณนักโลกายัตคนหนึ่งมาเฝาทูลถามปญหาวา “ทานพระโคตมะผูเจริญ ส่ิงท้ังปวงมีอยูหรือ?” 
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ข้อว่า ‘ส่ิงท้ังปวงมี’ เป็นโลกายัตหลักใหญ่ที่สุด” 

ถาม  “ส่ิงท้ังปวงไมมีหรือ?” 
ตอบ “ข้อว่า ‘ส่ิงทั้งปวงไม่มี’ เป็นโลกายัตท่ีสอง” 
ถาม: “ส่ิงท้ังปวงเปนภาวะหนึ่งเดียว (เอกัตตะ – unity) หรือ?” 
ตอบ: “ข้อว่า ‘ส่ิงทั้งปวงเป็นภาวะหน่ึงเดียว’ เป็นโลกายัตท่ีสาม” 
ถาม: “ส่ิงท้ังปวง เปนภาวะหลากหลาย (ปุถุตตะ – plurality) หรือ ?” 
ตอบ: “ข้อว่า ‘ส่ิงทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลาย’ เป็นโลกายัตท่ีสี่” 

                                                 
348  นี้เรียกตามพุทธพจนวา “มชฺเฌน ธมฺมํ เทเสติ” (แสดงธรรมโดยทามกลาง) แต สํ.อ.๒/๔๖ อธิบายวา ทรงดํารงในมัชฌิมาปฏิทาแลว

แสดง (อยางน้ี); วิสุทฺธิ.๓/๑๑๓ เรียกเปน มัชฌิมาปฏิปทา; เห็นวาเรียกตามบาลีเดิมอยางขางบน เปนดีที่สุด 
349  ในกรณีของลัทธิหรือทฤษฎีตางๆ คําวา “วาทะ” เปล่ียนเรียกวา “ทิฏฐิ” ไดทุกแหง ดังนั้น วาทะท้ังสองน้ี และตอจากน้ีไป จึงเรียกได

อีกอยางหน่ึงวา อัตถิกทิฏฐิ นัตถิกทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ ฯลฯ เฉพาะอัตถิกวาทะ เรียกอีกอยางหน่ึงวา สัพพัตถิกวาทะ 
350  สํ.นิ.๑๖/๔๒-๔๔/๒๐-๒๑; ๑๗๓/๙๑; สํ.ข.๑๗/๒๓๔/๑๖๕ 



๒๐๒  พุทธธรรม 
 
   “ดูก่อนพราหมณ์ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างเหล่านี้ ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า เพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ 
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ”351 

คูท่ี ๒: ๑. สัสสตวาทะ ลัทธิถือวาเท่ียง (Eternalism) 
    ๒. อุจเฉทวาทะ ลัทธิถือวาขาดสูญ (Annihilationism) 

คูท่ี ๓: ๑. อัตตการวาทะ  หรือ สยังการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกข เปนตน ตนทําเอง  
                        (Self-generationism หรือ Karmic autogenesisism) 
    ๒. ปรการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกข เปนตน เกิดจากตัวการภายนอก  
     (Other-generationism หรือ Karmic heterogenesisism) 

คูท่ี ๓ และ ๔ น้ี มีความสําคัญมากในแงของหลักกรรม เมื่อศึกษาเขาใจดีแลว จะชวยปองกันความ

เขาใจผิดในเรื่องกรรมไดเปนอยางมาก จึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจนดังน้ี 

ถาม: “ทุกข ตนทําเองหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “ทุกข ตัวการอื่นทําใหหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “ทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “ทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอื่นทําให แตเกิดข้ึนเองลอยๆ (เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “ถาอยางนั้น ทุกขไมมีหรือ?” 
ตอบ: “ทุกข์มิใช่ไม่มี ทุกข์มีอยู่” 
ถาม: “ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นทุกขหรือ?” 
ตอบ: “เรามิใช่ไม่รู้ไม่เห็นทุกข์ เรารู้ เราเห็นทุกข์แท้ทีเดียว” 
ถาม: “...ขอพระผูมีพระภาคเจา ไดโปรดบอก โปรดแสดงทุกข แกขาพเจาดวยเถิด” 
ตอบ: “เมื่อว่า “ทุกข์ตนทําเอง” อย่างที่ว่าทีแรก ก็เท่ากับบอกว่า “ผู้นั้นทํา ผู้นั้นเสวย (ทุกข์)” กลายเป็น 

สัสสตทิฏฐิไป เมื่อว่า “ทุกข์ตัวการอื่นทําให้” อย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึก ก็เท่ากับบอกว่า “คนหนึ่ง
ทํา คนหน่ึงเสวย (ทุกข์) กลายเป็นอุจเฉททิฏฐิไป  

ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”352

 

                                                 
351  สํ.นิ.๑๖/๑๗๖/๙๒ 

352  สํ.นิ.๑๖/๔๙-๕๐/๒๓-๒๕ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๐๓ 
 

  

ถาม: “สุขทุกข ตนทําเอง หรือ? 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “สุขทุกข ตัวการอื่นทําใหหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “สุขทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “สุขทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอื่นทําให แตเกิดขึ้นเองลอยๆ (เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “(ถาอยางน้ัน) สุขทุกข ไมมีหรือ?” 
ตอบ: “สุขทุกข์มิใช่ไม่มี สุขทุกข์มีอยู่” 
ถาม: “ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นสุขทุกขหรือ?” 
ตอบ: “เรามิใช่ไม่รู้ ไม่เห็นสุขทุกข์ เรารู้ เราเห็นสุขทุกข์แท้ทีเดียว” 
ถาม: “...ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดบอก โปรดแสดงสุขทุกข แกขาพเจาดวยเถิด” 
ตอบ: “เพราะเข้าใจเอาแต่แรกว่า เวทนาก็นั่น ผู้เสวยเวทนาก็นั่น จึงเกิดยึดถือขึ้นว่า สุขทุกข์ตนทําเอง เราหา

กล่าว (ว่าเป็น) อย่างนั้นไม่ เพราะเข้าใจว่า เวทนาก็อย่าง ผู้เสวยเวทนาก็อย่าง จึงเกิดความยึดถือ
อย่างท่ีผู้ถูกเวทนาท่ิมแทงรู้สึกว่า สุขทุกข์ ตัวการอ่ืนทําให้ เราหากล่าว (ว่าเป็น) อย่างน้ันไม่  

ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”353 

“ดูก่อนอานนท์ เรากล่าวว่าสุขทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบันธรรม (สิ่งที ่อาศัยเหตุปัจจัย
เกิดขึ้น) อาศัยอะไร? อาศัยผัสสะ” 

“เม่ือกายมีอยู่ อาศัยความจงใจทางกายเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้ เมื่อวาจามี
อยู่ อาศัยความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้ เมื่อมโนมีอยู่ อาศัยมโน-
สัญเจตนาเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้” 

“เพราะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัย บุคคลจึงปรุงแต่งกายสังขารขึ้นเอง เป็นปัจจัยให้เกิด
สุขทุกข์ภายในบ้าง เนื่องจากผู้อื่น (ถูกคนอื่นหรือตัวการอื่นๆ กระตุ้นหรือชักจูง) จึงปรุง
แต่งกายสังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้าง รู้ตัวอยู่ จึงปรุงแต่งกายสังขาร เป็น
ปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้าง ไม่รู้ตัวอยู่ ย่อมปรุงแต่งกายสงัขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์
ภายในบ้าง จึงปรุงแต่งวจีสังขาร...มโนสังขารขึ้นเองบ้าง...เนื่องจากผู้อื่นบ้าง...โดยรู้ตัวบ้าง...
โดยไม่รู้ตัวบ้าง เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายใน ในกรณีเหล่านี้ อวิชชาเข้าแทรกอยู่แล้ว 
(ท้ังน้ัน)”354 

                                                 
353  สํ.นิ.๑๖/๕๔-๕๕/๒๖-๒๘ 
354  สํ.นิ.๑๖/๘๒-๘๓/๔๖-๔๘, ฯลฯ; ผูตองการความกระจางนอกจากน้ีพึงดู ที.สี.๙/๙๕/๖๙; สํ.ส.๑๕/๕๕๑/๑๙๗; ที.ปา.๑๑/๑๒๓/๑๕๑; 

ขุ.อุ.๒๕/๑๓๙/๑๘๖; องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๐๙/๓๗๖; ๓๖๖/๔๘๙; อภิ.วิ.๓๕/๙๗๕/๕๐๙ 



๒๐๔  พุทธธรรม 
 
คูท่ี ๔: ๑. การกเวทกาทิเอกัตตวาท

355
 การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตน เปนตัวการเดียวกัน (The 

extremist view of a self-identical soul หรือ The monistic view of subject-object unity) 
    ๒. การกเวทกาทินานัตตวาท

๒
  การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปนตน เปนคนละอยางขาดจากกัน (The 

extremist view of individual discontinuity หรือ The dualistic view of subject-object 
distinction) 

ถาม: “ตัวท่ีทําก็อันน้ัน ตัวท่ีเสวย (ผล) ก็อันน้ันหรือ?” 
ตอบ: “ข้อว่า ตัวท่ีทําก็อันน้ัน ตัวท่ีเสวย (ผล) ก็อันน้ัน เป็นท่ีสุดข้างหนึ่ง” 
ถาม: “ตัวท่ีทําก็อยาง ตัวท่ีเสวย (ผล) ก็อยางหรือ?” 
ตอบ: “ข้อว่า ตัวท่ีทําก็อย่าง ตัวท่ีเสวย (ผล) ก็อย่าง เป็นที่สุดข้างที่สอง ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้าง

น้ัน ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับ
ไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”356 

ถาม: “พระองคผูเจริญ ชรามรณะ คืออะไร ? ชรามรณะนี้ของใคร?” 
ตอบ: “ตั้งปัญหายังไม่ถูก ผู้ใดกล่าวว่า “ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้ของใคร?” หรือผู้ใดกล่าวว่า “ชรา

มรณะก็อย่าง เจ้าของชรามรณะก็อย่าง” คําพูดทั้งสองแบบนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่
พยัญชนะเท่านั้น เมื่อมีความเห็นว่า “ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น” การครองชีวิตอันประเสริฐ 
(พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ เมื่อมีความเห็นว่า “ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง” การครองชีวิตประเสริฐ 
(พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะชาติ
เป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี” 

ถาม: “พระองคผูเจริญ ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ...สังขาร 

คืออะไร? ของใคร?” 
ตอบ: “ตั้งปัญหายังไม่ถูก (เน้ือความตอไปแนวเดียวกับขอชรามรณะ) เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ

ความเห็นที่บิดเบือน ส่ายพร่า ขัดกัน อย่างใดๆ ก็ตามว่า “ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้ของใคร?” 
ก็ดี “ชรามรณะก็อย่าง เจ้าของชรามรณะก็อย่าง” ก็ดี “ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น” ก็ดี “ชีวะก็อย่าง 
สรีระก็อย่าง” ก็ดี ความเห็นเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอันถูกกําจัด ถอนรากทิ้ง ทําให้สิ้นซาก ถึงความไม่มี 
หมดทางเกิดขึ้นได้ต่อไป”357 

ถาม: “ใครหนอยอมผัสสะ (ใครเปนผูรับผัสสะ)?” 
ตอบ: “ต้ังปัญหายังไม่ถูก เรามิได้กล่าวว่า “ย่อมผัสสะ” ถ้าเรากล่าวว่า “ย่อมผัสสะ” ในกรณีนั้นจึงควรตั้งปัญหา

ได้ถูกต้องว่า “ใครหนอย่อมผัสสะ?” แต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้น เมื่อเราไม่กล่าวอย่างนั้น ผู้ใดถามอย่างนี้
ว่า “เพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี?” นี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้อง ในกรณีนั้น ก็มีคําเฉลยที่ถูกต้องว่า 
“เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี” 

ถาม: “ใครหนอเสวยเวทนา? ใครหนอทะยานอยาก (มีตัณหา)? ใครหนอยอมยึดม่ัน (มีอุปาทาน)?”  
ตอบ: “ตั้งปัญหายังไม่ถูก....ผู้ใดถามว่า “เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ เวทนาจึงมี? เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ 

ตัณหาจึงมี? เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ อุปาทานจึงมี? นี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้อง ในกรณีนั้นๆ ก็มีคํา
เฉลยที่ถูกต้องว่า “เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ฯลฯ”358 

                                                 
355  ศัพททั้งสองผูกขึ้นใชใหม ทั้งสองอยางเปนรูปหนึ่งๆ ของสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิตามลําดับ 
356  สํ.นิ.๑๖/๑๗๐/๙๐ 
357  สํ.นิ.๑๖/๑๒๙-๑๓๓/๗๒-๗๔ 
358  สํ.นิ. ๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๐๕ 
 

  

“ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ มิใช่ของพวกเธอ แล้วก็มิใช่ของใครอื่น พึงเห็นว่า กรรมเก่านี้เป็น
สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ถูกจงใจจํานงขึ้นมา (เกิดจากเจตนา หรือมีเจตนาเป็นมูล) เป็นที่ตั้งของ
เวทนา” 

“ภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนั้น อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อมพิจารณาสืบสาว (โยนิโส-
มนสิการ) เป็นอย่างดี ถึงการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบาท) ว่า 
“เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ย่อมดับ กล่าวคือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึง
มี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”359 

หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริงของธรรมชาติใหเห็นวา ส่ิงท้ังหลายมีลักษณะเปนอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ท่ีเรียกวาไตรลักษณ เปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมมีปญหาในเรื่องท่ีวา ส่ิงท้ังหลายมีหรือไม

มีจริง ยั่งยืนหรือขาดสูญ เปนตน แตผูไมรูความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาท มักเขาใจไตรลักษณผิดพลาด 

โดยเฉพาะหลักอนัตตาน้ัน มักไดยินไดฟงกันอยางผิวเผิน แลวตีความเอาวา อนัตตาหมายถึงไมมีอะไร กลาย

เปนนัตถิกวาท อันเปนมิจฉาทิฏฐิอยางรายแรงไปเสีย 

ผูเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแลว ยอมพนจากความเขาใจผิดแบบตาง ๆ ท่ีแตกแขนงออกมาจากทฤษฎี

ท้ังหลายขางตนนั้น เชน ความเช่ือวาส่ิงท้ังหลายมีมูลการณหรือเหตุตนเคาเดิมสุด (First Cause) และความ

เขาใจวามีส่ิงวิเศษนอกเหนือธรรมชาติ (the Supernatural) เปนตน ดังกลาวมาแลวขางตน ตัวอยางพุทธพจน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบันธรรม (สิ่งที่
อาศัยกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาท) เหล่านี้ ชัดเจนตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญาแล้ว 
เมื่อนั้น การที่อริยสาวกนั้นจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นว่า “ในอดีต เราได้เคยมีหรือไม่หนอ? ใน
อดีต เราได้เป็นอะไรหนอ? ในอดีต เราได้เป็นอย่างไรหนอ? ในอดีต เราเป็นอะไรแล้วจึงได้มา
เป็นอะไรหนอ?” หรือจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างปลายว่า “ในอนาคต เราจักมีหรือไม่หนอ? ใน
อนาคต เราจักเป็นอะไรหนอ? ในอนาคต เราจักเป็นอย่างไรหนอ? ในอนาคต เราเป็นอะไรแล้ว
จักได้เป็นอะไรหนอ?” หรือแม้แต่จะเป็นผู้มีความสงสัยกาลปัจจุบันเป็นภายใน ณ บัดนี้ว่า “เรา
มีอยู่หรือไม่หนอ? เราคืออะไรหนอ? เราเป็นอย่างไรหนอ? สัตว์นี้มาจากที่ไหน แล้วจักไป ณ ที่
ไหนอีก?” ดังนี้  ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  เพราะอะไร?  ก็เพราะว่า อริยสาวกได้เห็นปฏิจจ-
สมุปบาทน้ี และปฏิจจสมุปบันธรรมเหล่าน้ี ชัดเจนแล้วตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญา”360 

โดยนัยนี้ ผูเห็นปฏิจจสมุปบาท จึงไมสงสัยในปญหาอภิปรัชญาตางๆ ท่ีเรียกวา อันตคาหิกทิฏฐิ และจึง

เปนเหตุผลท่ีพระพุทธเจาทรงน่ิงเสีย  ไมตรัสตอบปญหาเหลาน้ี  ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถาม  โดยตรัสวา  เปน

อัพยากตปญหา หรือปญหาท่ีไมทรงพยากรณ เพราะเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจการท่ีส่ิงท้ังหลายเปนไปตาม

กระบวนการแหงเหตุปจจัยแลว ปญหาเหลานี้ยอมกลายเปนเรื่องเหลวไหลไป  

                                                 
359  สํ.นิ.๑๖/๑๔๓/๗๗-๗๘ 

360  สํ.นิ.๑๖/๖๓/๓๑ 



๒๐๖  พุทธธรรม 
 

ขอยกตัวอยางพุทธพจนท่ีแสดงเหตุผลในการไมตรัสตอบปญหาเหลานี้ เชน  

ถาม: “ทานพระโคตมะผูเจริญ อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นทั้งหลาย เมื่อถูกถามอยางนี้วา 

๑. โลกเที่ยง (ยั่งยืนนิรันดร) หรือ? 
๒. โลกไมเท่ียงหรือ? 
๓. โลกมีท่ีสุดหรือ? 
๔. โลกไมมีท่ีสุดหรือ?  
๕. ชีวะอันน้ัน สรีระก็อันนั้นหรือ? 
๖. ชีวะก็อยาง สรีระก็อยางหรือ? 
๗. สัตว361

 หลังจากตายแลว มีอยูหรือ? 
๘. สัตวหลังจากตายแลว ไมมีหรือ? 
๙. สัตวหลังจากตายแลว ท้ังมี ท้ังไมมีหรือ? 
๑๐. สัตวหลังจากตายแลว จะวามีอยู ก็ไมใช ไมมีก็ไมใชหรือ? 

จึงพยากรณ (ตอบ) วา “โลกเท่ียง” บาง “โลกไมเท่ียง” บาง ฯลฯ “สัตวหลังจากตายแลว จะวามีก็ไมใช ไม

มีก็ไมใช” บาง? (แต) อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหทานพระโคตมะผูเจริญ เม่ือถูกทูลถามอยางน้ัน จึงไม

พยากรณ (ตอบ) ไปวา “โลกเที่ยง” หรือ “โลกไมเท่ียง ฯลฯ?” 

ตอบ: “แน่ะท่านวัจฉะ เหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่น ย่อมเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาบ้าง ว่าอัตตามีรูปบ้าง ว่ารูปอยู่ใน
อัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ในรูปบ้าง เข้าใจว่า เวทนา...สัญญา...สังขาร...เป็นอัตตาบ้าง ฯลฯ เข้าใจว่า 
วิญญาณเป็นอัตตาบ้าง ว่าอัตตามีวิญญาณบ้าง ว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณบ้าง 
เพราะฉะนั้น เหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้น เมื่อถูกถามอย่างนั้น จึงพยากรณ์ไปว่า “โลกเที่ยง” 
บ้าง ฯลฯ 

 “ส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่เข้าใจเอารูปเป็นอัตตา หรือว่าอัตตามีรูป หรือว่ารูป
อยู ่ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู ่ในรูป ฯลฯ ว่าวิญญาณเป็นอัตตา หรือว่าอัตตามีวิญญาณ หรือว่า
วิญญาณอยู่ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณ เพราะฉะนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เม่ือถูกทูลถามอย่างน้ี จึงไม่พยากรณ์ว่า “โลกเที่ยง” หรือว่า “โลกไม่เที่ยง ฯลฯ”362 

                                                 
361  คําวา สัตว ในที่น้ี บาลีเปนตถาคโต แปลตามไขความของอรรถกถาแหงมัชฌิมนิกาย (ม.อ.๓/๑๓๕); แตตามคําอธิบายใน สํ.อ.๓/

๑๙๒ บงความวาหมายถึงพระพุทธเจา, ใน อุ.อ.๔๓๐ วาหมายถึง อัตตา หรือ อาตมัน. 
362  สํ.สฬ.๑๘/๗๙๔/๔๘๐; ฯลฯ การท่ีพระพุทธเจาไมทรงตอบปญหาที่เรียกวาอภิปรัชญา (สมัยกอนเรียกอัธยาตมวิทยา) เหลานี้ มี

เหตุผลหลายประการ ท่ีสําคัญก็คือ ปญหาเหลาน้ีตั้งขึ้นโดยเอาความเขาใจผิดเปนมูลฐาน ผูตั้งปญหา คิดปญหาขึ้นจากความเห็นผิด

ของตนเอง เชน เขาใจวามีอัตตา เปนตน ปญหาท่ีถามจึงไมมีภาวะที่ตรงกับความจริง เปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสเรียกวา ต้ังปญหา

ไมถูก อยางพุทธพจนขางตนน้ี ประการหน่ึง  
ความจริงที่ปญหาน้ีเล็งไปถึง มิใชส่ิงที่จะเขาถึงไดดวยเหตุผล การอธิบายดวยเหตุผลยอมไมมีทางใหผูฟงมองเห็นความจริงได 

เปนอยางท่ีเรียกวา ส่ิงท่ีตองดูดวยตา จะเอามามองใหเห็นดวยหู ยอมเปนการส้ินเปลืองเวลาเปลา นี้อยางหน่ึง และท่ีสืบเนื่องจาก

เหตุผลขอที่แลวมา ก็คือ ในเมื่อไมอาจเขาถึงไดดวยเหตุผล การยังมามัวตีวาทะแสดงเหตุผลกันอยู ยอมไมชวยใหเกิดผลทางปฏิบัติ

ในชีวิตจริง พระพุทธเจาทรงสนพระทัยส่ิงที่เปนปญหาเก่ียวของกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ นํามาใชเปนประโยชนได จึงทรงปดปญหา

เหลานี้เสียทีเดียว ทรงชักผูถามกลับมาหาปญหาที่เก่ียวกับชีวิตจริงในทันที เพื่อไมใหเสียเวลาใดๆ และถาหากความจริงเหลานี้ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๐๗ 
 

  

ทฤษฎีหรือลัทธิท่ีผิด ซึ่งขัดแยงตอหลักปฏิจจสมุปบาทน้ี ยังมีอีกบางขอท่ีเกี่ยวของเปนพิเศษ ในแงของ

กรรม แตจะงดไวไมพูดถึง ณ ท่ีน้ีกอน เพราะไดยกเรื่องกรรมไปอธิบายตางหากอีกสวนหนึ่งแลว จึงจะไดนําไป

รวมแสดงไว ณ ท่ีนั้น 

ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปจจยาการทางสังคม 
 ในมหานิทานสูตร

363
 ซึ่งเปนพระสูตรท่ีสําคัญมากสูตรหน่ึง และเปนสูตรใหญที่สุดท่ีแสดงปฏิจจสมุปบาท 

พระพุทธเจาทรงแสดงหลักปจจยาการ ท้ังท่ีเปนไปภายในจิตใจของบุคคล และที่เปนไปในความสัมพันธระหวาง

มนุษย หรือในทางสังคม แตเทาท่ีกลาวมาแลวในหนังสือน้ี ไดอธิบายเฉพาะปจจยาการภายในจิตใจของบุคคล 

หรือปจจยาการแหงชีวิตอยางเดียว กอนจะผานเรื่องนี้ไป เห็นควรกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทในฐานะปจจยาการทาง

สังคมไวสักเล็กนอย พอเปนเคาเปนแนว แมวาในท่ีน้ีจะยังไมมีโอกาสบรรยายเรื่องนี้โดยพิสดาร 
 ปฏิจจสมุปบาทแหงทุกข หรือความชั่วรายทางสังคม ก็ดําเนินมาตามวิถีเดียวกันกับปฏิจจสมุปปบาทแหง

ทุกขของชีวิตน่ันเอง แตเริ่มแยกออกแสดงอาการที่เปนไปภายนอกตอแตตัณหาเปนตนไป แสดงพุทธพจน 

เฉพาะชวงตอนนี้ ดังน้ี 

 “อานนท์! ด้วยประการดังนี้แล อาศัยเวทนา จึงมีตัณหา อาศัยตัณหา จึงมีปริเยสนา 
(การแสวงหา) อาศัยปริเยสนา จึงมีลาภะ (การได้) อาศัยลาภะ จึงมีวินิจฉัย (การกะการ) 
อาศัยวินิจฉัย จึงมีฉันทราคะ (ความติดใครใฝกระสัน) อาศัยฉันทราคะ จึงมีอัชโฌสาน 
(ความฝังใจพะวง) อาศัยอัชโฌสาน จึงมีปริคคหะ (การยึดถือครอบครอง) อาศัยปริคคหะ จึงมี
มัจฉริยะ (ความหวงแหนตระหนี่) อาศัยมัจฉริยะ จึงมีอารักขะ (ความเก็บกั้นป้องกัน) อาศัย
อารักขะ สืบเนื่องจากอารักขะ จึงมีการถือไม้ ถือมีด การทะเลาะ แก่งแย่ง วิวาท ข้ึนเสียงด่า
ว่า มึง! มึง! การส่อเสียด มุสาวาท บาปอกุศลธรรม (ปัญหาความชั่วร้าย) ทั้งหลาย เป็น
อเนก ย่อมเกิดมีพรั่งพร้อมด้วยอาการอย่างน้ี...”364 

                                                                                                                                                        
บุคคลสามารถเขาถึงไดจริง พระองคทรงบอกใหผูน้ันลงมือทําหรือปฏิบัติตามวิธีการท่ีจะใหเขาถึงความจริงน้ันเสียทีเดียว ไมใหมัวมา

ถกเถียงเปนตาบอดคลําชางอยู  
ประการสุดทาย พระพุทธเจาทรงอุบัติในสมัยท่ีคนกําลังสนใจกันนักหนาในปญหาเหลานี้ เจาลัทธิที่สนใจคิดถกเถียงตอบ

ปญหาเหลานี้กันก็มีทั่วไป คนถามก็นิยมถามปญหาเหลานี้จนกลาวไดวาเปนลักษณะความคิดของคนยุคนั้น ซ่ึงหลงวุนวายในเรื่องนี้

กันจนเหินหางจากความจริงของชีวิต การท่ีจะไปรวมวงตอบกับเขาอีก ก็ไมทําใหเกิดอะไรดีขึ้น พระพุทธเจาจึงทรงนิ่งไมตอบเสียเลย 

ซ่ึงนอกจากเปนการไมสงเสริมการถกเถียงในเรื่องน้ีแลว ยังเปนการกระตุกอยางแรง ใหหันมาหาส่ิงที่พระองคทรงมุงส่ังสอน คือ 

ความจริงที่เก่ียวกับชีวิตจริง อันเปนวิธีการท่ีไดผลทางจิตวิทยาอยางหนึ่ง  
สําหรับเหตุผลในทางปฏิบัติสําหรับการไมตอบปญหาเหลานี้ พึงดูในตอนวาดวยอริยสัจ  
สวนในดานคัมภีร พึงดูประกอบใน ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓; ๒๔๕-๒๔๗/๒๔๐-๒๔๔; สํ.นิ.๑๖/๕๒๙/๒๖๒; สํ.สฬ.

๑๘/๗๕๒-๘๐๓/๔๕๕-๔๘๙; องฺ.สตตก.๒๓/๕๑/๖๙; องฺ.ทสก.๒๔/๙๕-๙๖/๒๐๖-๒๑๒; ฯลฯ 
363  ที.ม.๑๐/๕๗-๖๖/๖๕-๘๔ (พึงสังเกตวา ในสูตรน้ี ตอนแสดงปจจยาการทางจิตใจ ทานอธิบายวา ตัณหา ไดแกตัณหา ๖ คือ ตัณหา

ในรูป เสียง กล่ิน รส เปนตน สวนในตอนปจจยาการทางสังคม ทานอธิบายตัณหาวา ไดแก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) 
364  ที.ม.๑๐/๕๙/๖๙; ธรรมหมวดน้ี ที่แสดงตั้งแตตัณหาเปนตนไป มีที่มาอีกหลายแหง แตเรียกชื่อวา ตัณหามูลกธรรม (ธรรมมีตัณหา

เปนมูล) ๙ เชน ที.ปา.๑๑/๔๕๘/๓๓๐; องฺ.นวก.๒๓/๒๒๗/๔๑๓; อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๓/๕๒๗; อนึ่ง ท่ี ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๘๕/๑๘๙ ทานกลาว

วา โลกสันนิวาสยอมกลัดอยูดวยตัณหามูลกธรรม ๙ เหลานี้ 



๒๐๘  พุทธธรรม 
 

ในท่ีนี้ เพ่ือใหเห็นกระบวนธรรมท่ีตอเนื่องมาแตตน ต้ังแตรวมอยูในปจจยาการของชีวิต จนขยายแยก

ออกไปสูปจจยาการของสังคม คือตลอดมาถึงการเกิดข้ึนของความช่ัวรายทั้งหลายในสังคม ตามนัยแหงมหา

นิทานสูตร จึงจะนํามาเขียนใหดู โดยแยกใหชัดเปน ๒ ชวง คือ ชวงท่ี ๑ ซึ่งยังอยูในปจจยาการของชีวิต ต้ังแต

อวิชชา ถึงตัณหา และชวงท่ี ๒ คือตอนท่ีแยกออกไปเปนปจจยาการแหงทุกขของสังคม ต้ังแตตัณหา จนถึง

ปญหาความช่ัวราย ท่ีเรียกวา อกุศลธรรมทั้งหลาย ดังจะเขียนใหดูงายขึ้น ดังน้ี 

๑) ปฏิจจสมุปบาท ชวงกระบวนธรรมรวม 

  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงมี 
   สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจึงมี 
   วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ เพราะวิญญาณเปนปจจัย  นามรูปจึงมี 
   นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ เพราะนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะจึงมี 
   สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  ผัสสะจึงมี 
   ผสฺสปจฺจยา  เวทนา เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนาจึงมี 
   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  เพราะเวทนาเปนปจจัย  ตัณหาจึงมี 

๒) ปฏิจจสมุปบาท ชวงปจจยาการแหงทุกขของสังคม 

   เวทนํ  ปฏิจฺจ   ตณฺหา อาศัยเวทนา  จึงมีตัณหา  
   ตณฺหํ  ปฏิจฺจ  ปริเยสนา อาศัยตัณหา จึงมีปริเยสนา (การแสวงหา) 
   ปริเยสนํ ปฏิจฺจ  ลาโภ อาศัยปริเยสนา จึงมีลาภะ (การได) 
   ลาภํ   ปฏิจฺจ   วินิจฺฉโย อาศัยลาภะ จึงมีวินิจฉัย (การกะการ) 
   วินิจฺฉยํ  ปฏิจฺจ  ฉนฺทราโค อาศัยวินิจฉัย จึงมีฉันทราคะ (ความติดใครใฝกระสัน) 
   ฉนฺทราคํ ปฏิจฺจ  อชฺโฌสานํ อาศัยฉันทราคะ จึงมีอัชโฌสาน (ความฝงใจพะวง) 
   อชฺโฌสานํ ปฏิจฺจ  ปริคฺคโห อาศัยอัชโฌสาน จึงมีปริคคหะ (การยึดถือครอบครอง) 
   ปริคฺคหํ  ปฏิจฺจ  มจฺฉริยํ อาศัยปริคคหะ จึงมีมัจฉริยะ (ความหวงแหนตระหนี่) 
   มจฺฉริยํ  ปฏิจฺจ  อารกฺโข อาศัยมัจฉริยะ จึงมีอารักขะ (ความเก็บกั้นปองกัน) 
   อารกฺขํ  ปฏิจฺจ อารกฺขาธิกรณํ อาศัยอารักขะ สืบเน่ืองจากอารักขะ...  
  ......................................................................................................................................................................................... 

  ทณฺฑาทาน-สตฺถาทาน-กลห-วิคฺคห-วิวาท-ตุวํตุวํ-เปสุ ฺญ-มุสาวาทา 
  จึงมีการถือไม ถือมีด การทะเลาะ แกงแยง วิวาท ขึ้นเสียงดาวา มึง! มึง! การสอเสียด มุสาวาท 

  อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ   
  บาปอกุศลธรรม (ปญหาความช่ัวราย) ท้ังหลาย เปนอเนก ยอมเกิดมีพรั่งพรอมดวยอาการอยางน้ี 

ปจจยาการแหงปญหาความช่ัวรายในสังคม หรือเรียกงายๆ วา ปจจยาการแหงทุกขของสังคมนี้ เปน

เรื่องใหญ มีรายละเอียดมากมาย และกระบวนของเรื่องก็แตกตางออกไปอีกแบบหนึ่ง จึงควรแยกออกไปพูด

ตางหาก ในท่ีนี้ เพียงต้ังเคาไว โดยจะบอกแหลงคําสอนที่เกี่ยวของเพียงคราวๆ 
กอนผานความตอนนี้ จะเขียนรูปรางของกระบวนธรรมตลอดทั้งหมด ต้ังแตตน จนแยกเปน ๒ สาย 

เปนการสรุปไวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อชวยทบทวนหลัก และเช่ือมโยงความตอไปไดงาย  



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๐๙ 
 

  

แสดงกระบวนธรรมท่ีแยกเปน ๒ สาย ใหดูอยางงายๆ ดังนี ้

อวิชชา    สังขาร    วิญญาณ    นามรูป    สฬายตนะ    ผัสสะ    เวทนา        

 อุปาทาน      ภพ      ชาติ      ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ  = ทุกขของชีวิต 

ตัณหา     
 ปริเยสนา  ลาภะ  วินิจฉัย  ฉันทราคะ  อัชโฌสาน  ปริคคหะ  มัจฉริยะ 
   อารักขะ    การทะเลาะ แกงแยง วิวาท สอเสียด มุสาวาท ฯลฯ  = ทุกขของสังคม 

ในกลหวิวาทสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงกระบวนธรรมคลายกับในท่ีนี้ แตเปนคําสนทนาถามตอบ และ

เปนความรอยกรอง จึงมีรายละเอียดแปลกกันไปบาง
365 

ในการศึกษากระบวนธรรมขางตนนั้น อาจนํากระบวนธรรมปลีกยอยซึ่งตรัสไวในท่ีอื่นๆ มาพิจารณา

ประกอบดวย เพื่อชวยใหเกิดความแจมชัดมากขึ้น เชน กระบวนธรรมแหงนานัตต (ความแตกตางหลากหลาย) 

ซึ่งเขียนใหดูงายได ดังนี ้

ธาตุนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงธาตุ หรือธาตุตางชนิด)→ ผัสสนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหง

ผัสสะ) →  เวทนานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงเวทนา) →  สัญญานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงสัญญา) →  

สังกัปปนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงสังกัปปคือความดําริตรึตรึก) →  ฉันทนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหง

ฉันทะ) →  ปริฬาหนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงความรุนเรา) →  ปริเยสนานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหง

การแสวงหา) →  ลาภนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงการไดผล)
366 

ชวงตน ต้ังแตธาตุถึงสัญญา พูดรวบทีเดียวก็ไดวา เพราะธาตุตางๆ หลากหลาย จึงทําใหเกิดสัญญา

ตางๆ หลากหลายดวย บาลีอีกแหงหน่ึงจึงแสดงลําดับกระบวนธรรม ดังนี ้

ธาตุนานัตต์ (ธาตุตางชนิด)→ สัญญานานัตต์ (สัญญาตางชนิด)→ สังกัปปนานัตต์ (สังกัปปตางชนิด) 

→  ผัสสนานัตต์ (ผัสสะตางชนิด) →  เวทนานานัตต์ (เวทนาตางชนิด) →  ฉันทนานัตต์ (ฉันทะตางชนิด) 

→  ปริฬาหนานัตต์ (ความเรารุนตางชนิด) → ปริเยสนานานัตต์ (การแสวงหาตางชนิด) →  ลาภนานัตต์ 

(การไดผลตางชนิด)
367    

ปฏิจจสมุปบาทแนวนี้ แสดงกระบวนธรรมท่ีเชื่อมตอระหวางความเปนไปภายในจิตใจของบุคคล กับ
ความเปนไปภายนอกเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษย ชี้ใหเห็นท่ีมาแหงปญหา ความทุกข หรือความชั่วราย

ตางๆ ในสังคม ท่ีเกิดจากกิเลสของคน เปนกระบวนธรรมพื้นฐาน ใหเห็นความเปนไปอยางกวางๆ  
สวนคําอธิบายท่ีเนนความเปนไปภายนอกในระดับสังคมเปนพิเศษหรือโดยเฉพาะ จะไปปรากฏในพระ

สูตรอื่นๆ เชน อัคคัญญสูตร
368

 จักกวัตติสูตร
369

 และวาเสฏฐสูตร
370

 เปนตน อาจกลาวไดวา พระสูตรเหลานั้น 

เปนตัวอยางอธิบายกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทชวงความเปนไปในระดับสังคม  

                                                 
365  ขุ.สุ.๒๕/๔๑๘/๕๐๒ 
366  ที.ปา.๑๑/๔๖๑/๓๓๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๔/๑๒๗; ธาตุในท่ีน้ีหมายถึงสภาวะ ๑๘ อยาง คือ อายตนะภายใน ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ ๖. 
367  สํ.นิ.๑๖/๓๔๘/๑๗๕; ดูประกอบตลอด ๑๖/๓๓๓-๓๕๑/๑๗๐-๑๗๘. 
368  ที.ปา.๑๑/๕๑-๗๒/๘๗-๑๐๗. 
369  ที.ปา.๑๑/๓๓-๕๐/๖๒-๘๖. 
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อยางไรก็ตาม ในท่ีนี้ ยังมิไดมุงจะขยายความในเร่ืองปจจยาการทางสังคม จึงจะไมขยายความในเรื่องน้ี

ใหพิสดารออกไป แตขอกลาวถึงขอสังเกตท่ีควรกําหนดในการศึกษาเรื่องนี้สัก ๒ อยาง คือ 

๏ ขอทวนย้ําความหมายของความเปนปจจยาการไวอีก เชน อาศัยเวทนาจึงมีตัณหา หรือ เพราะเวทนา

เปนปจจัยจึงมีตัณหา ขอความน้ีหมายความดวยวา ตัณหาจะมี ตองอาศัยเวทนา หรือ ตองมีเวทนา ตัณหาจึงจะมี

ได แตเม่ือมีเวทนาแลว ไมจําเปนตองมีตัณหาเสมอไป การเขาใจความหมายน้ีเปนส่ิงสําคัญ และจุดน้ีเปนชวง

ตอนสําคัญ ท่ีจะทําลายวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท หรือตัดวัฏฏะใหขาดตอน ดังจะเห็นไดในสูตรตางๆ ท่ียกมาอาง

ในตอนตนๆ ท่ีกลาวถึงการเสวยเวทนาโดยไมใหเกิดตัณหา ซึ่งอาศัยสติสัมปชัญญะ หรือสติปญญา คือ เสวย

เวทนาโดยมีสติสัมปชัญญะตัดตอนไมใหเกิดตัณหา  
ขอใหสังเกตไวเปนขอสําคัญวา พระพุทธเจาทรงแยกแสดงปจจยาการของทุกขในสังคม โดยทรงเริ่มตน

ท่ีเวทนา ดังท่ีตรัสวา “เวทนํ ปฏิจฺจ ตณฺหา” ชวงเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหานี้ เปนชวงสําคัญยิ่งฝายภายใน ใน

การสงผลสืบเน่ืองออกมาบันดาลพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ตลอดจนวิวัฒนาการของสังคมทั้งหมด 

๏ พระสูตรตางๆ ท่ีไดออกช่ือมาแลวน้ัน แสดงความเปนไปตางๆ ในสังคมของมนุษย เชน เรื่องชั้น

วรรณะและความแตกตางหรือเปนตางๆ ของมนุษย เปนตน วาเปนผลแหงความสัมพันธหรือการกระทําตอกัน

ของมนุษย ภายในสภาพแวดลอมของธรรมชาติท่ีเกี่ยวของ พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนผลแหงวิวัฒนาการท่ีเกิดจาก

ความเปนปจจัยอาศัยกันและกันระหวางมนุษย (ต้ังแตองคประกอบภายในจิตใจออกมา) สังคม และธรรมชาติ

แวดลอมท้ังหมด เชน เวทนาท่ีมนุษยไดรับ ตองอาศัยผัสสะ ซึ่งมีองคประกอบทางสังคมหรือธรรมชาติแวดลอม

เปนสวนรวม กับองคประกอบภายในเชนสัญญาท่ีมีอยู เม่ือไดเวทนาแลวเกิดตัณหาข้ึน ก็มีพฤติกรรม อาจจะ

แสดงออกโดยกระทําตอมนุษยอื่นหรือตอสภาพแวดลอม ภายในขอบเขตจํากัดของสภาวะทางสังคมและ

ธรรมชาติแวดลอมน้ัน แลวผลเกิดขึ้น กระทบตอองคประกอบทุกฝายที่เกี่ยวของ  
มนุษยไมใชเปนผูกําหนดสังคมและสภาพแวดลอมฝายเดียว สังคมก็ไมใชเปนตัวกําหนดมนุษยขาง

เดียว และธรรมชาติแวดลอมก็ไมใชตัวกําหนดมนุษยหรือสังคมฝายเดียว แตเปนกระบวนธรรมแหงการอาศัยซึ่ง

กันและกัน เปนปจจัยแกกัน 

ความบางตอนในอัคคัญญสูตร ท่ีแสดงแนวความคิดวิวัฒนาการตามหลักปจจยาการ เชน 

• คนเกียจครานนําขาวมาเก็บส่ังสม และเกิดความนิยมทําตามกัน  
 เกิดการปกปนกั้นเขตแบงสวนขาว   
 คนโลภลักสวนของคนอื่นมาเพิ่มแกตน (เกิดอทินนาทาน)  
 เกิดการตําหนิ ติเตียน การกลาวเท็จ การทํารายลงโทษ การตอสู   
  ผูมีปญญาเห็นความจําเปนตองมีการปกครอง เกิดการเลือกต้ัง เกิดมีคําวา “กษัตริย”  

 มีคนเบ่ือหนายความช่ัวรายในสังคม คิดลอยลางบาป ไปอยูปาบําเพ็ญฌาน บางพวกอยูใกล

ชุมชน เลาเรียนเขียนตํารา เกิดมีคําวา “พราหมณ” เปนตน   
 คนมีครอบครัว ประกอบการอาชีพประเภทตางๆ เกิดมีคําวา “แพศย”  
 คนนอกจากนี้ ซึ่งประพฤติเหลวไหลทําการต่ําทราม ถูกเรียกวา “ศูทร”  

 คนทั้งส่ีพวกน้ัน บางสวนละเลิกขนบธรรมเนียมของตน สละเหยาเรือนออกบวช เกิดม ี“สมณะ” 

                                                                                                                                                        
370  ม.ม.๑๓/๗๐๔-๘/๖๔๑-๙; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๑-๓/๔๕๐-๘. 
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จุดหมายของการตรัสพระสูตรนี้ มุงใหเห็นวา การเกิดมีชนช้ันวรรณะตางๆ เปนเรื่องของความเปนไป

ตามเหตุปจจัยโดยกฎธรรมดาแหงความสัมพันธ ไมใชพระผูเปนเจาสรางสรรคกําหนด ทุกคนสามารถประพฤติดี

ประพฤติช่ัว และไดรับผลตามกฎธรรมดาเสมอกัน เมื่อประพฤติธรรมถูกตอง ก็ปรินิพพานไดเหมือนกันท้ังหมด 

จักกวัตติสูตร ท่ีกลาวถึงขางตน แสดงการเกิดขึ้นแหงอาชญากรรม และความช่ัวรายเดือดรอนตางๆ ใน

สังคม ตามแนวปจจยาการ ดังนี ้

 (ผูปกครอง) ไมจัดสรรปนทรัพยใหแกเหลาชนผูไรทรัพย   

→  ความยากจนแพรระบาด  

→  อทินนาทานแพรระบาด  

→  การใชศัสตราอาวุธแพรระบาด  

→  ปาณาติบาต (การฆาฟนกันในหมูมนุษย) แพรระบาด  

→  มุสาวาทระบาด + การสอเสียด +  กาเมสุมิจฉาจาร + ผรุสวาทและสัมผัปปลาป + อภิชฌาและ

พยาบาท + มิจฉาทิฏฐิ + อธรรมราคะ ความละโมบ มิจฉาธรรม + ความไมนับถือพอแม

สมณพราหณ และการไมเคารพนับถือกันตามฐานะ แพรระบาด  

→ อายุวรรณะเส่ือม  

เรื่องปจจยาการแหงทุกขของสังคมน้ี กลาวไวเปนเคา พอใหเห็นแนวคิดของพระพุทธศาสนาเพียงเทาน้ี 

หมายเหตุ: การตีความเก่ียวกับปฏิจจสมุปบาท 

ไดกลาวในเชิงอรรถของหนาท่ี ๘ แหงบทวาดวยปฏิจจสมุปบาทนี้ (หนังสือ หนา ๑๕๒) วา คัมภีร

อรรถกถาวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎก (สัมโมหวิโนทนี) หนา ๒๖๐–๒๗๘ ไดแสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท

แบบท่ีเกิดครบถวนในขณะจิตเดียว  

ขอความน้ีเห็นวา ควรยกมากลาวยํ้าไวอีก เพราะการเลาเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่ีสืบๆ กันมา ลวนเปน

การแปลความและอธิบายแบบขามภพขามชาติท้ังนั้น เมื่อมีผูตีความและอธิบายปฏิจจสมุปบาทน้ันแบบกระบวน

ธรรมในชีวิตประจําวัน ทานผูยึดถือหลักฐานทางคัมภีรเปนใหญอาจเห็นไปวา การทําเชนนั้นเปนการตีความนอก

แบบแผน ขาดหลักฐาน และเกิดความหวงใย ไมสบายใจ  

เพื่อความอุนใจและสบายใจรวมกัน จึงไดยกหลักฐานมาแสดงใหเห็นวา การอธิบายความแหง 

ปฏิจจสมุปบาทแบบชีวิตประจําวันน้ัน มีหลักฐานในคัมภีร แมวาจะอธิบายไมถึงกับเหมือนหรือตรงกันทีเดียว แต

หลักฐานน้ันแสดงใหเห็นชัดและมั่นใจวา การอธิบายแมแตในระดับท่ีกระบวนธรรมดําเนินไปอยางละเอียด

รวดเร็วท่ีสุดในปจจุบันถึงอยางน้ี ก็ยังมีคําอธิบายไวแลว เปนแตมีขอนาสังเกตวา หลักฐานที่มีนั้น อาจเปน

รองรอยของอดีตท่ีเลือนราง มองขาม หรือปลอยลืมกันไป และท่ียังเหลืออยูได ก็เพราะมีแกนคือพระไตรปฎก

ยืนยันบังคับอยู 

ท่ีพูดมานี้ ขอขยายความวา คําอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบขามภพขามชาติท่ียึดถือเปนหลักกันอยูในวง

การศึกษาพุทธศาสนาน้ัน มาจากคัมภีรวิสุทธิมัคค ซึ่งเปนนิพนธของพระพุทธโฆสาจารย เม่ือ พ.ศ.๙๐๐ เศษ แต

ยังมีคัมภีรอีกเลมหน่ึง ซึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทไวดวยเชนกัน คือ คัมภีรสัมโมหวิโนทนี ท่ีกลาวถึงขางตนนั้น  



๒๑๒  พุทธธรรม 
 

คําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในสัมโมหวิโนทนีแบงเปน ๒ ตอน ตอนแรกอธิบายแบบขามภพขามชาติ

เหมือนวิสุทธิมัคค  แตตอนสองอธิบายแบบความเปนไปในขณะจิตเดียว  

คัมภีรสัมโมหวิโนทนีน้ี ก็เปนนิพนธของพระพุทธโฆสาจารยเชนเดียวกัน และตามตํานานวาทานเขียน

หลังคัมภีรวิสุทธิมัคคดวย  แปลกกันเพียงวา  วิสุทธิมัคคทานแตงเปนอิสระอยางเปนผลงานของทานเอง 

สวนสัมโมหวิโนทนีเปนอรรถกถาอธิบายความในพระอภิธรรมปฎก และพระพุทธโฆสาจารยไดกลาวไวในอารัมภ-

กถาดวยวา คัมภีรสัมโมหวิโนทนีน้ัน “ขาพเจาสะสางนัยอรรถกถาเกาๆ เรียบเรียงข้ึน”371
  

แมคัมภีรวิสุทธิมัคค  ท่ีวาเปนผลงานอิสระของทานเอง  พอถึงตอนวาดวยปฏิจจสมุปบาท  พระพุทธ-

โฆสาจารยก็เขียนออกตัววา  “การอธิบายความแหงปฏิจจสมุปบาท ทําไดยาก”  “วันน้ี ใครจะกลาวพรรณนา 

ปจจยาการ ท้ังท่ียังหาท่ีอาศัยไมได เหมือนดังกาวลงสูสาครยังไมไดท่ีเหยียบยัน ก็แตวา คําสอนเรื่องปฏิจจสมุป-

บาทน้ี ประดับประดาไปดวยนัยแหงเทศนาตางๆ อีกท้ังแนวทางของบูรพาจารยก็ยังเปนไปอยูไมขาดสาย เพราะ

เหตุนั้น ขาพเจาจะอาศัยหลักสองอยางน้ัน ลงมือพรรณนาความแหงปฏิจจสมุปบาท”372
  

คําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวิสุทธิมัคค น้ี เมื่อเทียบกับในสัมโมหวิโนทนี มีตอนเดียว คือ ตอน

แรกท่ีอธิบายแบบขามภพขามชาติ ไมมีตอนท่ีอธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดียว และตอนท่ีอธิบายแบบขามภพ

ขามชาติ ก็แทบไมแตกตางกันเลยกับคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนี เพียงแตขยายความบางสวนใหพิสดารออกไป

กวากันบาง
373

  

เมื่อเปนเชนน้ี ก็อาจมีผูต้ังคําถามวา เหตุใดในวิสุทธิมัคค  จึงไมมีตอนท่ีอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบ

เปนไปในขณะจิตเดียวเหมือนอยางในสัมโมหวิโนทนี  ท่ีเปนเชนนี้  อาจเปนไดวา  แมแตในสมัยของพระพุทธ-

โฆสาจารย การเรียนการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวงการศึกษาพระศาสนามีแตอธิบายแบบขามภพขามชาติกัน

ท้ังน้ัน ในวิสุทธิมัคคทานจึงจับเฉพาะแงน้ัน  

อีกอยางหน่ึง อาจเปนดวยวา ในการอธิบายแบบขามภพขามชาติ ทานอาจรูสึกสะดวกใจมากกวา เพราะ

ถึงจะยากอยางท่ีทานเขียนปรารภไว ก็ยังมีแนวของอาจารยสอนกันสืบๆ มาจนถึงเวลาน้ัน สวนการอธิบายแบบ

เปนไปในขณะจิตเดียว เปนเรื่องท้ังยาก และการอธิบายในวงการศึกษาก็ขาดตอนไปเสียแลว ดังจะเห็นไดวา 

แมแตในคัมภีรสัมโมหวิโนทนีเอง ตอนที่อธิบายแบบขณะจิตเดียว ก็ส้ันอยางย่ิง อาจเปนไดวา ท่ียังมีอยู ก็เพราะ

มีพระไตรปฎกยืนยันบังคับอยู จําเปนตองอธิบาย เม่ือไมอธิบายมาก ก็อธิบายแตนอย และเพราะมีรองรอยจาก

อรรถกถาเกาๆ เหลืออยู จึงวาไปตามท่ีพอจะมีหลักฐานเดิมเทานั้น 

ทีนี้ หันมาพูดถึงคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนีโดยเฉพาะ สัมโมหวิโนทนีเปนอรรถกถาอธิบายคัมภีรวิภังค

ซึ่งเปนคัมภีรท่ี ๒ แหงพระอภิธรรมปฎก  

คัมภีรวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎกนั้น ตอนท่ีอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาท เรียกวา “ปจจยาการวิภังค” 

(แตฉบับอักษรพมาเรียกชื่อตอนน้ีวา “ปฏิจจสมุปบาทวิภังค”, ในอรรถกถาท่ีตางๆ มีเรียกทั้งสองชื่อ) แบงเปน ๒ 

ตอน คือ สุตตันตภาชนีย (แจงความหรือขยายความแบบพระสูตร) และอภิธรรมภาชนีย (แจงความหรือขยาย

ความแบบอภิธรรม)  

                                                 
371  วิภงฺค.อ.๑. 
372  วิสุทฺธิ.๓/๑๑๔, ตรงกับวิภงฺค.อ.๑๑๘. 
373  คําอธิบายในวิสุทธิมัคคมี ๑๐๐ หนา (๓/๑๐๖-๒๐๕) สวนในสัมโมหวิโนทนีมี ๙๒ หนา หนา ๑๖๘-๒๖๐). 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๑๓ 
 

  

คัมภัรสัมโมหวิโนทนี ซึ่งเปนอรรถกถา ก็แบงอธิบายเปน ๒ ตอนตามนี้ดวย คัมภีรสัมโมหวิโนทนีได

แสดงความแตกตางแหงคําอธิบาย ๒ ตอนน้ีไววา 

“พระศาสดา ครั้นทรงแสดงปจจยาการ...แบบจิตตางๆ ดวงในสุตตันตภาชนียแลว, เนื่องดวยปจจยาการ

น้ีจะมีเฉพาะในจิตตางๆ ดวงอยางเดียวก็หาไม ยอมมีแมในจิตขณะเดียวน่ีแหละ ฉะน้ัน  ในบัดน้ี ทรงประสงค

จะแสดงปจจยาการท่ีเปนไปในขณะจิตเดียวโดยประการตางๆ แบบอภิธรรมภาชนีย”374
  

อีกแหงหน่ึง ใกลกันน้ัน ทานกลาววา “ในสุตตันตภาชนียน้ัน ทรงจําแนกปจจยาการเปนไปในขณะจิต

ตางๆ กัน, ในอภิธรรมภาชนียนี้ ทรงปรารภปจจยาการเปนไปในขณะจิตเดียว”375
  

มีตัวอยางคําอธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดียวในชีวิตประจําวัน เชน “เพราะชาติเปนตน (ความเกิด แก 

ตาย) เหลาน้ี ไดแก ความเกิด (แก ตาย) ของอรูปธรรมท้ังหลาย ฉะนั้นจึงมิไดตรัสวาภาวะท่ีฟนหัก ภาวะท่ีผม

หงอก ภาวะท่ีหนังเห่ียวยน การจุติ กิริยาที่เคล่ือน (จากภพ) ดังนี”้376 

มีขอนาสังเกตวา ในคัมภีรวิภังค คือในพระไตรปฎก ภาคสุตตันตภาชนียท่ีวาดวยปจจยาการในจิตตางๆ 

ดวง (แบบเนนการขามภพขามชาติ) มีเพียง ๕ หนา ภาคอภิธรรมภาชนียท่ีวาดวยปจจยาการในจิตดวงเดียวมีถึง 

๗๒ หนา
377

 แตคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนีกลับตรงขาม คือ ตอนอธิบายสุตตันตภาชนียยาวถึง ๙๒ หนา สวน

คําอธิบายอภิธรรมภาชนียมีเพียง ๑๙ หนา
378

  

การท่ีคําอธิบายในอภิธรรมภาชนียส้ันนัก อาจเปนเพราะพระอรรถกถาจารย คือพระพุทธโฆสาจารย ไมมี

อะไรจะพูดมากนักเกี่ยวกับเรื่องน้ัน หรือเปนเพราะทานเห็นวา ในพระไตรปฎกแสดงไวยืดยาวละเอียดดีแลว ไม

ตองอธิบายมาก  

จะอยางไรก็ตาม เปนอันใหเห็นวา ความหมายปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนฐานของการอธิบายแบบ

ชีวิตประจําวัน เปนของมีมาแตเดิมตั้งแตในพระไตรปฎก และมีรองรอยอยูในอรรถกถา เปนแตวาไดคอยๆ เลือน

ราง ละเลย หรือถูกปลอยลืมกันไปในเวลาตอๆ มา 

 

  

                                                 
374  วิภงฺค.อ.๒๖๐. 

375  วิภงฺค.อ.๒๖๒. 

376  วิภงฺค.อ.๒๗๒ 
377  อภิ.วิ.สุตตันตภาชนีย ๓๕/๒๕๕/๑๖๑-๒๗๓/๑๘๕; อภิธรรมภาชนีย ๓๕/๒๗๔/๑๘๕-๔๓๐/๒๕๗ 

378  วิภงฺค.อ.สุตตันตภาชนีย ๑๖๘-๒๖๐; อภิธรรมภาชนีย ๒๖๐-๒๗๘. 



๒๑๔  พุทธธรรม 
 

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: ธรรมนิยาม ๑ และ ธรรมนิยาม ๓ 
มีหลักธรรม ๒ หมวดใหญ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงโดยตรัสเรียกวาเปน “ธมฺมนิยามตา” ซ่ึงในภาษาไทยนิยมใชรูป

ศัพทท่ีเรียกไดสะดวกขึ้นวา “ธรรมนิยาม” และแปลเปนภาษาไทยอยางงายวา “ภาวะท่ีแนนอนแหงธรรม” “ธรรมดา” หรือ “กฎ
ธรรมชาติ” คือ หลักความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา หรือความเปนจริงของธรรมชาติตามท่ีดํารงอยูหรือเปนไปของมันเอง 

(พระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไม มันก็มีก็เปนไปของมันอยูอยางนั้นๆ 

หลักธรรม ๒ หมวดสําคัญ หรือธรรมนิยาม ๒ ชุดนั้น คือ 
ชุดที่ ๑ อิทัปปจจยตา ไดแก ปฏิจจสมุปบาทมีองค ๑๒ หรือพูดใหงายวา ๑๒ หัวขอ (พระไตรปฎกเลม ๑๖ สังยุตต-

นิกาย นิทานวัคค) 
ชุดที่ ๒ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ซึ่งในยุคอรรถกถาเปนตนมา นิยมเรียกชื่อรวมชุดวา “ไตรลักษณ” 

(พระไตรปฎกเลม ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต) 

ท่ีจริง คําที่ทรงเรียกหลักนี้ ตรัสเปนคําคูวา “ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา” ซ่ึงในภาษาไทยเรียกกันวา “ธรรมฐิติ ธรรม-

นิยาม” และนิยมใชคําเดียววา “ธรรมนิยาม” 
ธรรมนิยาม ๒ ชุดนี้ มีความหมายดังไดอธิบายมาแลวในบทท่ี ๓ และบทท่ี ๔ ตามลําดับ แตเมื่อไดอานผานมาครบแลว 

เห็นวาควรสรุปขอควรทราบไวดวยกัน และกลาวถึงขอสังเกตบางอยางไวในท่ีนี้ เปนความรูเสริมประกอบสักเล็กนอย 

ธรรมนิยาม ชุด ๑ ขอ และชุด ๓ ขอ เรียงตอกันเปน ๔ ขอ และโยงถึงอริยสัจ ๔ 
ธรรมนิยาม  ๒  ชุดนั้น  ถานับจํานวนเรียงตอกัน  ก็รวมเปนธรรมนิยาม ๔  คือ ธรรมนิยาม ๑  (อิทัปปจจยตา)  กับ 

ธรรมนิยาม ๓ (อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา)  
ธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) ชุดท่ี ๑ คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอดวยธรรมนิยามชุดที่ ๒ ท่ีแสดงไตรลักษณ 

(๓ ขอ) นํามาเรียงตอกัน รวมเปนธรรมนิยาม ๔ ขอ ดังนี้ 

๑. …อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺ ิตตา ธมฺมนิยามตา 
อิทปฺปจฺจยตา … 

๒. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺ ิตตา ธมฺมนิยามตา 
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ 

๓. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺ ิตตา ธมฺมนิยามตา 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ 

๔. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺ ิตตา ธมฺมนิยามตา 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ 

มีคําแปลดังนี้ 
 ๑. “… ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม 

คือ อิทัปปัจจยตา…” 
 ๒. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ 

เป็นธรรมนิยาม ว่า สังขารทั้งปวง ไม่เท่ียง” 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๑๕ 
 

  

 ๓. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ 
เป็นธรรมนิยาม ว่า สังขารทั้งปวง คงทนอยู่มิได้” 

 ๔. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ 
เป็นธรรมนิยาม ว่า ธรรมทั้งปวง ไม่เป็นอัตตา” 

จับแตหัวขอมาเรียงเปน ๔ คือ 
ธรรมนิยามที่ ๑  อิทัปปจจยตา  (ปฏิจจสมุปบาท) 
ธรรมนิยามที่ ๒  อนิจจตา  (ภาวะท่ีสังขารท้ังปวง ไมเที่ยง) 
ธรรมนิยามที่ ๓  ทุกขตา  (ภาวะท่ีสังขารท้ังปวง คงอยูมิได) 
ธรรมนิยามที่ ๔  อนัตตตา  (ภาวะท่ีธรรมท้ังปวง ไมเปนอัตตา) 

อยางท่ีพูดแลววา ขอ ๑ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) เปนธรรมนิยามที่แสดงความเปนไปของขันธ ๕ ในอาการที่

สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนเรื่องอาการความเปนไปของสังขตธรรม คือประดาสังขาร ท่ีเรียกไดวาอยูเบื้องหลัง

ปรากฏการณในโลกแหงสมมุติ  
ขอ ๒ - ๓ อนิจจตา และ ทุกขตา เปนธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของประดาสังขาร อันเปนสังขตธรรม ไดแกขันธ 

๕ ท้ังหมด วามีลักษณะรวมกันท่ีวา “สพฺเพ สงฺขารา” สังขาร ทั้งปวง คือทุกอยางท่ีเปนสังขตะ ลวนไมเที่ยง คงอยูมิได เสมอ
เหมือนกันทั้งหมด   

ขอ ๔ อนัตตตา เปนธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของธรรมทุกส่ิงทุกอยาง ไมวาจะเปนสังขตธรรม หรืออสังขตธรรม ไมวา

จะอยูในขันธ ๕ หรือพนจากขันธ ๕ (ขันธวินิมุต) วามีลักษณะรวมกัน คือ “สพฺเพ ธมฺมา” ธรรม ทั้งปวง ไมวาสังขาร เปน

สังขตะ หรือวิสังขาร เปนอสังขตะ ลวนไมเปนอัตตา (อนัตตา) เสมอกันทั้งส้ิน   

ธรรมนิยามที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) แสดงอาการที่สภาวธรรมทั้งหลายอันเรียกรวมๆ วาขันธ ๕ 

สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันในแนวทางที่รวมเปนกระบวนการแหงการกอใหเกิดทุกข ถือวาเปนความหมายของอริยสัจ ขอท่ี ๒ 

คือ สมุทัยอริยสัจ ดังที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร 
อาการที่ขันธ ๕ เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตานี้ แสดงออกมาในตัวมันเองถึงลักษณะท่ีเปนอนิจจัง และทุกขัง ของขันธท้ัง ๕ 

หรือของประดาสังขตธรรมน้ัน   นี่ก็คือ ธรรมนิยามที่ ๒ และ ๓  คือ อนิจจตา และ ทุกขตา  (พูดใหเต็มตามหลักวา  สพฺเพ  
สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา)  

เมื่อขันธ ๕ เปนไปตามอิทัปปจจยตา โดยมีลักษณะเปนอนิจจา ทุกขา อยางนี้ แลวยังไปรวมอยูใตธรรมนิยามที่ ๔ คือ

อนัตตตาขอตอไปดวย มันจึงมีสภาพเปนท่ีต้ังแหงทุกข เปนที่กอตัวของทุกข หรือเปนที่รวมไวแหงศักยภาพของการที่จะเปน

ทุกข และนี่ก็คือความหมายของอริยสัจขอที่ ๑ อันไดแก ทุกขอริยสัจ 
ในท่ีสุด ถึงแมสังขารท้ังปวงน้ันจะเปนอยางไรก็ตาม มันกค็ือธรรม มันเปนสภาวธรรม เมื่อเปนสภาวธรรม มันก็มีภาวะ

ของมันเอง ไมเปนใคร ไมเปนของใคร ไมใชตัวตนของใคร ไมอยูในอํานาจของใครที่จะไปส่ังไปบังคับมันไดจริง แลวตามฐานะที่

เปนสังขตธรรม มันก็จึงเปนไปตามเหตุปจจัยที่ปรุงแตงมัน แลวก็เปนอนิจจา เปนทุกขาไปตามเหตุปจจัยนั้น ไมมีใครส่ังบังคับ

ใหมันไมเปนอยางนั้นได ดังนั้น สังขารหรือสังขตธรรมทั้งปวงน้ันจึงมีลักษณะรวมตามธรรมนิยามที่ ๔ ขอ อนัตตตา คือ “สพฺเพ 

ธมฺมา อนตฺตา”  
ทีนี้ นอกจากธรรมที่เปนสังขตธรรมหรือสังขาร ก็ยังมีธรรมท่ีเปนอสังขตธรรม ซึ่งพนเหนืออิทัปปจจยตา ไมถูกปจจัย

ปรุงแตง จึงเปนนิจจา ไมเปนทุกขา เปนทุกขนิโรธ นี่ก็คือ อริยสัจขอที่ ๓ ท่ีเรียกวา นิโรธอริยสัจ อันไดแกนิพพาน  
แตเมื่อเปนธรรม เปนสภาวธรรม ก็อยางที่วาแลว คือ จึงมีภาวะของมันเอง ไมเปนใคร ไมเปนของใคร ไมใชตัวตนของ

ใคร ไมอยูในอํานาจของใครท่ีจะไปส่ังบังคับมันได นี่ก็คือเปนอนัตตาเชนกัน ดังนั้น ธรรมนิยามที่ ๔ ขอ อนัตตตา คือ “สพฺเพ 

ธมฺมา อนตฺตา” จึงเปนลักษณะรวมของธรรมทั้งปวง ท้ังสังขาร และวิสังขาร หรือทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม  



๒๑๖  พุทธธรรม 
 

เปนอันวา อสังขตธรรมแหงนิโรธ อันประจักษในที่จบ ท่ีส้ินสุด ท่ีไมเปนไปแหงปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร คือในนิโรธวาร
แหงปฏิจจสมุปบาท หรือพูดใหงายวา อันลุถึงดวยการหยุด ดับ ไมเปนไป ไมเกิดข้ึนแหงปฏิจจสมุปบาทน้ี แมจะพนจากภาวะท่ี

เปนสังขตะ จึงไมเปนอนิจจัง ไมเปนทุกขัง แตก็เชนเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายในแงท่ีวา ไมเปนอัตตา (อนัตตา) ไมเปนของ
ใคร ไมเปนใครๆ ไมเปนตัวตนของใคร ไมเปนไปตามปรารถนาของใคร คือเปนสภาวะตามที่เปนของมันเอง  

สวนอริยสัจขอที่ ๔ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ท่ีเรียกส้ันๆ วา มรรค พูดอยางรวบยอดก็คือ วิธีปฏิบัติใน
การที่จะใหกระบวนการของอิทัปปจจยตา ท่ีเปนปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร ไมเปนไป หยุดลับดับสลายหายไป หรือใหพลิกกลับ

เปนปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารน่ันเอง แตในการปฏิบัติท่ีจะใหเปนอยางนี้ เมื่อแยกแยะออกไป ก็มีรายละเอียดมากมาย ซ่ึงจัดเปน

ระบบชีวิตดีงามท่ีเรียกวา มรรคมีองค ๘ อันสําเร็จดวยไตรสิกขา ซึ่งท้ังหมดนี้ วาโดยสาระก็คือ การละอกุศล และเจริญกุศล 

แลวท้ังอกุศลและกุศล ก็อยูในขันธท้ัง ๕ น่ันเอง (จะพูดใหงายวา พัฒนากุศลขันธ หรืออยางท่ีบางทานชอบพูดใหสะดวกปาก

พอรูกันโดยนัยวา พัฒนาขันธ ๕ ก็พอได) ดังนั้น อริยสัจขอที่ ๔ คือมรรคนี้ จึงเปนไปตามธรรมนิยามท่ี ๒-๓-๔ คือ อนิจจตา 

ทุกขตา และ อนัตตตา ท้ังหมด 

เปนอันวา ในธรรมนิยาม ๔ ขอนี้  
ขอที่ ๑  อิทัปปจจยตา แสดงอาการที่เปนไปของสังขตธรรม (เปนสาระของอริยสัจขอ ๒) 
ขอที่ ๒-๓  อนิจจตา, ทุกขตา แสดงลักษณะรวมของสังขตธรรม (ครอบคลุมอริยสัจขอ ๑, ๒ และ ๔) 
ขอที่ ๔  อนัตตตา แสดงลักษณะรวมของสัพพธรรม คือทุกสภาวะ (ครอบคลุมอริยสัจหมดทั้ง ๔ ขอ) 

ตถตา - ความเปนเชนน้ันเอง 
ในหลักธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) ชุดที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ผูศึกษาคงสังเกตเห็นวา พุทธพจนที่ตรัส

เริ่มตนเหมือนกันกับในหลักธรรมนิยามชุดที่เรียกวาไตรลักษณ คือมีคํา ๒ คําวา “ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา” นําหนา แตตอนลง
ทายแปลกออกไปวา อิทัปปจจยตา มีคํานําหนาเพ่ิมเขามา ๓ คํา คือ “ตถตา อวิตถตา อน ฺถตา” ซ่ึงไมปรากฏในหลักไตร-

ลักษณ 

ขอความเต็มตรงนี้ว่า:   
“อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา อน ฺญถตา อิทปฺปจฺจยตา  อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท”  
แปลวา:  

“ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นตถา  (ตถตา/ภาวะที่เปนเชนนั้น เปนอยูคงอยูอยางนั้น) ความเป็นอวิตถา 
(อวิตถตา/ภาวะที่ไมเพ้ียนไมผันแปรไปจากที่เปนอยางนั้น)  ความเป็นอนัญญถา  (อนัญญถตา/ภาวะท่ีไม
เปนอยางอื่น)  คือ อิทัปปัจจยตา ดังกล่าวมานี้แล เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท” 

ท่ีจริง คําเหลานี้ ก็คือคําเนนยํ้า หรือสําทับใหหนักแนน หรือใหใสใจจริงจังนั่นเอง แตบางคําเปนคําที่กระชับและให
ความรูสึกสะดุดเดน ก็มีการยกขึ้นมาเอยอางบอยจนคุนหรือเปนที่นิยม อยางใน ๓ คํานี้ คําวา “ตถตา” ไดกลายเปนคําท่ีมีการ
กลาวถึงคอนขางมาก หรือไดยินคอนขางบอย และเพราะเหตุที่คํานี้พบเฉพาะท่ีตรัสไวกับอิทัปปจจยตา จึงอาจจะทําใหเขาใจวา
จําเพาะหมายถึงอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทเทานั้น 

เพ่ือใหมองกวางออกไป จึงยกพุทธพจนตอไปนี้มาใหดู ดังนี้ (สํ.ม.๑๙/๑๖๙๗/๕๔๐; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๔/๔๔๘) 

“ภิกษุทั้งหลาย สภาวะ ๔ อย่างนี ้เป็นตถา (เปนเชนนั้น หรือจริงแท) เป็นอวิตถา (ไมเพ้ียนไปจากที่
เปนอยางนั้น) เป็นอนัญญถา (ไมเปนไปอยางอื่น) สภาวะ ๔ อย่างเป็นไฉน?  คือ สภาวะที่ว่า นี้ทุกข…์ 

สภาวะที่ว่า น้ีทุกขสมุทัย… สภาวะที่ว่า นี้ทุกขนิโรธ… สภาวะที่ว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา…  
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระทําการประกอบความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า 

นี้ทุกข์ … นี้ทุกขสมุทัย … น้ีทุกขนิโรธ … นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๑๗ 
 

  

เห็นชัดวา สภาวะท่ีเปน ตถา อวิตถา อนัญญถา ในพุทธพจนนี้ ก็คือสภาวะที่เรียกกันทั่วไปวาอริยสัจ ๔ นั่นเอง และ
คําท้ัง ๓ ซึ่งมีคําแปลดังวาแลวนั้น ก็คือคําเสริมความหมายของคําวา “สัจจะ” นั่นแหละ นอกจากนั้น ในคัมภีรช้ันอรรถกถาฎีกา 
บางทีก็เรียกอริยสัจวา “ตถธรรม” เชนเดียวกับท่ีบางคร้ังเรียกวา “สัจธรรม” (แต “สัจธรรม” มิใชหมายถึงอริยสัจเสมอไป)  

คําที่กลาวถึงอริยสัจ ๔ โดยใชคําวา ตถา อวิตถา อนัญญถา ยังมีอีกในพระไตรปฎก และก็นารูนาสนใจ จะยกมาใหดู

กันบาง แหงหนึ่งตอจากขางบนนั้น (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๕/๔๔๙) วา  

“ทุกข์เป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา (เป็นเช่นนั้น หรือจริงแท้) อย่างไร? ทุกข์ มีความหมายว่า
เป็นทุกข์ ๔ ความหมาย อันเป็นตถา (เป็นเช่นนั้น หรือจริงแท้) เป็นอวิตถา (ไม่เพี้ยนไปจากที่เป็นอย่าง
นั้น) เป็นอนัญญถา (ไม่เป็นไปอย่างอื่น) คือ ทุกข์มี ความหมายว่าเป็นการบีบคั้น ๑ ความหมายว่าเป็น
สังขตะ ๑ ความหมายว่าเป็นภาวะเผาร้อน ๑ ความหมายว่าเป็นความผันแปรกลับกลาย ๑ … 

“สมุทัยเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? สมุทัย มีความหมายว่าเป็นสมุทัย ๔ ความหมาย 
อันเป็นตถา เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ สมุทัยมี ความหมายว่าเป็นที่รวมตัวก่อข้ึน ๑ ความหมายว่า
เป็นเหตุ (แหล่งท่ีมา/นิทาน) ๑ ความหมายว่าประกบประกอบผูกไว ้๑ ความหมายว่าหน่วงเหนี่ยวพันพัว 
๑ … 

“นิโรธเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? นิโรธ มีความหมายว่าเป็นนิโรธ ๔ ความหมาย อัน
เป็นตถา เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ ความหมายว่าเป็นที่พ้นโล่ง (เป็นอิสระ) ๑ ความหมายว่าเป็น
ภาวะปลอดสงัด (ไร้ส่ิงรบกวน) ๑ ความหมายว่าเป็นอสังขตะ ๑ ความหมายว่าเป็นอมตะ ๑ … 

“มรรคเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? มรรค มีความหมายว่าเป็นมรรค ๔ ความหมาย 
อันเป็นตถา เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ ความหมายว่าเป็นเครื่องนําออกไป ๑ ความหมายว่าเป็นเหตุ 
๑ ความหมายว่าเป็นการมองเห็น ๑ ความหมายว่าเป็นอธิปไตย ๑ …” 

ขอจบดวยขอความสรุปอริยสัจ ๔ ตอไปน้ี (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๖/๔๕๐) ซึ่งเปนคําตอบตอคําถามหลายอยางพรอมไปในตัว วา 

“สัจจะ ๔ มีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยอาการเท่าไร? สัจจะ ๔ มีการรู้แจ้ง
แทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหน่ึงเดียว โดยอาการ ๔ คือ โดยอรรถที่เป็นตถา ๑ โดยอรรถที่เป็นอนัตตา 
๑ โดยอรรถที่เป็นสัจจะ ๑ โดยอรรถท่ีเป็นปฏิเวธ ๑  

“สัจจะทั้ง ๔ สังเคราะห์เป็นหนึ่งเดียว ด้วยอาการ ๔ เหล่านี้ โดยที่สัจจะอันสังเคราะห์เป็นหนึ่ง
เดียวแต่ละอย่างนั้นๆ มีภาวะเป็นหนึ่งเดียวๆ ที่รู้แจ้งแทงตลอดด้วยญาณอันเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ
ทั้ง ๔ จึงมีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว …” 

ตถตา ก็คือภาวะที่เปนตถา (ตา= ภาวะ) เหมือนกับคําวา อนิจจตา ก็คือภาวะที่เปนอนิจจา ทุกขตา ก็คือภาวะท่ีเปนทุกขา 
อนัตตตา ก็คือภาวะท่ีเปนอนัตตา  

ตรงน้ีก็เลยเปนโอกาสใหสังเกตวา คําศัพทธรรมะเดิมในภาษาบาลีนั้น ทานมีหลักภาษาที่มักชวยใหแยกความหมายไว

คอนขางชัดเจนดี แตเวลานํามาใชในภาษาไทย บางทีเราใชปนเปกัน แลวบางทีก็ทําใหเกิดความสับสนในการศึกษา 
ขอท่ีใหสังเกตในที่นี้ก็คือ “ตา” นี่แหละ จะเห็นวา คําศัพทในจําพวกนิยามนี้ มี “ตา” ตอทายบอยๆ  
ท่ีวาควรสังเกตไว ก็เชน ธมฺมนิยามตา (ธรรมนิยามตา) กับ ธมฺมนิยาม (ธรรมนิยาม) ตัวหลักแทท่ีพระพุทธเจาตรัสไวใชคํา

วา ธมฺมนิยามตา ซ่ึงมีความหมายวาเปน ภาวะ (-ตา) ลักษณะ อาการ หรือความเปนไปของสภาวธรรมที่เปนธรรมนิยาม 
สวนธรรมนิยาม เปนคําท่ีนิยมใชกันในคัมภีรช้ันอรรถกถาและฎีกาเปนตนมา ซึ่งใชอยางหลวมสักหนอย หมายถึง

สภาวธรรมที่เปนปจจัยนั้นๆ ในปฏิจจสมุปบาท ก็ได หมายถึงธัมมนิยามตาที่เปนภาวะ เปนลักษณะ หรือความเปนไปของ

สภาวธรรมเหลานั้น ก็ได  
ธมฺมฏ ิตตา คือ ภาวะ ลักษณะ หรือความเปนไปของสภาวธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัย สวน ธมฺมฏ ิติ (ธรรมฐิติ) 

หมายถึงภาวะอยางนั้น ก็ได แตมักหมายถึงตัวสภาวธรรมน้ันๆ เอง ท่ีเปนเหตุปจจัย หรือเปนไปตามเหตุปจจัย  



๒๑๘  พุทธธรรม 
 

อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา  ก็คือภาวะ ลักษณะ อาการ หรือความเปนไป ของสภาวธรรมท้ังหลาย  ท่ีเปนอนิจจา  เปน
ทุกขา  เปนอนัตตา ดังกลาวมาแลว 

เมื่อไดขอสังเกตอยางนี้แลว จึงขอยํ้าใหเขาใจรวมกันวา ธรรมนิยาม ในที่นี้ โดยทั่วไปใชในความหมายของ “ธมฺมนิยามตา” 
(ธรรมนิยามตา) คือ เปนลักษณะ เปนอาการ ท่ีแสดงความเปนอยูเปนไปของธรรม หรือของสภาวะน้ันๆ ไมใชเปนองคธรรม ไมใช

เปนตัวสภาวธรรมน้ันเอง  
ดังนั้น ธัมมนิยามตา (ท่ีใชกันสบายๆ วา “ธรรมนิยาม”)  อิทัปปจจยตา ตถตา อนิจจตา อนัตตตา ฯลฯ จึงไมใชเปน

เบญจขันธ ไมใชเปนนิพพาน ไมใชเปนสังขาร ไมใชเปนสังขตธรรม ไมใชเปนอสังขตธรรม เปนตน 

ขอควรรูควรสังเกต: คําศัพทธรรมชุด “ไตรลักษณ”  
นอกจากเร่ืองคําที่มี “-ตา” ตอทายแลว ยังมีขอควรรูควรสังเกตเก่ียวกับคําศัพททางธรรมอีกมาก ในท่ีนี้ ขอพูดเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับคําในจําพวกธรรมนิยามนี้อีกเล็กนอย 
 “ไตรลักษณ” (ภาษาบาลีวา “ติลกฺขณ”) เปนคําหนึ่งท่ีคุนหูคุนปาก พูดเขียนกันมาก ไดยินกันบอยย่ิง ท่ีจริงมิใชเปนคํา

ดั้งเดิม ไมมีในพระไตรปฎก แตเปนคําท่ีนิยมใชกันมาตั้งแตยุคอรรถกถา สวนในพระไตรปฎกเอง ตรัสไวเปนหลักธัมมนิยามตา 

๓ ท่ีแสดงแลวขางตน และในที่ท่ัวไป ไมมีช่ือเรียกรวมกัน แมจะตรัสไวหลายแบบ ก็ระบุแยกเปนแตละอยาง เชนวา (สํ.ข.๑๗/

๓๙–๔๑/๒๗)  

“รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ เวทนา อนิจฺจา ส ฺญา อนิจฺจา สงฺขารา อนิจฺจา วิ ฺญาณํ อนิจฺจํ ... รูปํ ภิกฺข
เว ทุกฺขํ เวทนา ทุกฺขา ส ฺญา ทุกฺขา สงฺขารา ทุกฺขา วิ ฺญาณํ ทุกฺขํ ... รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา เวทนา 
อนตฺตา ส ฺญา อนตฺตา สงฺขารา อนตฺตา วิ ฺญาณํ อนตฺตา”   

(ในพระไตรปฎก แมจะพบคําบาลีท่ีแปลวาลักษณะ ๓ หรือไตรลักษณ ซึ่งเรียงตามหลักภาษาวา “ตีณิ ลกฺขณานิ” ก็มีแต

ท่ีหมายถึงลักษณะ ๓ อยางอื่นทั้งนั้น อยางใกลท่ีสุด  ก็หมายถึงสังขตลักษณะ  ๓  [อุปฺปาทลกฺขณ วยลกฺขณ  ิต ฺถตฺต-
ลกฺขณ - ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๓๙/๕๕๓] ซึ่งเปนคนละชุด และมีช่ือเรียกเฉพาะตางหากอยูแลว)  

สวนคําวา “สามัญลักษณะ” ก็ไมเปนคําที่มีมาเดิมในพระไตรปฎก แตใชบอยในอรรถกถาเปนตนมา และมักใชใน

ความหมายเชิงแยกแยะเพ่ือเทียบเคียง โดยมีการจําแนกวา ส่ิงทั้งหลายมีลักษณะ ๒ อยาง คือ ลักษณะจําเพาะตัว เรียกวา 

“ปจจัตตลักษณะ” และลักษณะรวมที่เสมอเหมือนกันกับส่ิงอ่ืน เรียกวา “สามัญลักษณะ” เชน รูปมีภาวะที่ถูกบีบเบียนเปน

ปจจัตตลักษณะ เวทนามีการเสวยรสอารมณเปน ปจจัตตลักษณะ แตท้ังรูปและเวทนาน้ัน มีภาวะที่ไมเที่ยง (อนิจจตา) คงทนอยู
มิได (ทุกขตา) ไมเปนตัวตนของใครที่จะยึดถือเปนเจาของครอบครองส่ังบังคับบัญชาใหเปนไปตามปรารถนาไดจริง (อนัตตตา) 
เปน สามัญลักษณะ 

ปจจัตตลักษณะนั้น บางทีก็เรียกวา “วิเสสลักษณะ” คือลักษณะพิเศษ หรือลักษณะของส่ิงนั้น ท่ีแปลกหรือแตกตางจาก

ส่ิงอื่น คือไมเหมือนกับส่ิงทั้งหลายที่เหลือจากตัวมัน ถาใชคํานี้ ก็บอกวาส่ิงทั้งหลายมีลักษณะ ๒ คือ วิเสสลักษณะ และ
สามัญลักษณะ 

บางแหง ทานพูดใหชัดข้ึนอีก และใชคําเรียกอยางอื่นก็มี เชนบอกวา ปรมัตถธรรมท้ังหลายมีลักษณะ ๒ คือ สภาว-
ลักษณะ (ลักษณะท่ีเปนภาวะของมันเอง) กับสามัญลักษณะ ท้ังนี้ สภาวลักษณะนั้นบางทีก็เรียกส้ันๆ แควา “สลักษณะ” 
(ลักษณะของมันเอง) 

ในความรูเขาใจส่ิงท้ังหลายนั้น การรูเขาใจถึงสภาวลักษณะ เปนงานของปญญาที่เรียกวา “อภิญญา” (ความรูเจาะตรง 

หรือรูประจักษตรงตัวตรงหนาถึงสภาวะ ใชคําวา “อภิชานน” ก็ได, ไมใชอภิญญาในคําวา อภิญญา ๕ และอภิญญา ๖)  
เมื่อรูเขาใจชัดดวยอภิญญาแลว จัดวาเปนปริญญาขั้นตนที่ช่ือวา “ญาตปริญญา” สวนการรูเขาใจถึงสามัญลักษณะ เปน

งานของปญญาที่เรียกวา “ปริญญา” ในระดับที่ช่ือวา “ตีรณปริญญา”  



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๑๙ 
 

  

อนึ่ง พึงเขาใจดวยวา ไมจําเปนตองพูดยืนตัวเสมอไปวา สามัญลักษณะ ไดแก อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา เพียงแต

บอกใหตรงพอดีตามเปนจริง ดังท่ีบางแหงทานก็พูดวา สังขารท้ังหลายมีสามัญลักษณะคือสภาวะที่มีที่เปนตามเหตุปจจัย (มีเหตุ

ปจจัยอยูเบื้องหลัง)  
พึงสังเกตดวยวา คําที่ตั้งรูปข้ึนมาใหใชเปนหลักความคิดไดสะดวกวา อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา นี้ มิไดมาใน

พระไตรปฎกพรอมดวยกันเปนชุด แตทานใชแยกตางหากกันตามแตกรณี  
อนิจจตา แมจะพบมากแหงสักหนอยโดยมักใชในการอธิบายความแตกดับของรูปธรรมตลอดจนความตายคือมรณะ แต

ไมมีเลยที่มาในพุทธพจนโดยตรง (เปนคําของพระสารีบุตรบาง ของผูอื่นบาง และคําอธิบายในพระอภิธรรมปฎกบาง) ทุกขตา เปน
พุทธวจนะ แตก็มีเฉพาะในชุดทุกขตา ๓ (ทุกขทุกขตา สังขารทุกขตา วิปริณามทุกขตา) สวนอนัตตตา ไมเปนรูปที่ใชใน
พระไตรปฎก  

มาถึงช้ันอรรถกถา คงเปนเพราะทานกลาวถึง อธิบาย และอางอิงธรรมชุดนี้อยูเสมอ จึงมักใชคําเหลานี้ซึ่งเอยอางไดสะดวก

โดยไมตองออกช่ือครบ ใชเพียง “อนิจฺจตา” ตอดวยคําวา “อาทิ” ก็พอ เชน “อนิจฺจตาทิปฏิสํยุตฺตํ” “อนิจฺจตาทิลกฺขณตฺตยํ”  
“อนิจฺจตาทิวเสน” “อนิจฺจตาทิสามฺลกฺขณํ” “อนิจฺจตาทีนํ” เปนตน จนกระทั่งในคัมภีรรุนฎีกา จึงพบท่ีมีการนํามาเรียงใหเห็น

พรอมกันเต็มทั้งชุดบาง แตก็ไมมากแหง 

ขอควรรูควรสังเกต: คําศัพทธรรมชุด “อิทัปปจจยตา”  
หันไปดูหลักธรรมนิยามชุดที่ ๑ หลักนี้ถือกันวาเปนธรรมระดับปญญาที่ลึกซ้ึงและยากย่ิง ในวรรณกรรมหรือตามเอกสารที่

สืบกันมานานในสังคมไทย ดูเหมือนแทบไมมีการกลาวถึงหลักธรรมนี้ (แตอยาเพ่ิงถือเปนยุติ เพราะยังไมไดสํารวจตรวจสอบอยาง

จริงจังท่ัวตลอด) จนมาในชวงศตวรรษท่ีผานมาน้ี จึงมีการกลาวถึงในระบบการศึกษา และคําเรียกช่ือหลักธรรมน้ีท่ีคุนที่สุดในยุค

แรกของชวงเวลานั้น คือ “ปฏิจจสมุปบาท”  

การท่ีหลักธรรมนี้ปรากฏขึ้นมามีการเอยอางช่ือในวงการศึกษาธรรมวา “ปฏิจจสมุปบาท” นั้น เทาที่ทราบ คงสืบจากการท่ี

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงต้ังระบบการเรียนวิชานักธรรมข้ึน และทรงนิพนธคําอธิบาย

หลักปฏิจจสมุปบาทไวในหนังสือ ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรพระปริยัติธรรมสําหรับนักธรรมช้ันโท  

ช่ือหลักธรรมนี้ ที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนั้น พบมาก ทั้งในพระไตรปฎก และอรรถกถาฎีกา เปนตน การที่รูจักช่ือนี้กันมาก 

จึงนับวาสอดคลองกันดี แตที่นาสังเกตก็คือ “อิทัปปจจยตา” ซึ่งเปนคําหลัก (มักมาดวยกันและนําหนา “ปฏิจจสมุปบาท”) กลับดู

เหมือนวาไมไดเห็น ไมไดยินใครพูดถึง เหมือนจะเปนเคร่ืองแสดงวา ผูเลาเรียนในระบบการศึกษาที่เปนอยูนั้น ไมไดคนควาขยาย

ออกไปจากความรูในหนังสือท่ีเปนแบบเรียน จนกระทั่งประมาณครึ่งศตวรรษมานี้เอง คํานี้จึงเริ่มเดนข้ึนมา และเทาที่นึก เทาท่ีทวน

ระลึกได  นาจะเกิดจากการที่ทานพุทธทาสภิกขุไดยกหลักธรรมนี้ข้ึนมาสอน  มาอธิบายอยางจริงจัง   พรอมทั้งยํ้าช่ือท่ีเรียกวา          

“อิทัปปจจยตา”  

(คําวา “อิทปฺปจฺจยตา” ปรากฏในพระไตรปฎกในพุทธพจน ๒ วาระ คือ คร้ังแรก เมื่อตรัสรูใหมๆ ทรงปรารภวาธรรมที่

ตรัสรูนั้นคนทั่วไปเขาใจยาก การท่ีจะทรงแสดงธรรมน้ันจึงเปนความลําบาก และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทรงแสดงธรรมนิยามหลักที่ ๑ แต

ท้ังนี้ ทานเลาไวหลายแหง นอกจากนั้นก็มาเฉพาะในคําวา “อิทปฺปจฺจยา” และ “อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ”) 

พึงสังเกตดวยวา คําวา “ปจฺจยาการ” ท่ีเปนอีกช่ือหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งไดพิมพกํากับไวดวยในหนังสือแบบเรียน

นักธรรมช้ันโทนั้น เปนคําที่เกิดภายหลัง ไมมีในคัมภีรที่เปนหลักของพระสูตร แตมาปรากฏขึ้นใน อปทาน อันเปนคัมภีรสืบเนื่องท่ี

จัดเขาในพระสุตตันตปฎก พบ ๒ แหงใกลๆ กัน ในหัวขอและเร่ืองเดียวกัน คือ ในประวัติของพระเขมาเถรี พระอัครสาวิกาฝาย

ขวา ซ่ึงเปนเอตทัคคะทางปญญา (ปจฺจยาการกุสลา, ขุ.อป.๓๓/๑๕๘/๓๐๒ และ ปจฺจยาการโกวิทา, ขุ.อป.๓๓/๑๕๘/๓๐๙)  

ในพระวินัยปฎก แมจะเลาเหตุการณในพุทธประวัติต้ังแตเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรูใหมๆ เริ่มดวยการทรงพิจารณา

ปฏิจจสมุปบาท แตท้ังปฎกไมใชคําวาปจจยาการเลย 



๒๒๐  พุทธธรรม 
 

สวนในพระอภิธรรมปฎก  คัมภีรใหญซึ่งมีบทท่ีวาดวยเร่ืองปฏิจจสมุปบาทโดยตรง  คือ  วิภังค  ท้ังที่อธิบายหลักปฏิจจ-
สมุปบาทอยางยืดยาว (ประมาณ ๗๕ หนา) แตในเน้ือความที่อธิบายตลอดท้ังหมด ไมมีคําวา “ปจฺจยาการ” เลย (แมแตคําท่ีเรียกช่ือ
หลักโดยตรงวา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ก็ไมปรากฏ มีเพียงคํากลาวถึงสภาวธรรมท่ีเปน “ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-” หรือ “อิทปฺปจฺจยตา-
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-”) มีแตช่ือบทหรือช่ือหัวขอท่ีพระอาจารยผูรวบรวมคัมภีร (พระธรรมสังคาหกาจารย) ต้ังใสให ซึ่งก็ต้ังไมเหมือนกัน 

คือ ฉบับสยามรัฐของไทย ต้ังช่ือวา ปจฺจยาการวิภงฺโค และฉบับฉัฏฐสังคีติอักษรพมา ต้ังช่ือวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺโค  
รวมแลว ในพระไตรปฎก คําที่ใชบอยใชมากก็คือ “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ท้ังท่ีมาโดดๆ และมาคูกับอิทัปปจจยตา ท้ังนี้

โดยมากมาในพระสูตร สําหรับในพระวินัย มีนอยแหงเปนธรรมดา สวนในพระอภิธรรม มีกลาวโดยตรงใน กถาวัตถุ เทานั้น 

นอกนั้นกลาวถึงใน ธัมมสังคณ ีเฉพาะในคําวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา และคร้ังหนึ่งใน ธาตุกถา ตอนทายมาติกา ซึ่งมีลําดับธรรมท่ี
นาสังเกต (ป ฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย จตฺตาริ สจฺจานิ พาวีสตินฺทฺริยาน ิปฏิจฺจสมุปฺปาโท จตฺตาโร สติปฏานา   
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา, อภิ.ธา.๓๖/๑/๑) 

ในคัมภีรช้ันอรรถกถาลงมา ใชมากทั้งคําวา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” และคําวา “ปจฺจยาการ” สวน “อิทปฺปจฺจยตา” ก็กลาวถึง แต
ไมบอยนัก 

อีกขอสังเกตหนึ่ง คือ สืบเนื่องจากคําคูวา “ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา” ท่ีเปนช่ือของหลักธรรมนิยามนี้ ไดเกิดคําศัพท
สําคัญท่ีพึงทราบอีกช่ือหนึ่ง คือ “ธรรมฐิติญาณ”  ซึ่งมาในพุทธพจนวา “ธมฺมฏฐ ิติาณํ ปุพฺเพ, ปจฺฉา นิพฺพาเน ญาณํ” (“ธรรมฐิติ
ญาณกอน ญาณในนิพพานทีหลัง” หรือ “มีธรรมฐิติญาณกอน แลวญาณในนิพพานก็ตามมา”, สุสิมสูตร, สํ.นิ.๑๖/๒๙๑/๑๕๑)  

พุทธพจนนี้ตรัสแกพระสุสิมะ ซึ่งเปนปริพาชกมากอน แลวมาขอบวชในธรรมวินัยนี้ โดยมีความเขาใจผิดติดมาวา ผูบรรลุ

ธรรมสูงสุดคือเปนพระอรหันต คงตองมีฤทธิ์ หูทิพย ตาทิพย เปนตน พระพุทธเจาจึงตรัสขอความนี้เพ่ือใหเขาหายเขาใจผิด และรู

ใหถูกตองวา พระอรหันตปญญาวิมุต สําเร็จดวยเกิดธรรมฐิติญาณข้ึน แลวก็มีญาณในนิพพาน โดยไมตองมีฤทธิ์เปนตนนั้นแต

อยางใด 
“ธรรมฐิติญาณ” แปลตามตัววา ญาณในธรรมฐิติ ก็คือความหยั่งรูธรรมนิยามนี้เอง ไดแกเขาใจชัดแจงในสภาวธรรมแหง

ขันธท้ัง ๕ วาเปนอนิจจา ทุกขา อนัตตา ตลอดจนรูอาการท่ีสังขตธรรมเหลานั้นเปนเหตุปจจัยกันไปใหเกิดผลตามกระบวน

แหงปฏิจจสมุปบาทที่เปนสมุทยวาร และจบลงดวยรูความดับเหตุปจจัยแหงปฏิจจสมุปบาทนั้นแจงเปนนิโรธวาร ประจักษนิพพาน

ในท่ีสุด 
แมวาธรรมฐิติญาณตามพุทธพจนขางตน จะครอบคลุมความรูแจงไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาทจนจบนิโรธวาร แตใน

คําอธิบายที่ถือไดวารวบรัด อยางเรื่องญาณ ๗๗ ในพระไตรปฎกเลมเดียวกันนี้เอง (สํ.นิ.๑๖/๑๒๗/๗๑) พระองคตรัสถึงหรือทรงเนน

เฉพาะปฏิจจสมุปบาท (สมุทยวาร)  
ปรากฏวา ตอมา ธรรมฐิติญาณเปนหลักธรรมที่กลาวถึงบอยข้ึน โดยมีการแสดงความหมายและอธิบายเนนหรือเจาะจง

ไปท่ีปฏิจจสมุปบาท ดังที่ในปฏิสัมภิทามัคคใหความหมายวา ธรรมฐิติญาณ คือปญญาในปจจยปริคคหะ (ปจจัยปริเคราะห คือ
การกําหนดจับปจจัย [ขุ.ปฏิ.๓๑/๙๔/๗๒] ท่ีตอมานิยมเรียกวา “ปจจยปริคคหญาณ”) และในคัมภีรช้ันอรรถกถาลงมา ทานได
อธิบายหรือกลาวถึงธรรมฐิติญาณนี้ไมนอยทีเดียว  เชนวา  ธรรมฐิติญาณ คือปจจัยปริคคหญาณ หรือปจจยาการญาณ เปน

กังขาวิตรณวิสุทธิ เรียกวาเปน ยถาภูตญาณ บาง สัมมาทัศนะ บาง บางทีก็บอกส้ันๆ วาเปนวิปสสนาญาณ บางวาเปนญาณอัน

ถึงจุดยอดของการเห็นอิทัปปจจยตา สวน “นิพฺพาเน าณํ”  ทานวาไดแกมัคคญาณ (เชน ที.อ. ๓/๓๕๙/๒๖๕; สํ.อ.๒/๓๔/๗๗; ๗๐/

๑๔๓; ปฏิสํ.อ.๑/๖๒/๑๓๙;  วิภงค.อ.๘๐๖/๔๕๒; วิสุทฺธิ.๓/๒๒๘; วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๓๑๘/๕๘๗)  

หลักความจริง และกฎธรรมชาติ ท่ีครอบคลุม  
 ในพุทธพจนท่ีตรัสถึงการตรัสรูของพระองค พระพุทธเจาทรงประมวลสรุปธรรมท่ีตรัสรูเปน ๒ อยาง ครั้งท่ีชัดมาก 

คือพระดําริหลังจากตรัสรูใหมๆ (นับตามลําดับเหตุการณท่ีปรากฏในพระไตรปฎกเปนสัปดาหที่ ๕ แตนับตามอรรถกถาท่ีเลา

เหตุการณแทรกเพ่ิมอีก ๓ สัปดาห เปนข้ึนสัปดาหท่ี ๘) ทรงปรารภวา ธรรมท่ีตรัสรู อันไดแก อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และ
นิพพานนั้น เปนของทวนกระแส คนทั่วไปเขาใจยาก จึงไมนอมพระทัยไปในการที่จะทรงแสดงธรรม (วินย.๔/๗/๘)  



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๒๑ 
 

  

 เร่ืองนี้ ทานเลาไวในพระวินัยปฎก โดยลําดับเหตุการณต้ังแตตรัสรูแลว ยังประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขภายใตรมโพธิพฤกษ 
ไปจนแสดงปฐมเทศนา มีปฐมสาวก มีการอุปสมบท เกิดพระสงฆ เกิดการบวชแบบตางๆ และมีพระวินัยสืบมา  

 พระดําริท่ียกมาอางขางตนนั้น เปนเหตกุารณตอจากเสวยวมิุตติสุขตามที่อรรถกถาวาผานไป ๗ สัปดาหแลว กอนจะเสด็จ

จากที่ตรัสรูไปทรงแสดงธรรมที่อิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี 
 ทีนี้ ยอนไปกอนหนานั้น เหตุการณแรกที่ทานเลาไวเร่ิมดวยพระพุทธอุทาน ๓ คาถา ต้ังแตราตรีแรกในสัปดาหท่ี ๑ ของ

การเสวยวิมุตติสุข กลาวถึงการที่พระพุทธเจาทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทท้ังอนุโลมและปฏิโลม (“ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ อนุโลม-
ปฏิโลมํ มนสากาสิ”, พึงสังเกตวา ท่ีนี่มีแตคําวาปฏิจจสมุปบาท ไมมีคําวาอิทัปปจจยตา) และทรงเปลงพุทธอุทานในยามทั้ง ๓ แหง

ราตรี ยามละ ๑ คาถา รวมเปน ๓ คาถา 
 แมวาครั้งนี้ พุทธพจนซึ่งเปนคํารอยกรอง จะมิไดระบุช่ือธรรมที่ตรัสรูออกมาชัดตรงอยางคราวทรงปรารภการออกแสดง

ธรรม แตก็เปนคําจําพวกไวพจนท่ีผูไดเลาเรียน รูกันไมยากวา ก็คือตรัสถึงปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน ดังพุทธอุทานวา 

คาถาที ่๑: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน
379

ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความ
สงสัยทั้งปวงของวิสุทธชนนั้น ย่อมสิ้นสลายหายไป เพราะรู้ชัดธรรมพร้อมทั้งเหตุ” (สเหตุธมฺม = ทุกข + 
สมุทัย)  

คาถาที ่๒: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความ
สงสัยทั้งปวงของวิสุทธชนนั้น  ย่อมสิ้นสลายหายไป  เพราะได้รู้ถึงภาวะที่สิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย”  (ขย 
ปจฺจยาน = ปจจยักขัย คือ นิพพาน) 

คาถาที ่๓: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น วิสุทธชน
กําจัดมารและเสนาเสียได้ ดํารงอยู่ดุจดวงสุริยาทอแสงส่องท้องฟ้าเจิดจ้าอําไพ”  

คาถาที่ ๑ วาโดยสาระก็คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายอนุโลม (ท่ีคัมภีรช้ันอรรถกถาบางทีเรียกวา สมุทัยวาร) ซึ่งแสดงทุกข-
สมุทัย คือกระบวนเหตุปจจัยที่ทําใหทุกขเกิดข้ึน พูดกลับกันวา ทุกขพรอมท้ังสมุทัย  

คาถาที่ ๒ วาโดยสาระก็คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายปฏิโลม  (ท่ีคัมภีรช้ันอรรถกถาบางทีเรียกวา นิโรธวาร)  ซึ่งแสดงทุกข-
นิโรธ คือการถึงภาวะไรทุกข ปลอดทุกข หรือไมมีทุกขเกิดข้ึน ดวยความส้ินสลายแหงเหตุปจจัยที่ทําใหทุกขเกิดข้ึน หรือความไม

เปนไปแหงปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง จึงวาหมายถึง นิพพาน อันเปนภาวะที่ส้ินไรเหตุปจจัยแหงทุกข 
คาถาที่ ๓ แสดงภาวะเม่ือตรัสรูแลว ผูแจงนิโรธ ประจักษนิพพาน มีโพธิปญญาโลงสวางปลอดโปรงเปนอิสระ (อรรถ-

กถาอธิบายวา เปนคาถาที่แสดงอานุภาพของอริยมรรค) 

เปนอันวา พุทธอุทานคาถาชุดนี้ มีความหมายชี้ไปท่ีหลักธรรมอันเดียวกันกับพระพุทธดําริขางตน และเปนการบงชัดวา การ

ปฏิบัติท่ีจะบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา ทํานิพพานใหแจง ประจักษความจริงสูงสุดนั้น ตองรูเขาใจความจริงของกฎธรรมชาติ 
ท่ีเปนหลักธรรมนิยาม (ธัมมนิยามตา) ท่ี ๑ นี่คือเขาถึงความจริงหรือสัจจะ ๒ ระดับ อันครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง คือ ความจริงท่ี
เปนธรรมดาของประดาสังขารหรือสังขตธรรม และความจริงท่ีเปนปรมสัจจะของวิสังขารหรืออสังขตธรรม  

พรอมกันนั้นก็ตองยํ้าความเขาใจไวดวยวา การเขาถึงความจริงที่วานั้น มีความหมายโยงไปที่และรวมอยูในตัวและเทากับ

ความจริงแหงธรรมนิยามชุด ๓ (ท่ีเรียงตอเปน ๒-๓-๔) คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ดวย 
ทีนี้ ในพระสุตตันตปฎก มีหลายสูตรที่พระพุทธเจาตรัสเลาการเสด็จออกผนวชและการบําเพ็ญเพียรของพระองคจน

ตรัสรู พุทธพจนสําคัญก็คือ ตรงท่ีตรัสถึงการตรัสรูวา (เชน ปาสราสิสูตร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา อริยปริเยสนสูตร, ม.มู.๑๒/

๓๑๗/๓๑๗) 

                                                 
379

 คําบาลีเดิมวา “พฺราหฺมณ” ซึ่งในที่นี้หมายถงึพระอรหันต หรือพระขีณาสพ ใชคาํแปลวา “วิสุทธชน” เปนการเลียนความหมายของ พฺราหฺมณ ท่ีถือวาเปนผูท่ีได

ลอยบาปแลว คือเปนผูบริสุทธ์ิ 



๒๒๒  พุทธธรรม 
 

“เราน้ัน ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ ... อย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ (ญาณที่ทําให้สิ้นอาสวะ 
= ตรัสรู้), เรานั้นรู้ชัดตามที่มันเป็นว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา, รู้ชัด
ตามที่มันเป็นว่า เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา, เรานั้น เมื่อรู้อยู่
เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว …” 

 พระดํารัสในพระสูตรนี้บงชัดวา ธรรมที่ตรัสรูคือ อริยสัจ ๔ ฟงเหมือนวาตางจากที่ยกมาอางอิงขางตน แตเมื่อ

วิเคราะหจริงจัง ก็เห็นไดวามีสาระอยางเดียวกัน 
ท่ีวาอริยสัจ ๔ นั้น เมื่อตรวจดูตามหลัก ก็มี ๒ คู คือ ทุกข-สมุทัย กับ นิโรธ-มรรค ถาดูความหมายตามธัมมจักกัป-

ปวัตตนสูตร ซึ่งเปนปฐมเทศนา (วินย.๔/๑๔/๑๘) ซ่ึงพระวินัยปฎกเองเลาไวตอจากพระดําริในการท่ีจะแสดงธรรมขางตน สมุทัย 
ไดแก ตัณหา ๓ และนิโรธ ก็คือการดับ ละ สลัดตัณหานั้น หลุดพนเปนอิสระไปได เมื่อดูตามนี้ ยังไมเห็นชัดวาจะโยงไปถึง

ธรรมนิยามแหงปฏิจจสมุปบาทอยางไร 
ดังท่ีทราบกันดี ตัณหาเปนองคธรรมหนึ่งซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยูในกระบวนปฏิจจสมุปบาท และก็ชัดเจนอยูแลววา อนุโลม

ปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร เปนกระบวนเหตุปจจัยอันใหเกิดผลคือทุกข เปนคูแหงทุกข-สมุทัย คืออริยสัจ 
ขอที่ ๑ และ ๒ สวนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร เปนการหยุดสลายหายไปของเหตุปจจัยใน

กระบวนการกอทุกข หรือความไมเปนไปของปฏิจจสมุปบาท ก็คือนิโรธ อันเปนอริยสัจ ขอที่ ๓ สวนอริยสัจ ขอที่ ๔ คือมรรค เปน

กระบวนวิธีที่จัดวางไว เพ่ือการที่คนจะปฏิบัติใหเกิดมีความเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติที่เปนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท จึงนับ

เนื่องเขาในปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทนั้นดวย นี่เปนการกลาวอยางยนยอหรือรวบรัด และจะเปนสาระท่ีพึงขยายความตอไป 

กอนจะผานไป มีขอท่ีนารูนาสังเกตอีกอยางหนึ่ง คือ เกี่ยวกับเรื่องความจริงแหงกฎธรรมชาติ หรือธรรมนิยามน้ัน ในคัมภีร

ช้ันอรรถกถา มีการจําแนกกฎธรรมชาติออกไปเปนดานๆ จะเรียกวาเปนการซอยธรรมนิยามแยกยอยออกไปก็ได ทานใชช่ือรวม

เรียกวา “นิยาม” คือกฎธรรมชาตินั่นเอง และจัดเปน ๕ อยาง เรียกวา นิยาม ๕ คือ 

๑.  อุตุนิยาม  กฎแหงความเปนไปในโลกวัตถุ โดยเฉพาะความเปนไปของธรรมชาติแวดลอมที่เนื่องดวยอุณหภูมิ  
๒.  พีชนิยาม  กฎเก่ียวกับพันธุกรรม 
๓.  จิตตนิยาม   กฎการทํางานของจิต  
๔.  กรรมนิยาม  กฎแหงกรรม 
๕.  ธรรมนิยาม  กฎแหงความสัมพันธในความเปนไปตามเหตุปจจัย โดยเฉพาะที่เรียกวา ความเปนไปตามธรรมดา 

เชนวา ส่ิงท่ีอาศัยปจจัย ยอมจะตองส้ินสลายไปเปนธรรมดา พระโสดาบันมีอันไมถอยกลับเปนธรรมดา ฯลฯ 

ขอนาสังเกตในเรื่องนิยาม ๕ นี้ อยูที่ขอ ๕ คือ ธรรมนิยาม ซึ่งเปนหลักใหญ ที่มีทั้งพุทธพจนแสดงความหมาย และมี

คําอธิบาย พรอมทั้งตัวอยางแสดงหลักนั้นมากมาย แตพอมาจัดรวมเขาในชุดนี้ นาแปลกใจวา พระอรรถกถาจารยไมไดอธิบายอยาง

นั้น ทานเพียงยกเอาเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตวมาแสดงเปนตัวอยางแทนคําอธิบาย (ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ. ๔๐๘; เชน ในเวลาที่พระ

โพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิ ทรงประสูติ ตรัสรู เปนตน เปนธรรมดาที่หมื่นโลกธาตุจะหวั่นไหว, เมื่อพระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ
ของพระมารดาแลว พระมารดาจะทรงศีลเปนปกติ, ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา อาพาธใดๆ ยอมไม

เกิดแกพระมารดาเลย) 
 ท่ีจริง ธรรมดาในโอกาสตางๆ ของพระโพธิสัตว ที่มาในมหาปทานสูตร (นับได ๑๖ ขอ) ทานใชคําวา “ธมฺมตา” และไมมี

คําวา “ธมฺมนิยาม” อยูดวยเลย แมวาคําทั้งสองนี้จะใชเปนไวพจนกันได แตก็คงแคคาบหรือกายเกยกัน ในที่นี้จึงยกมาใหดูเปนขอท่ี

นาสังเกตดวย 

 เรื่องที่ยกมาต้ังใหสังเกตคอนขางมากนี้ บางอยางก็ลงลึกมากสักหนอย บางอยางก็มิไดสําคัญอะไร แตอาจมีแงมุมที่

นาสนใจหรือเปนประโยชนไดสําหรับผูใฝศึกษา จึงนํามาจาระไนแถมไว 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๒๓ 
 

  

บันทึกท่ี ๒: ตัวเรา ของเรา   ตัวกู ของกู 
  ความยึดถือวาเรา วาของเรา หรือที่ปราชญบางทานนิยมใชถอยคําใหหนักแนนกินใจวา ตัวกู ของกู นั้น เปนความรูสึก

ท่ีฝงแนนในจิตของมนุษย มีอิทธิพลอยางลึกซ้ึงตอการดําเนินชีวิตของบุคคลแตละคน ตอความสุขความทุกขของเขา ตอ

ความสัมพันธระหวางบุคคล  และตอการเกิดปญหาแทบทุกอยางทางสังคม  ในทางธรรม  ถือเรื่องนี้เปนจุดรวมแหงความสนใจ

ระดับแกนกลางเรื่องหน่ึง  เปนเรื่องที่จะตองแกไข  และปฏิบัติใหถูกตอง จึงมีคําสอนเกี่ยวกับเร่ืองนี้มากมาย ถอยคําที่ใชเรียก

ความรูสึกยึดถือนี้ ก็มีเปนถอยคําเฉพาะหลายแบบ มีทั้งที่เปนคําศัพท ท้ังท่ีเปนขอความ  หรือเปนประโยคใชเรียกกันเปนชุดๆ 

ในท่ีนี้ จะยกมากลาวไวโดยสังเขปพอเปนแนวทางศึกษา  ผูสนใจพิเศษพึงคนควาใหละเอียดตอไป 

 เบื้องแรก  ขอนําถอยคําและขอความเหลานั้น มาเรียงใหดูเปนชุดๆ ดังนี้ 
 ชุดที่ ๑: เอตํ มม,  เอโสหมสฺมิ,  เอโส เม อตฺตา-ติ 
  (นี่ ของเรา,  เราเปนนี่,  นี่ เปนตัวตนของเรา) 
 ชุดที่ ๒: อหนฺติ วา มมนฺติ วา อสฺมีติ วา 
  (การถือ วาเรา  วาของเรา  หรือวาเราเปน) 
 ชุดที่ ๓: อหังการ  มมังการ  มานานุสัย 
  (การถือวาเรา  การถือวาของเรา  อนุสัยคือมานะ) 
 ชุดที่ ๔: มมายิตะ  หรือ มมัตตะ และอัสมิมานะ 
  (การยึดถือวาเรา  วาของเรา  และมานะวาเราเปน) 
 ชุดที่ ๕:  อัตตา  อัตตนิยะ  (+ อสฺมีติ) 
  (ตน  และส่ิงท่ีเนื่องดวยตน) 
 ชุดที่ ๖:  ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ 

 ชุดท่ี ๑ พบบอยที่สุด  โดยมากมาในคําสอนใหพิจารณาแยกสัตวบุคคลออกเปนขันธ  ๕  หรือเปนสวนประกอบอยาง

อื่น เชน อายตนะ ผัสสะ เปนตน หรือพิจารณาไตรลักษณ จนเขาใจสภาพที่ไมอาจยึดถือไดวา นี่ของเรา เราเปนนี่ นี่เปนตัวตน

ของเรา (ความตรงขามคือ เนตํ มม,  เนโสหมสฺมิ,  น เอโส เม อตฺตา-ติ)  ตัวอยางท่ีมา ดู วนิย.๔/๒๑/๒๖; สํ.นิ.๑๖/๒๙๑/๑๕๑;
๖๑๘/๒๙๒; สํ.ข.๑๗/๑๒๘/๘๓; ๑๙๒/๑๒๗; ๓๔๙/๒๒๒; ๓๖๔/๒๒๘; ๔๖๔/๒๗๔; สํ.สฬ.๑๘/๗๖๕/๔๖๕; สํ.ข.๑๗/๙๑/๕๖; 
๓๔/๒๔; ๔๒๐/๒๕๐; สํ.นิ.๑๖/๖๐๐-๖๓๑/๒๘๗-๒๙๕; ๒๓๐/๑๑๔; สํ.สฬ.๑๘/๑-๖/๑-๔; ๓๕/๒๙; ๖๕/๔๑; ๘๕-๘๗/๕๓-๕๕;  
๑๐๓/๖๘; ๑๐๙/๗๓; ๑๑๘/๘๐; ๑๘๘/๑๓๓; ๒๖๓-๒๘๔/๑๙๐-๕; ๗๙๐/๔๗๗; ม.มู.๑๒/๑๐๑/๗๒;๒๘๑/๒๗๒; ๓๔๒-๕/

๓๕๐-๖; ๓๙๘-๔๐๒/๔๓๐-๔; ม.ม.๑๓/๑๓๕/๑๓๕; ม.อุ.๑๔/๖๘๔/๔๓๗; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๗/๒๒๒; ๑๙๖/๒๗๔; ๑๘๑/

๒๓๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๗๓/๓๖๖; ม.อุ.๑๔/๗๖๙/๔๘๗; องฺ.ทสก.๒๔/๙๓/๒๐๑ 

  ชุดท่ี ๒ เปนรูปยอของชุดที่ ๑ นั่นเอง กลาวคือ  
 อหนฺติ (ถือวาเรา)  = เอโส เม อตฺตา,  
 มมนฺติ (ถือวาของเรา)  = เอตํ  มม,   
 อสฺมีติ (ถือวาเราเปนนั่นเปนนี่ หรือยังมีเรามีเขา)  = เอโสหมสฺมิ   
 ชุดนี้มีท่ีมาไมมากนัก เชน ม.มู.๑๒/๓๔๒-๕/๓๕๐-๖; สํ.สฬ.๑๘/๓๔๕/๒๔๕ 

 ชุดท่ี ๓ เปนคําศัพท ซึ่งถือไดวา เปนสรุปใจความของชุดที่ ๑  เทียบไดดังนี้  
 อหังการ =  เอโส เม อตฺตา,  
 มมังการ =  เอตํ มม,   
 มานานุสัย =  เอโสหมสฺมิ   



๒๒๔  พุทธธรรม 
 
 ชุดนี้มักมาในขอความวา “ไมมี(หรือปราศจาก หรือถอนไดแลวซึ่ง) อหังการ มมังการ และมานะ (หรือมานานุสัย) ใน

กายพรอมทั้งวิญญาณนี้ และในนิมิตท้ังปวงภายนอก” ตัวอยางท่ีมา ดู ม.อุ.๑๔/๑๗๑-๗/๑๒๗-๑๓๒;๑๒๘/๑๐๖; สํ.นิ๑๖/

๖๓๓/๒๙๕; สํ.ข.๑๗/๑๔๗/๙๘; ๑๙๑/๑๒๕; ๓๑๘-๙/๒๐๖-๗; ๑๔๘/๙๘;๒๓๖/๑๖๖; ๕๐๘-๕๑๖/๒๙๑-๕; สํ.นิ.๑๖/๖๙๐/

๓๑๙; สํ.สฬ.๑๘/๗๗/๔๙; องฺ.ติก.๒๐/๔๗๑/๑๖๘; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๖/๕๔; ม.ม.๑๓/๒๔๗/๒๔๓; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๗๕/๔๙๔ 

 ชุดท่ี ๔  มมายิตะ  โดยมากใชในความหมายวา “ความยึดถือวาเปนของเรา”  หรือ “ส่ิงท่ีถูกยึดถือวาเปนของเรา”  
คือตรงกับ เอตํ มม (เชน สํ.นิ.๑๖/๒๓๐/๑๑๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๐;๓๕๙/๔๑๕;๔๐๙/๔๘๖;๔๑๓/๔๙๒; ๔๒๒/๕๑๙;๔๒๘/

๔๓๕; สํ.อ.๒/๑๒๕; นิทฺ.อ.๑/๑๘; วินย.อ.๑/๓๖๒)   
 แตบางแหงทานอธิบายวา หมายถึงท้ังความยึดถือ วาเรา และวาของเรา (=เอตํ มม,  เอโส เม อตฺตา หรือ=ตัณหา

และทิฏฐิ) เชน ธ.อ.๘/๖๒; สุตฺต.อ.๑/๒๖๕;๔๐๗; นิทฺ.อ.๑/๑๙๗; ม.อ.๒/๔๑๕;  
 สวน มมัตตะ หรือ มมัตตา มีความหมายเทากับมมายิตะนั่นเอง แตนิยมใชในคาถา คูกับมมายิตะ  หรือไมก็แทน 
มมายิตะ เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๑๓/๔๙๒;๔๑๘/๕๐๔;๔๒๒/๕๑๙; ขุ.เถร.๒๖/๓๘๕/๓๗๐; หรือใชอธิบาย มมายิตะ เชน ขุ.ม.๒๙/๕๖/

๕๖;๑๘๗/๑๔๖;๑๙๕/๑๕๐;๒๐๖/๑๕๕;๘๖๑/๕๓๑;๘๖๖/๕๓๗;ขุ.จู.๓๐/๑๘๒/๙๔;  
 สวน อัสมิมานะ แปลวา มานะวาเราเปน คือ ถือตัวในลักษณะท่ียังมีเรา เปนเรา หรือเราเปนนั่นเปนนี่ ซึ่งตามปกติ
เรียกเพียงวามานะ แตในอภิธรรมจัดเปนมานะอยางหน่ึงในมานะ ๗ (อภิ.วิ.๓๕/๑๐๑๐/๕๑๘ และดูประกอบที่ อภิ.วิ.๓๕/๘๔๙/

๔๖๘;๘๘๓-๙๐๑/๔๗๖-๔๘๒) เพราะอัสมิมานะเปนมานะอยางละเอียด ซึ่งแมแตพระอนาคามีก็ยังละไมได (เชน สํ.ข.๑๗/

๒๒๗-๙/๑๕๖-๑๖๑; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๑/๙๗) พระอรหันตจึงละได ทานจําแนกประเภทไว เพ่ือแยกอัสมิมานะน้ีจากมานะอยาง
อื่นๆ ท่ีหยาบๆ เชน การดูถูกดูหมิ่นถือสูงถือต่ํา ซึ่งพระอริยบุคคลชั้นตนๆ สามารถละได  
 อัสมิมานะ นี้ มักตรัสไวโดยฐานเปนเปาหมายที่ผูปฏิบัติธรรมจะพึงกําจัดเสีย (เชน ที.ปา.๑๑/๓๗๐/๒๘๙; ขุ.ปฎิ.๓๑/

๖๔/๓๘; วินย.๔/๕/๖; ขุ.อุ.๒๕/๕๑/๘๖; ม.มู.๑๒/๒๘๕/๒๗๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๑-๒/๙๗-๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๓; ม.ม.

๑๓/๑๔๕/๑๔๐; ม.อุ.๑๔/๓๕๐/๒๔๑; สํ.ข.๑๗/๒๗๓/๑๙๑; ๑๕๓/๑๐๑; ขุ.เถร.๒๖/๓๕๕/๓๓๒; สํ.สฬ.๑๘/๓๒๓/๒๒๕; องฺ.
จตุกฺก.๒๑/๓๘/๕๓;๒๐๐/๒๙๖; ขุ.ม.๒๙/๓๙๖/๒๖๘; องฺ.เอก.๒๐/๒๓๐/๕๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/๓๗๑; ขุ.อุ.๒๕/

๘๙/๑๒๘; และดูความหมายที่ อภิ.วิ.๓๕/๙๐๐/๔๘๑  
 โดยสาระ อัสมิมานะ ก็ตรงกับ เอโสหมสฺมิ และเรียกงายๆ เพียงวามานะ (ข้ันละเอียดสุด) 

 ชุดท่ี ๕  อัตตา (ตัวตน)  อัตตนิยะ  หรือเรียกเขาสําเนียงไทยใหคลองจองกับอัตตา วาอัตตนิยา หรืออัตตนียา (ส่ิงท่ี

เนื่องดวยตน) ชุดนี้ ไมใชตัวความยึดถือ แตเปนส่ิงที่ยึดถือ หรือภาพที่ปรากฏข้ึนเพราะการยึดถือ  
 ถาจะจัดเทียบอยางคราวๆ กับชุดท่ี ๑ อัตตา ก็เขาไดกับ เอโส เม อตฺตา และ เอโสหมสฺมิ สวน อัตตนิยะ ก็เขากับ 

เอตํ มม  แตถากลาวอยางเครงครัด อัตตา หมายถึงความเห็นหรือการยึดถือวามีอัตตาหรือเปนอัตตาเทานั้น (คือเปนเรื่อง

ของทิฏฐ)ิ จึงหมายถึง เอโส เม อตฺตา อยางเดียว ไมกินความถึง เอโสหมสฺมิ  โดยนัยนี้ ถาใหครบ จึงตองเติม อสฺมีติ เขามาอีก

คําหนึ่ง ตามแนวนี้ อาจแปลอัตตาวา ตัวกู  และ อัตตนิยะวา ของกู  แตจะเห็นไดวา “ตัวกู”  มีความหมายไมเจาะจงหรือ

ตายตัวนัก ยังอาจดิ้นไดระหวางความยึดถือ ๒ อยางในชุดที่ ๑ และเปนเร่ืองท่ีจะพูดกันตอไปอีก   
 อัตตา และ อัตตนิยะ  มีบาลีแสดงไวบางแหง เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๗/๒๒๓; ม.มู.๑๒/๒๘๔-๗/๒๗๕-๒๘๐; 
๕๐๔/๕๔๕; ม.ม.๑๓/๘๖/๗๗; สํ.ข.๑๗/๗๒/๔๒; ๒๒๗/๑๕๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๔๙/๑๐๒; ๒๑๙/๑๖๒; ๓๐๒/๒๑๐; ๕๗๔/๓๖๕; 
ขุ.ม.๒๙/๓๙๓/๒๖๖; ๘๖๕/๕๓๕-๗; ขุ.จู.๓๐/๕๐๕/๒๕๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๔๙/๑๖๐; ๔๗๐/๓๕๔ 

  ชุดท่ี ๖  ตัณหา มานะ ทิฏฐิ  เปนอกุศลธรรมที่ทานมักกลาวไวดวยกัน บางทีเรียกช่ือเฉพาะชุดวา ปปญจะ หรือ 

ปปญจธรรม (ธรรมเคร่ืองเนิ่นชา, ตัวผันพิสดาร, ตัวท่ีทําใหฟามเฟอ) ๓ อยาง เชน ขุ.ม.๒๙/๕๐๕/๓๓๗; ที.อ.๒/๔๒๕; สํ.อ.๒/

๓๗๕; ฯลฯ เปนตัวการท่ีทําใหเกิดสัญญาประเภทซับซอนหลากหลาย ท่ีเรียกวา ปปญจสัญญา ดังท่ีเคยกลาวบรรยายแลวในบท
ท่ี ๒  



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๒๕ 
 

  

 การที่นํามาจัดเปนชุดไว ณ ท่ีนี้ ก็ดวยถือตามนัยของอรรถกถา ในเมื่อจะเทียบความรูสึกยึดถือทั้งหลายในชุดกอนๆ 

วาตรงกับกิเลสขอใดๆ หรือเมื่อตองการเรียกช่ืองายๆ จะเรียกดวยช่ือของกิเลสตัวใด ลําดับช่ือกิเลสชุดทายนี้ ตรงกันกับลําดับ
ในชุดท่ี ๑ และจะขอสรุปเทียบไวใหดูท้ังหมด ดังนี้ 

๑ ตัณหา = เอตํ มม = มมนฺติ = มมังการ  = มมายิตะ = ยึดอัตตนิยะ 
๒ มานะ  = เอโสหมสฺมิ = อสฺมีติ = มานานุสัย = อัสมิมานะ = (อสฺมีติ) 
๓ ทิฏฐิ  = เอโส เม อตฺตา = อหนฺติ = อหังการ        = มมายิตะ    = ยึดอัตตา 

  อรรถกถาซึ่งไขความเทียบไว เชน ม.อ.๑/๑๕๒; ๒/๑๔๖,๓๐๓,๓๗๖; สํ.อ.๒/๒๖๔;๓/๑๓; อง.อ.๒/๓๑๘,๔๕๕;          
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๑๘-๙; สํ.อ.๒/๒๖๕; องฺ.อ.๒/๑๒๖;๓/๑๗๕,๒๐๖ 

 ในดานคําแปลภาษาไทย ถาใหเต็มจํานวน ๓ ครบชุด คําวา เรา ของเรา หรือ ตัวกู ของกู นับวายังไมครบ คงจะตองเพ่ิมเปน 

ตัวเรา (ทิฏฐิหรืออหังการ) ของเรา (ตัณหาหรือมมังการ) และ นี่เรานะ (มานะ) หรือภาษาที่หนักแนนวา ตัวกู ของกู นี่กูนะ  
อยางไรก็ตาม คําแปลสําหรับมานะ ยังไมสูกระชับ และถาวาครบดวยสํานวนอยางนี้ ในภาษาไทยพูดหรือฟงไมติดปาก 

ไมติดใจ นอกจากนั้น ความหมายของคําก็ยังดิ้นหรือยืดหยุนได ทางออกคือ อาจใชเพียง ๒ คําวา ตัวเรา ของเรา หรือ ตัวกู 
ของกู แลวแปลความหมายคําวา ตัวเรา หรือ ตัวกู ใหกินความหมายไดท้ังทิฏฐิและมานะ กลาวคือ ถาเปนความเห็นความเขาใจ

ยึดถือวามีตัวเรา มีตัวกู ก็เปนทิฏฐิ ถาเปนความรูสึกเก่ียวกับฐานะของตัวเราหรือตัวกูท่ีสําหรับเทียบ สําหรับวัด หรือถือภูมิๆ ไว 

ก็เปนมานะ สวน “ของเรา ของกู” ก็เปนตัณหา ชัดอยู เปนอันครบชุด 

 บรรดาอกุศลธรรม หรือเรียกกันงายๆ วา กิเลส ๓ อยางนี้  
 ทิฏฐิ หรือ อหังการ (เอโส เม อตฺตา) พระโสดาบันละได (ตามหลักที่วาละสังโยชนได ๓ นั้น ทิฏฐิ = สักกายทิฏฐิ และ
สีลัพพตปรามาส) 
 สวนตัณหา และ มานะ พระอรหันตเทานั้นจึงละได (ตามหลักของการละสังโยชน ตัณหา = กามราคะ รูปราคะ และ 

อรูปราคะ พระอนาคามีละกามราคะได แตยังละรูปราคะ และอรูปราคะไมได พระอรหันตเทานั้นละไดหมด สวนมานะเปน

สังโยชนเบื้องสูงท่ีพระอรหันตละได ชัดเจนอยูแลว นอกจากนั้น อรรถกถาท่ีอธิบายเกี่ยวกับอัสมิมานะ ยังไดกลาวยํ้าไวอีกมาก 
เชน ม.อ.๑/๑๑๙; สํ.อ.๑/๓๑๘; ๒/๓๔๒; ๓/๑๔๘ ;องฺ.อ.๓/๑๑๖;อุ.อ.๑๒๙; อิติ.อ.๒๕๔; ปฏิสํ.อ.๑๔๐) 

 ถาตกลงความหมายของ ตัวเรา ของเรา หรือ ตัวกู ของกู อยางท่ีกลาวมาแลว ก็ไดความสรุปวา  
 ความยึดถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงท่ีเปนทิฏฐิ ละไดตั้งแตเปนโสดาบัน  
 สวนความรูสึกถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงท่ีเปนมานะ และความผูกพันในของกู จะหมดไปตอเมื่อบรรลุอรหัตตผล  
 ท้ังนี้ พึงดูประกอบที่ ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๐๖/๒๐๑; ปฏิสํ.อ.๓๓๔ และ สงฺคณี.อ.๓๗๐ ดวย เพ่ือเห็นความใกลเคียงระหวาง

ทิฏฐิ กับมานะ;  
 ถาตองการดูวา มานะและกิเลสอื่นๆ ของพระอริยบุคคลชั้นสูงเปนอยางไร ดูตัวอยางท่ีเรื่องพระอนุรุทธใน อง.ติก.

๒๐/๕๗๐/๓๖๓ 
 

  



๒๒๖  พุทธธรรม 
 
บันทึกท่ี ๓: เกิดและตายแบบปจจุบัน 
 ผูตองการสืบความในบาลีเก่ียวกับสังสารวัฏ หรือการเวียนวายตายเกิด แบบที่เปนไปในปจจุบัน ภายในชาตินี้ อาจ

ศึกษาพระสูตรตอนหนึ่งตอไปนี้ เปนตัวอยาง 

 “‘ความสําคัญตนท่ีเปนกิเลสหมักหมม ยอมไมเปนไปแกบุคคลผูดํารงอยูในธรรม ๔ ประการ (คือ 

ปญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ), เมื่อไมมีความสําคัญตนท่ีเปนกิเลสหมักหมมเปนไป ยอมเรียกไดวา เปนมุนีผู

สงบ’   
 “ขอความที่กลาวไวดังนี้นั้น เราไดกลาวโดยอาศัยเหตุผลอะไร? (ช้ีแจงวา) ความสําคัญตนยอมมีวา 

เราเปนบาง เราไมเปนบาง เราจักเปนบาง เราจักไมเปนบาง เราจักเปนผูมีรูปบาง เราจักเปนผูไมมีรูปบาง เราจัก

เปนผูมีสัญญาบาง เราจักเปนผูไมมีสัญญาบาง เราจักเปนเนวสัญญานาสัญญีบาง; ดูกรภิกษุ ความสําคัญตน 

เปนโรคราย เปนฝราย เปนศรราย, เพราะกาวลวงความสําคัญตน (วาเปนอยางนั้นอยางนี้) ท้ังหมดได จึงจะ

เรียกวาเปนมุนีผูสงบ;  
 “ดูกรภิกษุ มุนีผูสงบ ยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมวุนใจ ยอมไมใฝทะยาน, ส่ิงอัน

เปนเหตุท่ีเขาจะเกิด ยอมไมมี, เมื่อไมเกิด จักแกไดอยางไร, เมื่อไมแก จักตายไดอยางไร, เมื่อไมตาย จักวุนใจ

ไดอยางไร, เมื่อไมวุนใจ จักใฝทะยานไดอยางไร;  
 “‘ความสําคัญตนท่ีเปนกิเลสหมักหมม ยอมไมเปนไปแกบุคคลผูดํารงอยูในธรรม ๔ ประการ, เมื่อ

ไมมีความสําคัญตนท่ีเปนกิเลสหมักหมมเปนไป ก็เรียกไดวาเปนมุนีผูสงบ’ ขอความท่ีเรากลาวไวดังนี้ เราได
กลาวโดยอาศัยเหตุผลดังวามาน้ี; ดูกรภิกษุ เธอจงทรงจําการจําแนกธาตุ ๖ โดยยอ แหงเรา ดังนี้” 

 บาลีนี้มาใน ม.อุ.๑๔/๖๙๓/๔๔๖; นอกนี้ พึงดูประกอบท่ี ม.อุ.๑๔/๖๔๓/๔๑๕; สํ.ข.๑๗/๔๗๙/๒๘๓; สํ.สฬ.๑๘/๒๑/

๑๗; ขุ.สุ.๒๕/๔๒๒/๕๑๙; ขุ.ม.๒๙/๘๖๓/๕๓๒ (แก=เสื่อมหรือสูญเสีย); ขุ.เถร.๒๖/๓๑๖/๓๐๗; ขุ.ชา.๒๗/๑๘๑๑/๓๕๔ เปนตน 

บันทึกท่ี ๔: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม 
 ในพระอภิธรรมปฎก ทานจําแนกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทออกเปนหลายแบบ ตามประเภทแหงจิตท่ีเปนอกุศล 

กุศล อัพยากฤต (วิบาก และกิริยา) และซอยละเอียดออกไปอีกตามระดับจิตท่ีเปน กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตระ (อภิ.
วิ.๓๕/๒๕๕-๔๓๐/๑๘๑-๒๕๗) องคธรรมท่ีเปนปจจัยในกระบวนธรรมเหลานั้นบางอยางเปล่ียนแปลกออกไปตามประเภทของ

จิตดวย ไมเปนแบบเดียวเหมือนอยางท่ีแสดงไวในพระสูตร เชน ในกุศลจิตบางอยาง กระบวนธรรมอาจเริ่มตนดวยสังขาร

ทีเดียว ไมมีอวิชชา หรืออาจเริ่มดวยกุศลมูลแทนอวิชชา เปนตน  
โดยเฉพาะที่นาสังเกตย่ิง คือ ตัณหามีเฉพาะในอกุศลจิตอยางเดียวเทานั้น ในจิตประเภทอื่นๆ ตัณหาถูกแทนดวย 

ปสาทะ หรือไมก็ขามไปเสียทีเดียว ท้ังนี้เพราะอภิธรรมศึกษาจิตซอยเปนแตละขณะๆ จึงวิเคราะหองคธรรมท้ังหลายที่เปนปจจัย

ในกระบวนธรรมเฉพาะขณะนั้นๆ อวิชชาและตัณหา เปนตน ท่ีถูกขมถูกเบียนในขณะนั้นๆ จะไมถูกแสดงไวตามช่ือของมัน แต

แสดงในรูปองคธรรมอ่ืนที่ปรากฏเดนชัดข้ึนมาแทนที่ หรือไมก็ขามไปทีเดียว  
นอกจากนั้น บาลีในพระอภิธรรมปฎกยังไดแสดงองคธรรมท้ังหลายในลักษณะที่สัมปยุต (ประกอบรวม) และที่เปน

ปจจัยในทางกลับกัน (เชน อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร สังขารก็เปนปจจัยใหเกิดอวิชชา สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ 

วิญญาณก็เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ฯลฯ) ไวดวย  

ในท่ีนี้ จะนําเอาเฉพาะกระบวนธรรมแบบหลักใหญมาแสดงไว เพ่ือประกอบการพิจารณา 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๒๗ 
 

  

ก. อกุศลจิต ๑๒  
  อวิชชา เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 
 สังขาร เปนปจจัยใหเกิด วิญญาณ 

  วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นาม   

  นาม   เปนปจจัยใหเกิด ฉัฏฐายตนะ 

  ฉัฏฐายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผัสสะ  
  ผัสสะ  เปนปจจัยใหเกิด เวทนา 
 เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ตัณหา  

 หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด  ปฏิฆะ 
 หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด  วิจิกิจฉา 
 หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด  อุทธัจจะ 
  ตัณหา  เปนปจจัยใหเกิด  อุปาทาน 
 หรือ ตัณหา  เปนปจจัยใหเกิด  อธิโมกข 
 หรือ ปฏิฆะ  เปนปจจัยใหเกิด  อธิโมกข 
 หรือ อุทธัจจะ เปนปจจัยใหเกิด  อธิโมกข 
  อุปาทาน เปนปจจัยใหเกิด  ภพ 
 หรือ อธิโมกข เปนปจจัยใหเกิด  ภพ 
 หรือ วิจิกิจฉา เปนปจจัยใหเกิด  ภพ 
  ภพ เปนปจจัยใหเกิด  ชาติ 
  ชาติ เปนปจจัยใหเกิด  ชรามรณะ 
     = ความเกิดพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน 
หมายเหตุ: ฉัฏฐายตนะ  = อายตนะที่ ๖ คือ  มโน;     
 ปฏิฆะ   = ความขัดเคือง กระทบกระทั่งใจ 
 อธิโมกข   = ความนอมใจดิ่งไป, ความปลงใจ 

ข. กุศลจิต (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร) 

  อวิชชา เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 
  หรือ กุศลมูล เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 

   สังขาร เปนปจจัยใหเกิด วิญญาณ 

   วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นาม 

   นาม เปนปจจัยใหเกิด ฉัฏฐายตนะ  
   ฉัฏฐายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผัสสะ 
  ผัสสะ  เปนปจจัยใหเกิด เวทนา 

  เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ปสาทะ 
  ปสาทะ เปนปจจัยใหเกิด อธิโมกข 
  อธิโมกข   เปนปจจัยใหเกิด ภพ 
  ภพ เปนปจจัยใหเกิด ชาติ 
  ชาติ เปนปจจัยใหเกิด ชรามรณะ 
    = ความเกิดพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน 
หมายเหตุ: ปสาทะ = ความผองใสแชมช่ืน, ศรัทธา 



๒๒๘  พุทธธรรม 
 
ค. วิบากจิต และกิริยาจิต  (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร) 
   (กุศลมูล เปนปจจัยใหเกิด สังขาร) 
  สังขาร เปนปจจัยใหเกิด วิญญาณ 
  วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นาม 
  นาม เปนปจจัยใหเกิด ฉัฏฐายตนะ 
  ฉัฏฐายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผัสสะ 
  ผัสสะ เปนปจจัยใหเกิด เวทนา 
  เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ภพ 
          หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด อธิโมกข 
  อธิโมกข เปนปจจัยใหเกิด ภพ

๑ 
          หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ปสาทะ 
  ปสาทะ เปนปจจัยใหเกิด อธิโมกข 
  อธิโมกข เปนปจจัยใหเกิด ภพ

๒ 
  ภพ เปนปจจัยใหเกิด ชาติ 
  ชาติ เปนปจจัยใหเกิด ชรามรณะ 
     = ความเกิดพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน 

หมายเหตุ: ๑ = หมวดนี้ไดในอเหตุกกุศลวิบากจิตที่ ๖-๗-๘, อกุศลวิบากจิตที่ ๖-๗, อเหตุกกิริยาจิตทั้ง ๓ 
             ๒ = หมวดนี้ไดใน กามาวจรวิบากจิต รูปาวจรวิบากจิต อรูปาวจรวิบากจิต, กามาวจรกิริยาจิต รูปาวจรกิริยาจิต อรูปาวจรกิริยาจิต ทั้งหมด 
                  ขอความที่อยูในวงเล็บ หมายความวา ขอที่ ๑ นั้น อาจวาง เริ่มที่ขอ ๒ คือ สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณทีเดียว ก็ได หรืออาจเริ่ม

ดวยอกุศลมูลเปนปจจัยใหเกิดสังขาร ก็ได แตถาเริ่มตนดวยอกุศลมูล จะไดเฉพาะในอกุศลวิบากจิต ๗ เทานั้น 

ง. โลกุตรจิต (กุศล และวิบาก) 
 กุศล:  อวิชชา เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 
 หรือ กุศลมูล เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 
วิบาก:  (กุศลมูล เปนปจจัยใหเกิด สังขาร) 
  สังขาร เปนปจจัยใหเกิด วิญญาณ 
  วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นาม 
  นาม เปนปจจัยใหเกิด ฉัฏฐายตนะ 
  ฉัฏฐายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผัสสะ 
  ผัสสะ เปนปจจัยใหเกิด เวทนา 
  เวทนา  เปนปจจัยใหเกิด ปสาทะ 
  ปสาทะ  เปนปจจัยใหเกิด อธิโมกข 
  อธิโมกข  เปนปจจัยใหเกิด ภพ 
  ภพ  เปนปจจัยใหเกิด ชาติ 
  ชาติ  เปนปจจัยใหเกิด ชรามรณะ 
     = ความเกิดพรอมแหงธรรมเหลาน้ี 

ขอสังเกต:  โลกุตรกุศลจิต อาจเร่ิมดวยอวิชชา หรือกุศลมูล แตโลกุตรวิบากจิต เร่ิมดวยกุศลมูล หรือไมก็เร่ิมที่สังขาร ทีเดียว  
 อนึ่ง คําสรุปทาย เปลี่ยนจาก ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น เปน ความเกิดพรอมแหงธรรมเหลานี้ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๒๙ 
 

  

บันทึกท่ี ๕: ปญหาการแปลคําวา “นิโรธ” 
   “นิโรธ” แปลกันมาอยางเดียววา “ดับ” จนกลาวไดวากลายเปนแบบตายตัว ถาแปลอยางอ่ืน อาจถูกหาวาแปลผิด

หรือเขาใจวาแปลจากคําอ่ืน ที่ไมใชนิโรธ แมในหนังสือนี้ก็ตองแปลตามนิยมวา “ดับ” เพื่อสะดวก และไมใหเขาใจเปนคําอ่ืน 

(และยังหาคํากะทัดรัดแทนไมได) แตความจริง การแปลวา ดับ นั่นแหละ มีหลายกรณีที่อาจทําใหเขาใจผิด และวาตามหลัก 
บางคราวก็ไมใชคําแปลที่ถูกตอง 
 คําวา “ดับ” ตามปกติหมายถึง การทําสิ่งที่เกิดมีขึ้นแลวใหหมดสิ้นไป หรือการหมดสิ้นไปของสิ่งที่เกิดมีขึ้นแลว 

แต “นิโรธ” ในปฏิจจสมุปบาท (และในทุกขนิโรธอริยสัจ) หมายถึง การที่สิ่งนั้นๆ ไมเกิดข้ึน ไมมีขึ้น เพราะไมมีเหตุที่จะทํา

ใหมันเกิดขึ้น เชน เพราะอวิชชานิโรธ สังขารจึงนิโรธ ซ่ึงแปลกันวา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ นั้น ความจริงหมายถึงวา 
เพราะอวิชชาไมมีหรือไมเกิดขึ้น หรือหมดปญหาที่เนื่องจากอวิชชาแลว สังขารก็ไมมี ไมเกิดขึ้น หรือจึงหมดปญหาท่ี

เนื่องจากสังขาร มิใชจะตองหมายความวา ทําอวิชชาที่เกิดขึ้นแลวใหหมดสิ้นไป สังขารที่เกิดขึ้นแลวจึงหมดสิ้นไป 

 “นิโรธ”  ที่ควรแปลวาดับนั้น ตามปกติทานใชในความหมายที่แสดงสภาวะตามธรรมดา หรือธรรมชาติของสิ่งปรุง

แตงทั้งหลาย เปนไวพจนอยางหน่ึงของคําวา ภังค (แตกสลาย)  หรือ อนิจจะ ขยะ วยะ เปนตน  เชน ในบาลีวา “อิมา โข 
ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา”  (ภิกษุทั้งหลาย เวทนา

สามเหลานี้แล เปนสิ่งปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น ไมเที่ยง มีอันเสื่อมสิ้น มลาย จางหาย ดับไปเปนธรรมดา) – สํ.สฬ.๑๘/

๓๘๘/๒๖๖ (องคทุกขอในปฏิจจสมุปบาทมีสภาวะเปนอยางนี้ทั้งหมด) ความหมายในแงนี้วา สังขารท้ังหลายเมื่อเกิดขึ้นแลว 

ก็ตองเส่ือมสลายไปเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไมตองไปพยายามดับ มันก็ดับ กรณีนี้มุงพูดแสดงสภาวะ สัมพันธกับ

การปฏิบัติเพียงวา เปนของเกิดได ก็ดับได 

 สวน “นิโรธ” ในทุกขนิโรธอริยสัจ (=ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร) แมจะกลาวถึงกระบวนการตามธรรมชาติ แตเปน
กระบวนการท่ีแสดงโดยมุงใหชี้บงถึงการปฏิบัติ ทานใหแปลได ๒ อยาง (วิสุทฺธิ.๓/๗๗-๗๘) อยางหนึ่งมาจาก นิ (=อภาวะ 

=ไมมี)  +  โรธ (=จารก =คุก ที่คุมขัง  เรือนจํา ที่กักกัน เครื่องปดลอม สิ่งกีดขวางจํากัด) จึงแปลวา ไมมีสิ่งกีดกั้นจํากัด 

หรือหมดเครื่องกักกัน อธิบายวา ไมมีเครื่องปดกั้นจํากัด อันไดแกที่คุมขังคือสังสาระ อีกอยางหน่ึง นิโรธในที่นี้ ตรงกับ 

อนุปปาทะ แปลวา ไมเกิดข้ึน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๗๓ กาํกับความไวอีกวา นิโรธศัพท (ในที่นี้) ไมแปลวา ภังค (ดับ สลาย) 
 เปนอันวา การแปล นิโรธ วา ดับ ถาไมถึงกับผิด ก็ไมสูตรงความหมายท่ีถูกตอง แตจะหาคําแปลอ่ืน ก็ยังหาคํา

โดดที่รัดกุมคุมความดีไมได จึงยอมไปตามนยิมกอน แตตองทําความเขาใจกันวาหมายความอยางนี้ๆ  
 โดยนัยนี้ สูตรปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร อาจแปลทํานองนี้วา “เพราะปลอดอวิชชา  จึงปลอดสังขาร ฯลฯ”  
“เพราะอวิชชาปลอดไป สังขารจึงปลอดไป ฯลฯ”  “เพราะอวิชชาหยุดกอผล สังขารจึงหยุดกอผล ฯลฯ” หรือ “เพราะอวิชชา
หมดปญหา สังขารจึงหมดปญหา ฯลฯ” ดังนี้เปนตน  

 แมในปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทัยวาร  ก็มีปญหาในการแปลบางเหมือนกัน คําบาลีนั้นกินความหมายกวางกวาที่จะ

แปลตายตัวเปนอยางใดอยางหนึ่งในภาษาไทย ความที่วา อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา ฯลฯ นั้น กินความหมายดวยวา “เพราะ
อวิชชาอยางนี้ สังขารจึงอยางนี้, สังขารอยางนี้ วิญญาณจึงอยางนี้, วิญญาณอยางนี้ นามรูปจึงอยางนี้, นามรูปอยางนี้  

สฬายตนะจึงอยางนี้, สฬายตนะอยางนี้ ผัสสะจึงอยางนี้, ผัสสะอยางนี้ เวทนาจึงอยางนี้, เวทนาอยางนี้ ตัณหาจึงอยางนี้, 
ตัณหาอยางนี้ อุปาทานจึงอยางนี้, อุปาทานอยางนี้ ภพจึงอยางนี้, ภพอยางนี้ ชาติจึงอยางนี้, เพราะชาติ ชรามรณะจึงมี ฯลฯ” 
 

  



๒๓๐  พุทธธรรม 
 
บันทึกท่ี ๖: ความหมายยอขององคธรรม ในปฏิจจสมุปบาท 
  ความหมายขององคธรรมตางๆ แหงปฏิจจสมุปบาท ที่ไดแสดงไวในตัวบท ยังคอนขางยืดยาวเย่ินเยอ จึงเสนอ

ความหมายส้ันๆ งายๆ ไวดังนี้ 
๑. อวิชชา ความไมรู ไมรูตามเปนจริง การไมใชปญญา 
๒. สังขาร ความคิดปรุงแตง เจตจํานง จิตนิสัย และทุกส่ิงที่จิตไดส่ังสมอบรมไว 
๓. วิญญาณ ความรูตอโลกภายนอก ตอเร่ืองราวในจิตใจ สภาพพ้ืนจิต 
๔. นามรูป องคาพยพ สวนประกอบของชีวิต ท้ังกายและใจ 
๕. สฬายตนะ ส่ือแหงการรับรู คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
๖. ผัสสะ การรับรู การติดตอกับโลกภายนอก การประสบอารมณ 
๗. เวทนา ความรูสึกสุข ทุกข สบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ 
๘. ตัณหา ความอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป อยากเล่ียง สลาย หรือทําลาย 
๙. อุปาทาน ความยึดติดถือมั่น ความผูกพันถือคางไวในใจ ใฝนิยม เทิดคา การถือรวมเขากับตัว 
๑๐. ภพ ภาวะชีวิตที่เปนอยู เปนไป บุคลิกภาพ กระบวนพฤติกรรมท้ังหมดของบุคคล 
๑๑. ชาติ การเกิดมีตัวท่ีคอยออกรูออกรับเปนผูอยูในภาวะชีวิตนั้น เปนเจาของบทบาทความเปนอยูเปนไปนั้นๆ 
๑๒. ชรามรณะ การประสบความเส่ือม ความไมมั่นคง  ความสูญเสียจบส้ิน แหงการท่ีตัวไดอยูครอบครองภาวะชีวิต 

 นั้นๆ 

โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส = ความเศรา เสียใจ เหี่ยวแหงใจ คร่ําครวญ หวนไห เจ็บปวดรวดราว นอยใจ 

ส้ินหวัง คับแคนใจ  คือ อาการหรือรูปตางๆ ของความทุกข อันเปนของเสียมีพิษที่คั่งคางหมักหมมกด

ดันอั้นอยูภายใน ซึ่งคอยจะระบายออกมา เปนทั้งปญหาและปมกอปญหาตอๆ ไป 

บันทึกท่ี ๗: ความหมายของภวตัณหา และวิภวตัณหา 
 การแปลความหมายของตัณหา ๓ อยาง โดยเฉพาะขอที่ ๒ คือ ภวตัณหา และขอที่ ๓ คือ วิภวตัณหา มักมีปญหา

เกี่ยวกับความไมชัดเจน และความเห็นที่ขัดแยงกัน จึงขอนําหลักฐานตางๆ มาใหชวยกันพิจารณา 
 ในพระสูตร แมบางแหงจะจําแนกตัณหาออกเปน ๓ อยาง และบอกช่ือไว คือ กามตัณหา  ภวตัณหา และวิภวตัณหา 
ดังเชนในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (วินย.๔/๑๓/๑๘; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘) สังคีติสูตร และทสุตตรสูตร (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๘; 
๓๙๒/๒๙๑) เปนตน แตก็ไมมีที่ใดใหคําจํากัดความหรือแสดงความหมายไวโดยตรงเลย ผูศึกษาจึงตองหันไปพ่ึงคัมภีรฝายพระ

อภิธรรม และคัมภีรช้ันอรรถกถา คร้ันไดหลักฐานมาเพียงบางแงบางสวน ไมครบถวนก็ดี หลักฐานที่ไดพบตนไมสามารถแปล

ความหมายไดชัดแจงก็ดี ก็ทําใหเกิดความเห็นแตกตางและขัดแยงกันข้ึน 
 ในพระสูตรน้ัน แมวาทานจะไมไดใหคําจํากัดความและแสดงความหมายไวโดยตรง แตก็มีขอความประกอบและพุทธ

พจนตรัสสอนในบางกรณี ท่ีจะชวยสองใหเห็นความหมายของตัณหา ๓ อยางชัดเจนข้ึนได ในที่นี้ จึงจะแสดงหลักฐานทั้งฝาย

พระสูตร พระอภิธรรม และคําอธิบายของอรรถกถา เพ่ือผูศึกษาจะไดพิจารณาอยางกวางขวาง 
 ตัณหาสูตร ในอิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๖/๒๖๘) เปนพระบาลีแหงหน่ึงท่ีพระพุทธเจาทรงจําแนกตัณหา ๓ อยาง ไว 

ณ ท่ีนี้ แมวาพระองคจะมิไดทรงแสดงความหมายของตัณหาแตละอยางไวโดยตรง แตก็ไดตรัสขอความเปนคาถา ซึ่งอาจใช
ประกอบในการที่จะเขาใจความหมายตอไป   

พระสูตรนี้ เมื่อแปลตรงไปตรงมาตามคําศัพทเทาที่มี โดยยังไมนําเอาคําอธิบายเสริมความของอรรถกถาเขาไปปรุง จะ

ไดดังนี้ 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๓๑ 
 

  

“ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเหล่านี้มี ๓ ประการ, ๓ ประการเป็นไฉน? ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา. ภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ ประการ ด่ังนี้แล... 

“ชนทั้งหลายผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือตัณหา มีจิตยินดีในภพและอภพ (ภวาภเว). พวกเขาพัวพัน
ด้วยเครื่องผูกของมาร ไม่มีความลุโล่งโปร่งใจ เป็นสัตว์ไปสู่สงสาร ถึงความเกิดและความตาย.ส่วนชนเหล่าใด 
กําจัดตัณหาได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากตัณหาในภพและอภพ  (ภวาภเว) บรรลุความสิ้นอาสวะ, ชนเหล่านั้น 
เป็นผู้ถึงฝั่งแล้วในโลก.” 

อีกสูตรหน่ึง ในอิติวุตตกะน้ันเอง ช่ือ ทิฏฐิสูตร (ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓) มุงแสดงเร่ืองทิฏฐิ ๒ ซึ่งหมายถึง ภวทิฏฐิ 
และวิภวทิฏฐิ แตเนื้อหาท่ีตรัสเปนการแสดงภวตัณหาและวิภวตัณหาไปดวยในตัว ขอแปลมาใหดูท้ังสูตร ดังนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เทพและมนุษย์ทั้งหลาย ถูกทิฏฐิ ๒ จําพวก เข้าครองใจแล้ว พวกหนึ่งติดล้าอยู่ 
พวกหนึ่งวิ่งเลยไปเสีย ส่วนพวกท่ีมีตาจึงมองเห็น 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกหน่ึงติดล้าอยู่เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) เทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้มีภพเป็นที่
ยินดี (ภวารามา) รื่นรมย์ในภพ (ภวรตา) บันเทิงในภพ (ภวสัมมุทิตา), เมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความ
ดับแห่งภพ (ภวนิโรธ) จิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้น ย่อมไม่แล่นไป ไม่เล่ือมใส ไม่ตั้งแน่วลง ไม่น้อมดิ่ง
ไป, พวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้. 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งวิ่งเลยไป เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) คนพวกหนึ่ง อึดอัดระอา รังเกียจอยู่
ด้วยภพนั่นแหละ จึงพรํ่าชื่นชมวิภพ (หรือจึงยินดีย่ิงซึ่งวิภพ = วิภวํ อภินนฺทนฺติ,  วิภวะ หรือ วิภพ = ความ

ปราศจากภพ อรรถกถา อิติ.อ.๒๓๓ ไขความวา = อุจเฉทะ แปลวา ความขาดสูญ) ว่า นี่แน่ะท่านเอย นัยว่า 
หลังจากร่างกายแตกทําลายตายไปแล้ว อัตตานี้ก็จะขาดสูญ มลายสิ้น, นี่ละคือภาวะสุดประเสริฐ, นี่ละคือ
ภาวะดีเย่ียม, นี่ละคือภาวะที่เป็นของแท,้ พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างน้ี. 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกที่มีตาจึงมองเห็น เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมมองเห็น
สภาพภพ (ภูต อรรถกถาวา = ขันธ ๕) โดยความเป็นสภาพภพ (คือเห็นตามสภาวะที่เป็นจริง), ครั้นเห็น
สภาพภพโดยความเป็นสภาพภพแล้ว ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติด (นิพพิทา) เพื่อหมดใคร่ (วิราคะ) เพื่อ
นิโรธแห่งสภาพภพน้ัน, ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้.... 

“ผู้ใดเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพ และเห็นสภาวะที่ล่วงพ้นสภาพภพ, ผู้นั้น
ย่อมน้อมใจดิ่งไปในภาวะที่เป็นจริง เพราะหมดสิ้นภวตัณหา, ถ้าเขากําหนดรู้สภาพภพ เขาจะ
เป็นผู้ปราศตัณหา ทั้งในภพและอภพ (ภวาภเว), เพราะความหมดภพแห่งสภาพภพ ภิกษุ
ทั้งหลายจะไม่มาสู่ภพอีก..” 

 ในพระสูตรน้ี มีขอสังเกตสําคญัท่ีควรกลาว ณ ท่ีนี้ ๒ ประการ คือ 
๑. พระพุทธเจาตรัส ตัณหา และทิฏฐิ ควบคูไปดวยกัน เพราะเปนของเนื่องกัน อิงอาศัยกัน คนพวกหนึ่งยินดีในภพ 

ปรารถนาภพ (ภวรม, ภวอภิรม = ภวตัณหา)  และมีความเห็นยึดติดถือมั่นวา ภพนั้นเปนที่นายินดี เปนที่รองรับความยั่งยืน

ของอัตตา  เปนสภาพที่นาปรารถนา  (ภวทิฏฐิ)  สวนคนอีกพวกหนึ่งเกลียดชังภพ  ช่ืนชมยินดีวิภพ  ปรารถนาความขาดสูญ   

(วิภวอภินันท = วิภวตัณหา) และมีความเห็นเช่ือถือยึดถือวา อัตตาจะขาดสูญ (วิภวทิฏฐิ = อุจเฉททิฏฐิ)   
๒. ความในพระสูตร แสดงความแตกตางระหวาง วิภวะ หรือ วิภพ (ความปราศจากภพ ไมมีภพ หมายถึง ความขาด

สูญ) ซึ่งเปนที่ยึดถือของความเห็นผิด กับ ภวนิโรธ (ความดับภพ)  ซึ่งเปนคําสอนและเปนสภาวะที่พึงมุงหมายในพุทธธรรม  
วิภวะ หรือวิภพ เปนสภาวะท่ีตรงขามกับภวะ หรือภพ เปนปลายสุดสองขาง ท่ีทรงมุงอธิบายในพระสูตรนี้วา คนพวก

หนึ่งติดลาอยูปลายสุดดานภพ อีกพวกหนึ่งวิ่งเลยเถิดไปยังปลายสุดดานวิภพ พระพุทธเจาตรัสสอนใหหลีกเวนปลายสุดทั้งสอง

ดานนั้น ส่ิงท่ีพระองคทรงสอนใหมุงหมาย คือ ภวนิโรธ ซึ่งไมใชท้ังสองอยางนั้น เปนเรื่องกลางๆ  ตามสภาวะ  
ถาเขาใจเร่ืองนี้ ก็จะเขาใจเร่ืองมัชเฌนธรรมเทศนา และมัชฌิมาปฏิปทา  



๒๓๒  พุทธธรรม 
 
  ตัณหา กับทิฏฐินั้น เปนองคธรรมตางอยาง แตใกลชิด อยูในชุดเดียวกัน อิงอาศัยกัน เมื่อเห็นวาอยางใดดี ก็อยากได

อยางน้ัน เมื่ออยากไดอยางใด ก็จะเห็นจะมองใหเปนอยางน้ัน โดยเฉพาะในเม่ือปฏิบัติตอส่ิงท่ีไมรู ซึ่งเปนเรื่องของความคิดปรุง

แตง ดังนั้น ในความหมายของตัณหา ท่ีจะยกมาแสดงตอไปน้ี ทานจึงนําเอาทิฏฐิมาชวยอธิบายตัณหาดวย วาตัณหาอยางนั้นคือ

ความอยากที่ประกอบดวยทิฏฐิอยางนั้น แตกระน้ันก็ตองตระหนักวา ตัณหากับทิฏฐิก็ยังคงเปนองคธรรมคนละอยาง ตัณหาก็

อยางหนึ่ง ทิฏฐิก็อยางหนึ่ง หรือความอยากก็อยางหน่ึง ความเห็นก็อยางหน่ึง 
 ในปุราเภทสูตร ในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๔๑๗/๕๐๑) มีขอความในคาถาหนึ่ง พรอมทั้งคําอธิบายในมหานิทเทส และใน
อรรถกถา ซึ่งจะชวยใหเขาใจความหมายของภวตัณหาและวิภวตัณหาชัดเจนย่ิงข้ึน ขอความในพระสูตรตอนน้ันวา 

 “ผู้ใดไม่มีความอิงอาศัย (คือไม่ข้ึนต่อตัณหาและทิฏฐิ), รู้ธรรมแล้ว ไม่ขึ้นต่ออะไรๆ (คือจิตใจเป็น
อิสระ), ไม่มีตัณหา ไม่ว่าเพ่ือภพ หรือเพ่ือวิภพ (ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา = ความทะยานอยากเพ่ือจะ
เป็น หรือเพื่อจะไม่เป็น), เราเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้สงบ” 

คําสําคัญในที่นี้ คือ ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา ซึ่งแยกออกไดเปน ภวาย ตณฺหา (ตัณหาเพ่ือภพ หรือความทะยานอยาก

เพ่ือจะเปน) กับ วิภวาย ตณฺหา  (ตัณหาเพ่ือวิภพ หรือความทะยานอยากเพ่ือจะไมเปน)  
กลาวไดวา คําทั้งสองนี้ ก็คือรูปขยายหรือแยกศัพทของภวตัณหา และวิภวตัณหา นั่นเอง อยางไรก็ตาม คัมภีรมหา-

นิทเทส ซ่ึงอธิบายสุตตนิบาตชวงน้ี และเปนคัมภีรในพระไตรปฎกเชนเดียวกัน ไดไขความพระบาลีตอนนี้ (ขุ.ม.๒๙/๔๒๐/๒๙๔) 

โดยอธิบายตัณหาวา ไดแก ตัณหาในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ และไขความ ภวาย และวิภวาย หลายนัย 

นัยที่ ๑  วาภวาย หมายถึง ภวทิฏฐิ และ วิภวาย หมายถึง วิภวทิฏฐิ นัยที่ ๒ วา ภวาย หมายถึง สัสสตทิฏฐิ  วิภวาย หมายถึง

อุจเฉททิฏฐิ (นัยที่ ๒ วาโดยสาระก็เหมือนกับนัยแรกนั่นเอง) นัยที่ ๓ ไขความเฉพาะแต ภวาย วาหมายความวา (ตัณหาหรือ

ความทะยานอยาก) เพ่ือความเปน (ภพ) บอยๆ เพ่ือความไป (คติ)บอยๆ เพ่ือความอุบัติบอยๆ เพ่ือปฏิสนธิบอยๆ เพ่ือความ

บังเกิดแหงอัตภาพบอยๆ สวนวิภวาย ทานไมไขความไว แตกระนั้นก็ตาม การไขความ ภวาย ตามนัยที่ ๓ นี้ ก็เทากับเปน

เคร่ืองช้ีบงใหแปล วิภวาย วา (ตัณหาหรือความทะยานยาก) เพ่ือความไมเปน (วิภพ หรือปราศจากภพ) หรือเพ่ือความขาดสูญ 
 ในพระอภิธรรมปฎก คัมภีรไดใหคําจํากัดความตัณหาตางๆ ไว บางแหง (อภิ.สํ.๓๔/๘๔๕/๓๒๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๑๒/

๔๘๕) อธิบายเฉพาะภวตัณหา ซึ่งในที่นั้นมาคูกับอวิชชา วา “บรรดาองคธรรม ๒ อยางนั้น ภวตัณหาเปนไฉน?  ความพอใจใน
ภพ ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาในภพ ความเสนหาในภพ ความรานรนในภพ ความสยบในภพ 

ความหมกมุนในภพ อันใด นี้เรียกวา ภวตัณหา”  
อีกแหงหนึ่ง (อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔) อธิบายตัณหาทั้ง ๓ อยางดังนี้ “บรรดาตัณหา ๓ นั้น ภวตัณหา เปนไฉน? ความ

ใคร ความติดใคร ความยินดี ความคลอยไปหา ความเพลิดเพลิน ความใฝรักเพลิดเพลิน ความติดใครแหงจิต ที่เปนไปพรอม

ดวยภวทิฏฐิ, นี้เรียกวา ภวตัณหา. วิภวตัณหา เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ความยินดี ความคลอยไปหา ความ

เพลิดเพลิน ความใฝรักเพลิดเพลิน ความติดใครแหงจิต ท่ีเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้เรียกวา วิภวตัณหา, ตัณหาที่เหลือ
นอกนั้น เรียกวา กามตัณหา (อีกนัยหนึ่ง) บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติด
ใครแหงจิต ที่ประกอบดวยกามธาตุ, นี้เรียกวากามตัณหา, ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ท่ีประกอบดวยรูป

ธาตุและอรูปธาตุ, นี้เรียกวา ภวตัณหา, ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้
เรียกวา วิภวตัณหา.” 
 ในอรรถกถาแหงอิติวุตตกะ ซึ่งอธิบายพระสูตรที่ยกมาอางขางตนนั้น แหงแรก (อิติ.อ.๒๖๐) อธิบายคํา ภวาภเว วา

หมายถึง (มีใจติดของอยู) ในภพนอยภพใหญ และอธิบายอีกนัยหนึ่งวา ภพ หมายถึงสัสสตทิฏฐิ อภพ หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ 

เพราะฉะน้ัน มีใจติดของในภพและอภพ ก็คือในสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งก็มุงหมายเอาภวตัณหา และวิภวตัณหา นั่นเอง 

สวนแหงหลัง (อิติ.อ.๒๓๕) อธิบายคํา ภวาภเว วาหมายถึง ในภพนอยและภพใหญ หรือในเพราะการเห็นความขาดสูญ เปนตน. 

อรรถกถาน้ันเอง อีกแหงหนึ่ง (อิติ.อ.๔๓๗) อธิบายคํา ภวาภโว วา ภว(ภพ)=สมบัติ อภว(อภพ)=วิบัติ ภว(ภพ)=ความเจริญ

เพ่ิมพูน อภว(อภพ)=ความเส่ือมหรือลดลง 



บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๒๓๓ 
 

  

 ในอรรถกถาแหงสุตตนิบาต (สุตฺต.อ.๒/๔๕๑) และอรรถกถาแหงมหานิทเทส (นิทฺ.อ.๒/๔๗) ตอนที่อธิบายปุราเภท

สูตรชวงท่ีอางขางตนนั้น ไขความตอนสําคัญวา “ภวาย วิภวาย วาติ สสฺสตาย อุจฺเฉทาย วา.” ซึ่งแปลไดความวา (ตัณหา) เพ่ือ
ภพ หรือเพ่ือวิภพ คือ เพ่ือความเที่ยงแทย่ังยืน หรือเพ่ือความขาดสูญ (บางทานแปลเติมศัพทหรือเสริมความเพ่ือใหเหมือนกับท่ี

อื่นๆ วา เพ่ือสัสสตทิฏฐิ หรือเพ่ืออุจเฉททิฏฐิ) 
 อรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามัคคอธิบายตัณหา ๓ ไวอยางชัดเจนมาก พรอมทั้งยกเอาคําจํากัดความในพระอภิธรรมปฎก

มาอางไวอยางครบครัน และอธิบายไวถึง ๒ แหง 
 แหงท่ีหนึ่ง (ปฏิสํ.อ.๑๔๐) อธิบาย ภวตัณหา ที่มาคูกับอวิชชาวา “ภวตัณหา ไดแก ความปรารถนาในภพทั้งหลาย มี
กามภพ เปนตน แลวยกบาลีในธัมมสังคณีและวิภังคท่ีแสดงขางตนมาอาง (อภิ.สํ.๓๔/๘๔๕/๓๒๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๑๒/๔๘๕; ดูขางตน) 

จากนั้นอธิบายตัณหาทั้ง ๓ อยาง โดยยกความในพระบาลีในคัมภีรวิภังคท่ีแสดงแลวขางตนมาอาง (อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; ดู
ขางตน) แลวอธิบายตอทายวา “แตในอรรถกถาทานกลาววา ราคะที่เนื่องดวยกามคุณ ๕ ชื่อวากามตัณหา, ราคะในรูปภพและอรูปภพ 

ความติดใจในฌาน ราคะท่ีเปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ความปรารถนาดวยอํานาจภพ ชื่อวาภวตัณหา, ราคะท่ีเปนไปพรอมดวย

อุจเฉททิฏฐิ ชื่อวา วิภวตัณหา” ความหมายอยางนี้ ในวรรณนาแหงสังคีติสูตร (ที.อ.๓/๒๒๙) ก็อธิบายไวอยางเดียวกัน 
 แหงท่ีสอง (ปฏิสํ.อ.๑๘๙) อธิบายตัณหา ๓ ตามลําดับดังนี้ “กามตัณหา ไดแก ตัณหาในกาม (กาเม ตณฺหา),  คําวา 
กามตัณหานี้ เปนช่ือของราคะ ที่เนื่องดวยกามคุณ ๕. ภวตัณหา ไดแกตัณหาในภพ (ภเว ตณฺหา), คําวา ภวตัณหานี้ เปนช่ือของ
ราคะที่เปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ซ่ึงเกิดข้ึนดวยอํานาจความปรารถนาภพ เปนช่ือของราคะในรูปภพและอรูปภพและเปนช่ือ

ของความติดใจในฌาน. วิภวตัณหา ไดแก ตัณหาในวิภพ (ความไมเปน, ความปราศจากภพ, ความขาดสูญ; วิภเว ตณฺหา), คํา
วาวิภวตัณหานี้ เปนช่ือของราคะที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ.” คําอธิบายอยางนี้ มาในอรรถกถาแหงวิภังคในพระอภิธรรม
ปฎกก็มี (วิภงฺค.อ.๑๔๓ แตฉบับอักษรไทยท่ีมีใชอยูในปจจุบัน ถอยคําตกหลนไปบาง ไมครบถวนอยางใน ปฏิสํ.อ.) 
 วิสุทธิมัคค  ซึ่งเปนคัมภีรระดับอรรถกถาที่ใชอางอิงกันมากในวงการศึกษาคนควาทางพระพุทธศาสนา และตามปกติ
มักอธิบายเรื่องสําคัญๆ เหมือนกันกับอรรถกถาอ่ืนๆ แตสําหรับเรื่องตัณหา ๓ นี้ กลับพูดนอย โดยอธิบายไวเฉพาะในตอนที่พูด

ถึงตัณหา ๑๐๘ ซึ่งจะใหมองเห็นแงความหมายอีกดานหนึ่ง ดังจะคัดมาใหดูดังนี้ (วิสุทฺธิ.๓/๑๗๙ ตรงกับ วิภงฺค.อ.๒๓๔):  
“ก็แล บรรดาตัณหา (ในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ รวม ๖ อยาง) เหลานั้น ตัณหาแตละอยาง

ตรัสไวอยางละ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตามอาการที่เปนไป.จริงอยู รูปตัณหานั่นเอง เมื่อยินดีอยางชนิดยินดี

กาม ในเวลาที่รูปารมณมาสูคลองจักษุ ในเวลานั้น ชื่อวากามตัณหา. รูปตัณหาน้ันแหละ ในเวลาใด เปนไปพรอมดวยทิฏฐิวารูปา

รมณนั้นแล เที่ยงแท ย่ังยืน ในเวลานั้น ช่ือวา ภวตัณหา เพราะราคะท่ีเปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ทานเรียกวา ภวตัณหา. แต

ในเวลาใด รูปตัณหานั้นเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิวา รูปารมณนั้นแล ขาดสูญ พินาศ ในเวลานั้นช่ือวา วิภวตัณหา เพราะ

ราคะท่ีเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานเรียกวา วิภวตัณหา” (อยางไรก็ตาม พึงดูคําอธิบายตามมติของมหาฎีกาประกอบดวย 
- วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๘๐,๓๖๒);  คัมภีรปปญจสูทนี และสารัตถปกาสินี (ม.อ.๑/๓๐๓; สํ.อ.๒/๒๐) ก็อธิบายไวทํานองเดียวกันนี้ 

แตสํานวนภาษาที่ตางออกไป อาจชวยใหเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน ผูสนใจโปรดดูตามที่อาง 
 เทาท่ีกลาวมา คงจะยุติไดวา คําอธิบายในคัมภีรสัทธรรมปกาสินี อรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามัคค เปนขอสรุป

ความหมายของตัณหา ๓ ท่ีสมบูรณและนาพอใจ ทั้งในแงความชัดเจน และในแงท่ีครอบคลุมความหมายซึ่งทานไดแสดงไวใน

คัมภีรทั้งหลาย ท้ังระดับพระบาลี และระดับอรรถกถา ขอนําขอสรุปนั้นมาเรียบเรียงไวใหดูงาย ดังนี้ 
๑. กามตัณหา คือ ตัณหาในกาม ไดแก ราคะที่เนื่องดวยกามคุณ ๕  
๒. ภวตัณหา คือ ตัณหาในภพ ไดแก ราคะ (ความติดใครปรารถนา) ในรูปภพและอรูปภพ ความติดใจในฌาน

และราคะท่ีเปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาภพ 
๓. วิภวตัณหา คือ ตัณหาในวิภพ ไดแก ราคะท่ีเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความ

ปรารถนาความปราศจากภพ หรือความขาดสูญ 
  (ขอพึงระวัง คือ จะตองระลึกไวเสมอวา วิภพ คือ ความปราศจากภพ ความส้ินภพ หรือความขาดสูญนั้น เปนคนละ

อยางกับ ภวนิโรธ ที่แปลวาความดับภพ หรือความไมเกิดภพ ซึ่งเปนสภาวะที่พึงประสงค ถาไมชัด พึงพิจารณาทบทวนพระบาลี

ในทิฏฐิสูตรขางตนอีกครั้งหนึ่ง) 



 

ตอน ๓: ชีวิตเปนไปอยางไร? 

กรรม 

ในฐานะหลักธรรมท่ีเนื่องอยูในปฏิจจสมุปบาท 

บทที่ ๕ 

ความนํา 

 หลักธรรมตางๆ ไมวาจะมีชื่อใดๆ ลวนสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังส้ิน เพราะแสดงถึงหรือสืบ

เน่ืองมาจากสัจธรรมเดียวกัน และเปนไปเพื่อจุดหมายเดียวกัน แตนํามาแสดงในช่ือตางๆ กัน โดยช้ีความจริง

เพียงสวนใดสวนหนึ่งคนละสวนละตอนกันบาง เปนความจริงอันเดียวกัน แตแสดงคนละรูปละแนว เพ่ือ

วัตถุประสงคคนละอยางบาง ดวยเหตุนี้ หลักธรรมบางขอจึงเปนเพียงสวนยอยของหลักใหญ บางขอเปนหลัก

ใหญดวยกัน ครอบคลุมความหมายของกันและกัน แตมีแนวหรือรูปแบบการแสดงและความมุงหมายจําเพาะใน

การแสดงตางกนั 
  ปฏิจจสมุปบาทเปนหลักธรรมใหญท่ีแสดงความเปนไปของชีวิตไว ท้ังหมด มีขอบเขตกวางขวาง

ครอบคลุมหลักธรรมปลีกยอยในระดับตางๆ อยางท่ัวถึง เรียกไดวาเปนกระบวนการแหงชีวิต หรือกระบวนธรรม

เบ็ดเสร็จ ถาเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาทแลว ก็ชื่อวาเขาใจชีวิต หรือเขาใจพระพุทธศาสนาท้ังหมด ดังพุทธพจน

ท่ีวา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูน้ันเห็นธรรม”
380

  
อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันท่ัวไปวา ปฏิจจสมุปบาทเปนหลักธรรมท่ีลึกซึ้ง เขาใจยากอยางยิ่ง แมการ

อธิบายก็ทําไดยาก ดังน้ัน หนังสือหรือคัมภีรท่ีอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทอยางจําเพาะโดยตรง จึงมีนอยอยางยิ่ง

จนหาแทบไมไดเลย แตกระน้ันก็ตาม ก็ไดมีหนังสือและคัมภีรจํานวนมาก อธิบายหลักธรรมบางหมวด บางเรื่อง 

ท่ีเปนสวนยอยของหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น   
หลักธรรมสวนยอยของปฏิจจสมุปบาท ท่ีนิยมอธิบายกันมากที่สุด คงจะไดแก หลักกรรม การนําหลัก

กรรมมาอธิบาย อาจมองไดท้ังในแงท่ีวา กรรมเปนเรื่องนาสนใจในตัวของมันเอง และในแงท่ีวา ความเขาใจ

เกี่ยวกับกรรมนั้น เปนบันไดสําคัญท่ีจะกาวเขาสูความเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาท  
วาท่ีจริง การอธิบายหลักกรรมตามเนื้อหาอยางตลอดสาย ก็คือ วิธีการท่ีงายข้ึนอยางหน่ึง ในการอธิบาย

หลักปฏิจจสมุปบาทน่ันเอง  

 กรรมเปนเพียงสวนหนึ่งในกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งเห็นไดชัดเมื่อแยกสวนในกระบวนการ

น้ันออกเปน ๓ วัฏฏะ (วน, วังวน) คือ กิเลส กรรม และวิบาก  หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทํา

กรรมและการใหผลของกรรมทั้งหมด ต้ังตนแตกิเลสที่เปนเหตุใหทํากรรม  จนถึงวิบากอันเปนผลท่ีจะไดรับ เม่ือ

เขาใจปฏิจจสมุปบาทดีแลว ก็เปนอันเขาใจหลักกรรมชัดเจนไปดวย  ดังน้ัน วาโดยตัวกฎหรือสภาวะ จึงไมมี

ความจําเปนอะไรท่ีจะตองช้ีแจงเรื่องกรรมไวตางหาก ณ ท่ีน้ีอีก 

                                                 
380 ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๙ 

๑ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๓๕ 
 

  

 อยางไรก็ดี  การอธิบายตามแนวปฏิจจสมุปบาทน้ัน เปนการพิจารณาในแงของกระบวนการธรรมชาติวา

ดวยตัวกฎหรือสภาวะลวนๆ และเปนการมองอยางกวางๆ ตลอดทั้งกระบวนการ ไมเนนท่ีจุดใดจุดหน่ึง

โดยเฉพาะ แตในทางปฏิบัติ เม่ือมองในแงความเปนไปในชีวิตจริง จะเห็นวาสวนของปฏิจจสมุปบาทท่ีปรากฏ

เดนชัดออกมาในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนเรื่องของการแสดงออก และเกี่ยวของกับความรับผิดชอบของคน

โดยตรง  ก็คือสวนท่ีเรียกวากรรม ถาเพงในทางปฏิบัติอยางนี้  ก็อาจยกเอากรรมข้ึนเปนจุดเนนและเปนบทตั้ง 

แลวเอาสวนอื่นๆ ของปฏิจจสมุปบาท เปนตัวประกอบสําหรับสืบสาวราวเรื่องตอไป  
ถาทําอยางน้ี ปฏิจจสมุปบาท  ก็จะปรากฏในรูปรางท่ีนิยมเรียกกันวา “กฎแหงกรรม”

381
 และจะมี

เรื่องราวในแงอื่นๆ ท่ีนาสนใจเขามาเกี่ยวของเพิ่มขึ้นอีก นับวาเปนแนวการอธิบายท่ีนาศึกษา  ดังปรากฏวา ใน

สมัยหลังๆ น้ี  ก็นิยมพูดถึงกฎแหงกรรมกันมากกวาจะพูดถึงปฏิจจสมุปบาท  เพราะการพูดถึงกรรม เปนการ

พูดถึงกิริยาอาการ  ซึ่งเปนส่ิงท่ีหยาบ ปรากฏชัด  เห็นงาย  เกี่ยวของอยูเฉพาะหนาทุกขณะทุกเวลา เหมาะท่ีจะ

ถือเอาเปนจุดเริ่มตนของการพิจารณา  
ยิ่งกวานั้น การอธิบายเรื่องกรรม อาจทําไดหลายระดับ คือ จะอธิบายอยางงายๆ ในระดับผิวเผิน  พอ

ใหเห็นเหตุเห็นผลในสายตาของชาวบานก็ได  จะยกเอาเหตุการณหรือบทบาทของคนท้ังหลายขึ้นมาเปนตัวอยาง 

ก็ทําไดสะดวก หรือจะอธิบายลึกลงไปถึงกระบวนธรรมภายในจิต  จนตองใชหลักปฏิจจสมุปบาทเต็มรูปก็ได   
ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ จึงจะไดเสนอคําอธิบายหลักกรรม หรือกฎแหงกรรมไว ณ ท่ีนี้ดวย พอเปน

แนวสําหรับทําความเขาใจ 

ความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกรรม 
 ก. กรรม ในฐานะกฎธรรมชาติอยางหน่ึง 
 พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงวา ส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ไมวาจะเปนคนสัตวหรือส่ิงของ เปนรูปธรรม

หรือนามธรรม เปนวัตถุหรือเปนเรื่องจิตใจ ไมวาชีวิตหรือโลกที่แวดลอมอยูก็ตาม
382

 ท้ังหมดลวนเปนไปตาม

ธรรมดาแหงเหตุปจจัย เปนเรื่องของปจจัยสัมพันธ ธรรมดาที่วานี้มองดวยสายตาของมนุษย เรียกวา กฎ

ธรรมชาติ เรียกในภาษาบาลีวา “นิยาม” แปลวา กําหนดอันแนนอน ทํานองหรือแนวทางท่ีแนนอน หรือความ
เปนไปอันมีระเบียบแนนอน เพราะปรากฏใหเห็นวา เม่ือมีเหตุปจจัยอยางน้ันๆ แลว ก็จะมีความเปนไปอยางน้ันๆ 

แนนอน 
 กฎธรรมชาติหรือนิยามนั้น แมจะมีลักษณะท่ัวไปอยางเดียวกันทั้งหมด คือ ความเปนไปตามธรรมดา
แหงเหตุปจจัย แตก็อาจแยกประเภทออกไปไดตามลักษณะอาการจําเพาะท่ีเปนแนวทางหรือเปนแบบหน่ึงๆ ของ

ความสัมพันธ อันจะชวยใหกําหนดศึกษาไดงายขึ้น เมื่อวาตามสายความคิดของพระพุทธศาสนา พระอรรถกถา-
จารยแสดงกฎธรรมชาติ หรือ นิยาม ไว ๕ อยาง

383
 คือ 

                                                 
381  ตัวอยางพุทธพจนแหงหนึ่งที่เชื่อมปฏิจจสมุปบาทกับกฎแหงกรรมสนิทกันเปนอยางดี คือท่ีตรัสวา “บัณฑิตผูเห็นปฏิจจสมุปบาท 

ฉลาดในกรรมและวิบาก ยอมมองกรรมตามเปนจริงดังนี้...” (ม.ม.๑๓/๗๐๗/๖๔๘; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๗) 
382  หมายถึง สังขตธรรม ทั้งหมด 
383  (เชน ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ.๔๐๘); พึงเทียบความหมายของนิยามตามท่ีทานผูรูแปลเปนภาษาอังกฤษวา orderliness of nature; the five 

aspects of natural law; ความหมาย และคําแปลภาษาอังกฤษของนิยาม ๕ แสดงไวที่เชิงอรรถหนาแรกของบทที่ ๓ - ไตรลักษณ ดวย 



๒๓๖  พุทธธรรม 
 

๑. อุตุนิยาม384
 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณฝายวัตถุ โดยเฉพาะความเปนไปของธรรมชาติ

แวดลอมและความเปล่ียนแปลงทางวัตถุ เชน เรื่องลมฟาอากาศ ฤดูกาล ฝนตกฟารอง การที่ดอกบัวบาน

กลางวันหุบกลางคืน การท่ีดินนํ้าปุยชวยใหตนไมงาม การท่ีคนไอหรือจาม การท่ีส่ิงท้ังหลายผุพังเนาเปอย เปน

ตน แนวความคิดของทานมุงเอาความผันแปรท่ีเนื่องดวยความรอนหรืออุณหภูมิ 
๒. พีชนิยาม385

 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ หรือท่ีเรียกกันวาพันธุกรรม เชน หลักความจริงท่ีวา

พืชเชนใด ก็ใหผลเชนนั้น พืชมะมวงก็ออกผลเปนมะมวง เปนตน 
๓. จิตตนิยาม386

 กฎธรรมชาติเก่ียวกับการทํางานของจิต เชน เม่ืออารมณ (ส่ิงเรา) กระทบประสาท จะ
มีการรับรูเกิดขึ้น จิตจะทํางานอยางไร คือ มีการไหวแหงภวังคจิต ภวังคจิตขาดตอน แลวมีอาวัชชนะ แลวมีการ

เห็น การไดยิน ฯลฯ มีสัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ ฯลฯ หรือเม่ือจิตท่ีมีคุณสมบัติอยางนี้เกิดข้ึน จะมีเจตสิก

อะไรบางประกอบได หรือประกอบไมได เปนตน 
๔. กรรมนิยาม387

  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย คือกระบวนการกอการกระทําและการ

ใหผลของการกระทํา หรือพูดใหจําเพาะลงไปอีกวา  กระบวนการแหงเจตจํานง หรือความคิดปรุงแตงสรางสรรค

ตางๆ พรอมท้ังผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคลองสมกัน เชน ทํากรรมดี มีผลดี  ทํากรรมชั่ว มีผลช่ัว เปนตน 
๕. ธรรมนิยาม388

  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการท่ีเปนเหตุเปนผลแกกันของส่ิง

ท้ังหลาย โดยเฉพาะอยางท่ีเรียกกันวา ความเปนไปตามธรรมดา เชนวา ส่ิงท้ังหลายมีความเกิดข้ึน ต้ังอยู และ
ดับไป เปนธรรมดา  คนยอมมีความเกิดแกเจ็บตายเปนธรรมดา  ธรรมดาของคนยุคน้ีมีอายุขัยประมาณรอยป 

ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติหรือไมก็ตาม ยอมเปนธรรมดาของส่ิงท้ังหลายท่ีเปนสภาพไมเท่ียง ถูกปจจัยบีบคั้น 

และไมเปนอัตตา ดังน้ีเปนตน 

  ความจริง กฎ ๔ อยางแรกยอมรวมลงในกฎท่ี ๕ คือ ธรรมนิยาม ท้ังหมด  หรือจําแนกออกไปจาก

ธรรมนิยามน่ันเอง หมายความวา  ธรรมนิยามมีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดทั้ง ๕ ขอ  
เมื่อเปนเชนน้ี อาจมีผูสงสัยวา ธรรมนิยามเปนกฎใหญ  เมื่อเอามากระจายเปนกฎยอย ก็นาจะกระจาย

ออกไปใหหมด เหตุไร เม่ือแจงเปนกฎยอยแลว ยังมีธรรมนิยามอยูในรายช่ือกฎยอยอีกดวยเลา  
คําตอบสําหรับความขอน้ีพึงทราบดวยอุปมา เหมือนคนทั้งหมดในประเทศไทยนี้ บางทีมีผูพูดจําแนกออ

กวา รัฐบาล ขาราชการ พอคา และประชาชนบาง วา ตํารวจ ทหาร ขาราชการ นักศึกษา และประชาชนบาง วา
อยางอื่นอีกบาง ความจริง คําวา “ประชาชน” ยอมครอบคลุมคนทุกหมูเหลาในประเทศ  ขาราชการพลเรือน 

ทหาร พอคา นักศึกษา ก็ลวนเปนประชาชนดวยกันท้ังส้ิน แตท่ีพูดแยกออกไปก็เพราะวา คนเหลาน้ันนอกจากจะ

มีลักษณะหนาท่ีโดยท่ัวไปในฐานะประชาชนเหมือนคนอื่นๆ แลว ยังมีลักษณะหนาท่ีจําเพาะพิเศษตางหากออกไป

อีกสวนหน่ึงดวย สวนคนท่ีไมมีลักษณะหรือหนาท่ีจําเพาะพิเศษแปลกออกไป ก็รวมอยูในคําวาประชาชน  
                                                 
384  แปลกันวา law of energy; law of physical phenomena; physical inorganic order หรือเหมารวมวา physical laws 
385  แปลกันวา genetic laws; law of heredity; physical organic order; biological laws 
386  แปลกันวา psychic law; psychological laws 
387  แปลกันวา  law of karma; order of act and result; karmic laws; moral laws 
388  แปลกันวา the general law of cause and effect; order of the norm; ธรรมนิยามน้ี อรรถกถาอธิบายโดยยกตัวอยางธรรมดาใน

โอกาสตางๆ เก่ียวกับพุทธประวัติ เชนวา ในเวลาที่พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิ ทรงประสูติ ตรัสรู เปนตน เปนธรรมดาที่หมื่น

โลกธาตุจะหว่ันไหว 
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อนึ่ง การจําแนกนั้นอาจแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคจําเพาะของการจําแนกคร้ังน้ันๆ แตทุกครั้ง

ก็จะมีคําวาประชาชน หรือราษฎร หรือคําท่ีมีความหมายกวางทํานองนั้นไวเปนที่รวมเขาของคนทั้งหมดท่ีเหลือ ซึ่ง
ไมตองจําแนกออกไปตางหากตามวัตถุประสงคจําเพาะคราวนั้น  

เรื่องนิยาม ๕ ก็พึงเขาใจความทํานองเดียวกันน้ี  
  การจําแนกกฎธรรมชาติเปน ๕ อยางน้ี จะเปนการแบงแยกท่ีครบจํานวนหรือไม ควรจะมีกฎยอยอะไร

อื่นนอกจากนี้หรือไม ไมใชปญหาในท่ีน้ี เพราะทานไดกฎเดนๆ ท่ีทานตองการพอแกการใชตามวัตถุประสงคของ

ทานแลว และกฎที่เหลือยอมรวมลงในกฎที่ ๕ คือธรรมนิยาม โดยนัยท่ีกลาวมาแลว แตส่ิงสําคัญท่ีพึงเขาใจก็คือ

สาระท่ีมุงหมายหรือเจตนารมณของการแสดงนิยามท้ัง ๕ นี้ อันเปนขอท่ีควรสังเกต จะขอเนนไวบางอยาง ดังนี้ 
 ประการแรก เปนการย้ําเนนแนวคิดแบบพุทธ ท่ีมองเห็นความเปนไปของส่ิงท้ังหลาย หรือของโลกและ

ชีวิต ตามธรรมดาของเหตุปจจัย ใหหนักแนนชัดเจนยิ่งข้ึน แมจะแยกแยะกฎใหละเอียดออกไป ก็มองเห็นแต
ความเปนไปตามธรรมดา หรือสภาวะปจจัยสัมพันธเทานั้น เปนอันจะไดต้ังใจเรียนรู เปนอยู และปฏิบัติดวย

ความเขาใจเทาทันธรรมดานี้แนนอนไป ไมตองมัวหวงกังวลถึงทานผูสรางผูบันดาลที่จะมาผันแปรกระแสธรรมดา

ใหผิดเพี้ยน (นอกจากจะเขามารวมเปนปจจัยอยางหนึ่งในธรรมดาน้ันเอง)  
หากจะมีผูทวงวา  ถาไมมีผูวางกฎ  กฎธรรมชาติจะมีขึ้นไดอยางไร  ก็ไมพึงตองมัวยุงคิดกับคําถาม อํา

พรางตนเองของมนุษยขอน้ี ลองมองงายๆ วา ถาปลอยใหส่ิงท้ังหลายเปนไปของมันเอง มันก็ตองเปนไปอยางใด

อยางหน่ึง และมันก็ไดเปนมาเปนไปแลวอยางนี้แหละ เพราะมันไมมีทางจะเปนไปอยางอื่นนอกจากเปนไปตาม

เหตุปจจัยสัมพันธ  มนุษยเราสังเกตและเรียนรูเอาความเปนไปอยางนี้มาซึมทราบในความคิดของตน แลวก็เรียก

มันวาเปนกฎ จะเรียกหรือไมเรียก มันก็เปนของมันอยางน้ัน   
ถาขืนมีผูสรางผูต้ังกฎธรรมชาติ ก็จะยิ่งยุงท่ีจะสืบลึกตอไปอีกวา ทานผูต้ังกฎนั้น ดํารงอยูดวยกฏอะไร 

มีใครสรางกฎใหทาน หรือคุมทานไว ถาขืนไมคุม ทานสรางกฎไดตามชอบใจ ทานก็ยอมเปล่ียนกฎไดตามชอบใจ 

อยูไป วันดีคืนดี ทานอาจจะเปล่ียนกฎธรรมชาติใหมนุษยอลหมานกันหมดก็ได (ความจริงถามีผูสรางกฎ และ

ทานมีกรุณา ทานก็คงชวยเปล่ียนกฎ ชวยสัตวโลกไปแลวหลายกฎยอย เชน ไมใหมีคนเกิดมาพิการ งอยเปล้ีย 

อวัยวะบกพรอง ไรปญญา เปนตน) 

 ประการท่ีสอง เมื่อแยกแยะออกเปนกฎยอยๆ หลายกฎแลว ก็อยาเผลอพลอยแยกปรากฏการณตางๆ 

ท่ีเปนผลใหเปนเรื่องเฉพาะกฎๆ ตางหากกันไปเด็ดขาด  ความจริง ปรากฏการณอยางเดียวกัน อาจเกิดจากเหตุ

ปจจัยท่ีเปนไปตางๆ หรือเน่ืองดวยหลายกฎรวมกันก็ได เชน การท่ีดอกบัวบานกลางวันและหุบกลางคืน ก็มิใช

เพราะอุตุนิยามอยางเดียวเทานั้น แตตองเนื่องจากพีชนิยามดวย การท่ีคนน้ําตาไหล อาจเปนเพราะจิตตนิยาม

เปนตัวเดน เชน ดีใจ เสียใจ ก็ได แตอาจเปนเพราะอุตุนิยาม เชน ถูกควันรมตา ก็ได คนเหง่ือออก อาจเปน

เพราะอุตุนิยาม เชนอากาศรอน ก็ได หรือเปนเพราะจิตตนิยามและกรรมนิยาม เชน หวาดกลัว หรือคิดหว่ัน

ความผิด เปนตน ก็ได คนปวดศีรษะ อาจเปนเพราะอุตุนิยาม เชน อากาศรอนอบอาว ท่ีอุดอูทึบ อากาศไมพอ ก็

ได หรือเพราะพีชนิยาม เชน ความบกพรองของอวัยวะภายใน หรือกรรมนิยามบวกจิตตนิยาม เชน คิดกลัดกลุม

กังวลเดือดรอนใจ เปนตน ก็ได 

 ประการท่ีสาม และสําคัญท่ีสุด คือ ทานแสดงใหเห็นวา ในบรรดากฎธรรมชาติท้ังหลายน้ัน มีกฎแหง

กรรม หรือกรรมนิยาม รวมอยูเปนขอหน่ึงดวย  



๒๓๘  พุทธธรรม 
 

เมื่อมองในแงของมนุษย กรรมนิยามเปนกฎสําคัญท่ีสุด เพราะเปนเรื่องของมนุษยโดยตรง มนุษยเปนผู

เสกสรรปรุงแตงกรรม และกรรมก็เปนเครื่องปรุงแตงวิถีชีวิตโชคชะตาของมนุษย   

ถาแบงขอบเขตอํานาจในโลกตามอยางท่ีคนปจจุบันนิยม คือ แบงเปนเขตแดนหรือวิสัยของธรรมชาติ 

กับเขตแดนหรือวิสัยของมนุษย ก็จะเห็นวา กรรมนิยามเปนเขตแดนของมนุษย สวนกฎหรือนิยามขออื่นๆ 

ท้ังหมดเปนเขตแดนของธรรมชาติ  
มนุษยเกิดจากธรรมชาติ และเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ แตมนุษยก็มีวิสัยพิเศษสวนหนึ่งท่ีเปนของ

ตนเอง กลาวคือกรรมนิยามน้ี ซึ่งไดสรางสังคมและส่ิงประดิษฐตางๆ ของมนุษยข้ึน เปนดุจอีกโลกหน่ึงตางหาก

จากโลกธรรมชาติ  
อน่ึง ในเขตแดนแหงกรรมนิยามนั้น สาระหรือตัวแทของกรรมก็คือเจตนาหรือเจตจํานง ดังน้ัน กรรม-

นิยามจึงเปนกฎท่ีครอบคลุมโลกแหงเจตจํานง หรือโลกแหงความคิดนึกปรุงแตงสรางสรรค (และทําลาย) 

ท้ังหมด เทาท่ีเกิดจากฝมือของมนุษย ไมวามนุษยจะไปเกี่ยวของกับนิยามอื่นใดหรือไมก็ตาม ก็ตองมีกรรม

นิยามเปนกฎยืนพื้น ตลอดถึงวาจะไปเกี่ยวของและใชนิยามอื่นเหลาน้ันอยางไร ก็อยูท่ีกรรมนิยาม  
กรรมนิยามเปนวิสัยของมนุษย เปนขอบเขตที่มนุษยมีอํานาจปรุงแตงควบคุมเสกสรรบันดาล หรือพูด

ใหถูกวา การท่ีมนุษยกาวเขาไปมีสวนรวมเปนเหตุปจจัยดวยอยางหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติ จนเกิดเปน

สํานวนพูดของมนุษยข้ึนวา ตนสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติไดนั้น ก็ดวยอาศัยกรรม

นิยามนี้เอง กลาวคือ มนุษยเกี่ยวของกับนิยามหรือกฎธรรมชาติขออื่นๆ ท่ีเปนเขตแดนของธรรมชาติ ดวยการ

เรียนรูความจริงของมันแลวปฏิบัติตอมันหรือใชประโยชนมันตามเจตจํานงของตน จึงเรียกวา เจตจํานงของ

มนุษยเปนผูปรุงแตงบังคับควบคุมโลกของธรรมชาติ นอกจากน้ัน มนุษยก็ใชเจตจํานง หรือเจตนาน้ี เปนเคร่ือง

กําหนดการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยเองดวย  
พรอมกับท่ีมนุษยปฏิบัติตอผูอื่น ส่ิงอื่น ตอธรรมชาติท่ีแวดลอมตน ตลอดจนปรุงแตงโลกของธรรมชาติ

อยูน้ันเอง มนุษย หรือวาใหถูกคือเจตจํานงของมนุษยนั้น ก็ปรุงแตงตัวของเขาเอง ปรุงแตงบุคลิกภาพและวิถี

ชีวิตหรือชะตากรรมของเขาไปดวย   
เน่ืองดวยกรรมนิยาม เปนเรื่องของมนุษยโดยตรง ครอบคลุมโลกแหงเจตจํานง และการปรุงแตง

สรางสรรคท้ังหมดของมนุษย เปนแกนนําในการปรุงแตงชีวิตตนเองของมนุษยแตละคน เปนเครื่องช้ีกําหนด

แนวทางของสังคม และผลงานสรางสรรคทําลายของมนุษย เปนฐานท่ีมนุษยอาศัย กาวเขาไปเกี่ยวของกับนิยาม

อื่นๆ เพื่อปรุงแตงบังคับควบคุมโลกของธรรมชาติ โดยนัยท่ีกลาวมาแลว ดังน้ัน พระพุทธศาสนาจึงสอนเนนถึง

ความสําคัญของกรรมเปนอยางมาก ดังพุทธพจนท่ีคุนกันดีวา “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก”389
 แปลวา โลกเปนไปตาม

กรรม หรือโลกเปนไปเพราะกรรม กรรมจึงเปนคําสอนสําคัญย่ิงเรื่องหน่ึงในพระพุทธศาสนา 
  อยางไรก็ตาม การท่ีทานรวมเอากรรมนิยามเขาไวเปนขอหน่ึงในนิยามถึง ๕ ขอน้ัน ก็เปนการบอกใหมอง

ความจริงอีกดานหนึ่งดวยวา กรรมนิยามหรือกฎแหงกรรมนั้น เปนเพียงกฎธรรมชาติอยางหนึ่งในบรรดากฎ

ธรรมชาติหลายๆ อยาง ดังน้ัน เมื่อมีปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึงเกิดขึ้น หรือเมื่อมนุษยผูหน่ึงประสบ

                                                 
389  ม.ม.๑๓/๗๐๗/๖๔๘; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๗ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๓๙ 
 

  

เหตุการณสุขทุกขอยางใดอยางหนึ่ง ก็อยาเพิ่งเหมาไปเสียท้ังหมดวาเปนอยางนั้นเพราะกรรม
390

 ดังตัวอยางท่ีได

อธิบายแลวขางตน แมพุทธพจนท่ีอางขางตนวา โลกเปนไปตามกรรมนั้น ก็หมายถึงโลกคือหมูสัตว ไดแกชาวโลก 

หรือสัตวโลก ถาพูดอยางสมัยใหมก็คลายวากรรมชี้นําสังคม หรือกรรมกําหนดวิถีของสังคมนั่นเอง  
อาจพูดในแงหนึ่งวา กรรมนิยามเปนเพียงกฎยอยอยางหน่ึงของธรรมชาติ แตเปนกฎท่ีสําคัญท่ีสุด

สําหรับมนุษย 
 นอกจากกฎธรรมชาติท้ัง ๕ ท่ีกลาวมาแลว ยังมีกฎอีกประเภทหน่ึง ซึ่งเปนเรื่องของมนุษยโดยเฉพาะ ไม
มีอยูในธรรมชาติ ไมเกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรง ไดแกกฎที่มนุษยกําหนดวางกันข้ึน เปนขอตกลงเพื่อควบคุม

ความประพฤติในหมูมนุษยดวยกันเองใหอยูรวมกันโดยผาสุก นับวาเปนบัญญัติทางสังคม เชน ระเบียบ 

ขอบังคับ กติกา กฎหมาย จารีต ประเพณี วินัยบัญญัติ เปนตน อาจจัดเขาตอทายนอกชุดเปนกฎท่ี ๖  
กฎของมนุษย ท่ีเปนบัญญัติทางสังคมน้ี เพื่อสะดวกในการเรียกขาน อาจต้ังชื่อรวมโดยเลียนชื่อกฎ

ธรรมชาติ ในเชิงท่ีจะใหนึกเทียบเคียงไปกับกฎธรรมชาติ โดยรูชัดไปในตัววาอยูนอกชุด ตางหากจากชุดของกฎ

ธรรมชาติน้ัน ช่ือเชนนั้นมีใหเลือกหลายอยาง เชน สังคมนิยาม สังคมนิยมน
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 สมมตินิยาม และบัญญัตินิยาม 
ตัวอยางชื่อใหเลือก ๔ อยางน้ัน ทุกคําชัดวาเปนกฎของมนุษย ไมใชกฎธรรมชาติ สองคําแรกบอกวา

เปนกฎของสังคม ก็คือกฎของคน ไมใชกฎของธรรมชาติ คําท่ี ๓ บอกวาเปนกฎโดยสมมติ คือตามท่ีมนุษยตก

ลงยอมรับในสังคม สวนคําสุดทายก็ชัดวาเปนกฎท่ีเกิดจากการบัญญัติจัดต้ังวางกําหนดของมนุษย 
ในท่ีน้ี ตกลงใชคําวา “สมมตินิยาม” โดยขอใหรูเขาใจคําน้ีท่ีจะใชตอแตน้ีไป ในความหมายที่กลาวนั้น 
กฎเกณฑของสังคมนี้ เปนเรื่องการปรุงแตงของมุนษย จึงเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากกรรม และข้ึนตอกรรม

นิยามดวย แตเปนเพียงสวนซอนเสริมเขามาในกรรมนิยามเทานั้น ไมใชกรรมนิยามเอง จึงมิไดมีลักษณะในดาน

ปจจัยสัมพันธและความเปนจริงเหมือนกับกรรมนิยาม แตเพราะซอนอิงอยูกับกรรมนิยาม จึงมักทําใหเกิดความ

สับสนกับกรรมนิยาม และมีปญหาถกเถียงกันเน่ืองจากความสับสนนั้นบอยๆ  
โดยเหตุท่ีกฎสองประเภท คือ กรรมนิยาม และสมมตินิยามนี้ เปนเรื่องของมนุษย เกี่ยวของกับมนุษย

ใกลชิดท่ีสุด จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีพึงเขาใจความแตกตางใหชัดเจน  
 ในขั้นตน อาจพูดเปนเคาไวกอนวา กรรมนิยาม หรือกฎแหงกรรม เปนกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวของกับการ

กระทําของคน สวนสมมตินิยามหรือกฎของสังคม เปนกฎของคนซึ่งคนบัญญัติกันข้ึนเอง มีสวนเกี่ยวของกับกฎ

ธรรมชาติเพียงในแงวา เปนส่ิงหน่ึงท่ีเกิดจากการกระทําคือกรรมหรือการปรุงแตงสรางสรรคแหงเจตจํานงของคน 

และอีกแงหน่ึง โดยกฎแหงกรรม มนุษยรับผิดชอบตอการกระทําของตนตามกระบวนการของธรรมชาติ แตโดย

กฏของสังคมมนุษย มนุษยรับผิดชอบตอการกระทําของตน ตามกระบวนการท่ีบัญญัติจัดวางข้ึนเองของมนุษย  
ขอท่ีพึงศึกษาพนจากน้ีไป จะพิจารณากันในตอนวาดวยปญหาเกี่ยวกับความดี ความช่ัว และปญหา

เกี่ยวกับการรับผลของกรรม ท่ีจะกลาวตอไป  

                                                 
390  ผูศึกษาอภิธรรม ยอมบอกไดวา ชีวิตเราที่ประกอบดวยขันธ ๕ นั้น เปนไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาติทั้งหมดก็จริง แตขันธ 

๕ บางสวนเทานั้นที่เกิดจากกรรมและเปนไปตามกรรมโดยตรง เชน รูปธรรมในรางกายของเรา อภิธรรมก็แยกวา เกิดจากกรรมก็มี 

เกิดจากจิตก็มี เกิดจากอุตุก็มี เกิดจากอาหารก็มี ดังน้ีเปนตน 
391  “สังคม” เปนศัพทบัญญัติในภาษาไทย แมจะมีใชในภาษาบาลีแตเดิม ก็มีความหมายไมเหมือนกับที่บัญญัติในภาษาไทย ในที่น้ีใช

โดยอนุวัตรตามภาษาไทย สวนนิยมน วาโดยรูปศัพทก็มีความหมายตรงกับนิยาม หรือนิยมน่ันเอง แตเล่ียงคําวานิยาม เพื่อใหหาง

จากคําเรียกกฎธรรมชาติ สวนสังคมนิยม ก็มีผูบัญญัติใชในความหมายอยางอ่ืนแลว จึงเล่ียงใหแปลกกันพอเปนที่สังเกตความตาง 



๒๔๐  พุทธธรรม 
 
 ข. ความหมายของกรรม 
 “กรรม” แปลตามศัพทวา การงาน หรือการกระทํา แตในทางธรรมตองจํากัดความจําเพาะลงไปวา 

หมายถึง การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา หรือการกระทําท่ีเปนไปดวยความจงใจ
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 ถาเปนการกระทําท่ีไมมี

เจตนา ก็ไมเรียกวาเปนกรรมในความหมายทางธรรม 
 อยางไรก็ตาม ความหมายที่กลาวมานี้ เปนความหมายอยางกลางๆ พอคลุมความไดกวางๆ เทาน้ัน ถา

จะใหชัดเจนมองเห็นเนื้อหาและขอบเขตแจมแจง  ควรพิจารณาการแยกแยะความหมายออกเปนแง หรือเปน

ระดับตางๆ ดังนี้ 

ก. เม่ือมองใหถึงตัวแทจริงของกรรม หรือมองใหถึงตนตอ เปนการมองตรงตัวหรือเฉพาะตัว กรรมก็

คือ “เจตนา” อันไดแกเจตจํานง ความจงใจ การเลือกคัดตัดสิน มุงหมายท่ีจะกระทํา หรือพลังนําท่ีเปนตัวกระทํา

น่ันเอง เจตนาหรือเจตจํานงน้ี เปนตัวนํา บงชี้ความมุงหมาย และกําหนดทิศทางแหงการกระทําท้ังหมดของ

มนุษย เปนตัวการหรือเปนแกนนําในการริเริ่ม ปรุงแตง สรางสรรคทุกอยาง จึงเปนตัวแทของกรรม ดังพุทธพจน

ท่ีวา “เจตนาหํ  ภิกฺขเว  กมฺมํ วทามิ” เปนตน แปลความวา ภิกษุท้ังหลาย เจตนาน่ันเอง เราเรียกวากรรม  

บุคคลจงใจแลว จึงกระทําดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ
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ข. มองขยายออกไปใหเห็นตัวการอื่นๆ คือมองเขาไปท่ีภายในกระบวนการแหงชีวิตของบุคคลแตละ

คน จะเห็นกรรมในแงตัวประกอบซึ่งมีสวนรวมอยูในกระบวนการแหงชีวิต  เปนเจาหนาท่ีในการปรุงแตง

โครงสรางและวิถีท่ีจะดําเนินไปของชีวิตนั้น กรรมในแงนี้ตรงกับคําวา “สังขาร” หรือมักเรียกชื่อวา สังขาร เชน

อยางท่ีเปนหัวขอหน่ึงในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแปลกันวา สภาพท่ีปรุงแตงจิต หมายความวา องคประกอบหรือ

คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ซึ่งแตงจิตใหดีหรือชั่ว หรือใหเปนกลางๆ ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิด

ในใจ และการแสดงออกทางกายวาจา เปนกรรมแบบตางๆ ถาจะแปลงายๆ ก็วา ความคิดปรุงแตง แมใน

ความหมายแงนี้ ก็ยึดเอาเจตนานั่นเองเปนหลัก บางครั้งทานก็แปลเอางายๆ รวบรัดวา สังขารก็คือเจตนา

ท้ังหลายนั่นเอง
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ค. มองเลยออกมาขางนอกเล็กนอย คือมองในแงของชีวิตท่ีสําเร็จรูปแลวเปนหนวยหนึ่งๆ หรือมอง

ชีวิตท่ีดานนอกอยางเปนหนวยรวมหนวยหน่ึงๆ ตามท่ีสมมติเรียกกันวา บุคคลผูหนึ่งๆ ซึ่งดําเนินชีวิตอยูในโลก 

เปนเจาของบทบาทของตนๆ ตางหากๆ กันไป กรรมในแงน้ีก็คือ การทํา การพูด การคิด หรือการคิดนึก และ

การแสดงออกทางกายวาจา หรือความประพฤติท่ีเปนไปตางๆ ซึ่งบุคคลผูน้ันจะตองรับผิดชอบเก็บเกี่ยวผลเปน

สวนตัว ไมวาจะมองแคบๆ เฉพาะเวลาเฉพาะหนา หรือมองกวางไกลออกไปในอดีตและอนาคตก็ตาม  
กรรมในความหมายนี้ เขากับความหมายกวางๆ ท่ีแสดงไวขางตน และเปนแงความหมายที่กลาวถึงบอย

ท่ีสุด เพราะปรากฏในคําสอนตอบุคคล มุงใหทุกคนรับผิดชอบตอการกระทําของตนและพยายามประกอบแต

กรรมดี เชน ในพุทธพจนวา 
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394  ดู สํ.ข.๑๗/๑๒๒/๗๙; วิสุทฺธิ.๓/๑๒๐,๑๒๕ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๔๑ 
 

  

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้ เป็นเหตุให้เดือดร้อน สองประการ คืออะไร?  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มิได้ทําความดีงามไว้ มิได้ทํากุศล มิได้ทําบุญซึ่งเป็นเครื ่อง
ต่อต้านความขลาดกลัวไว้ ทําแต่บาป ทําแต่กรรมหยาบช้า ทําแต่กรรมร้ายกาจ, เขาย่อม
เดือดร้อนว่า เราไม่ได้ทํากรรมดีงาม ดังน้ีบ้าง ว่าเราได้ทําบาปไว้ ดังน้ีบ้าง...”395 

  นาสังเกตวา  เทาท่ีสอนกันอยูบัดนี้โดยมาก นอกจากเนนกรรมในความหมายนี้แลว ยังมักเนนแตแง

อดีตอีกดวย 

ง. มองกวางออกไปอีก คือมองในแงกิจกรรมของหมูมนุษย ไดแก กรรม ในความหมายของการ

ประกอบอาชีพการงาน การดําเนินชีวิต และการดําเนินกิจการตางๆ ของมนุษย ท่ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากเจตจํานง  

การคิดปรุงแตงสรางสรรค  ซึ่งทําใหเกิดความเปนไปในสังคมมนุษยอยางท่ีเปนท่ีเห็นกันอยู  เชน  พุทธพจนใน 
วาเสฏฐสูตร วา 

“ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็น
ชาวนา มิใช่พราหมณ์...ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆ ผู้นั้นเป็นศิลปิน...ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ 
ผู้นั้นเป็นพ่อค้า...ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่น ผู้นั้นเป็นคนรับใช้...ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพ 
ผู้นั้นเป็นโจร...ผู้ใดอาศัยศรและศัสตราเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นทหารอาชีพ...ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่
ปุโรหิต ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชา หาใช่พราหมณ์ไม่...ผู้ใดปกครองบ้านเมือง ผู้นั้นเป็นราชา หาใช่
พราหมณ์ไม่...ฯลฯ เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจ ไม่มีความถือม่ัน ว่าเป็นพราหมณ์... 

“คนมิใช่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิด แต่เป็นพราหมณ์เพราะกรรม ไม่เป็นพราหมณ์ก็
เพราะกรรม เป็นชาวนาก็เพราะกรรม (การงาน อาชีพ ความประพฤติ การดําเนินชีวิต) เป็น
ศิลปิน เป็นพ่อค้า เป็นคนรับใช้ เป็นโจร เป็นทหาร เป็นปุโรหิต และแม้แต่เป็นราชา ก็เพราะ
กรรม บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อมมองกรรมตามเป็น
จริงอย่างน้ี โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม หมู่ประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรม...”396 

 หรือดังพุทธพจนในอัคคัญญสูตร เชนวา 

 “ครั้งนั้นแล พวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกัน ครั้นแล้วต่างปรับทุกข์กันว่า ท่านเอ๋ย 
ธรรมชั่วร้ายทั้งหลายปรากฏขึ้นในหมู่สัตว์ทั้งหลายเสียแล้วหนอ อันเป็นเหตุให้การลักทรัพย์ก็
ปรากฏมี การติเตียนกันก็ปรากฏมี การพูดเท็จก็ปรากฏมี การถือไม้พลองก็ปรากฏมี อย่า
กระน้ันเลย พวกเราจักเลือกตั้ง (สมมติ) สัตว์ผู้หนึ่งขึ้น ให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดย
ชอบ ให้เป็นผู้ตําหนิผู้ท่ีควรตําหนิได้โดยชอบ ให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบ พวกเราจัก
แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้น้ัน ดังนี้  

“ครั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงพากันเข้าไปหาสัตว์ผู้สง่างาม น่าดูน่าชม น่าเลื่อมใส และน่า
เกรงขาม ยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดนั้นแล้ว แจ้งความดั่งนี้ว่า มาเถิด ท่านสัตว์ผู้เจริญ ท่านจงว่า

                                                 
395  ดู ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๘-๙/๒๔๘-๙ 
396  ม.ม.๑๓.๗๐๗/๖๔๓-๙; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๑-๘ 



๒๔๒  พุทธธรรม 
 

กล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ จงตําหนิผู้ที่ควรตําหนิได้โดยชอบ จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดย
ชอบเถิด พวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่าน สัตว์ผู้นั้นได้รับคําของสัตว์เหล่านั้นแล้ว....
เพราะเหตุที่เป็นผู้ซึ่งมหาชนเลือกต้ังดังน้ีแล จึงเกิดถ้อยคําว่า ‘มหาสมมต’ ขึ้นเป็นประถม...”397 

 หรือในจักกวัตติสูตร เชนวา 

 “ภิกษุทั ้งหลาย โดยนัยดังนี้แล เมื่อผู ้ครองแผ่นดินไม่จัดเสริมเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชน
ทั้งหลายผู้ไร้ทรัพย์ ความยากจนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อความยากจนถึงความแพร่หลาย 
การลักทรัพย์ก็ถึงความแพร่หลาย เมื่อการลักทรัพย์ถึงความแพร่หลาย ศัสตราก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื่อศัสตราถึงความแพร่หลาย การฆ่าฟันสังหารกัน (ปาณาติบาต) ก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื่อการฆ่าฟันสังหารกันถึงความแพร่หลาย การพูดเท็จก็ได้ถึงความแพร่หลาย...การ
พูดส่อเสียด...กาเมสุมิจฉาจาร...ธรรมสองอย่าง คือ ผรุสวาท และการพูดเพ้อเจ้อ...อภิชฌาและ
พยาบาท...มิจฉาทิฏฐิ ก็ได้ถึงความแพร่หลาย..”398 

 อยางไรก็ตาม แมจะใหมองความหมายของกรรมครบทั้ง ๔ ระดับอยางนี้ เพื่อไดความหมายท่ีสมบูรณ 

แตก็ขอสรุปยํ้าไววา จะตองถือเอาความหมายในแงของเจตนาเปนแกนยืนเสมอไป เพราะเจตนาเปนตัวการท่ีนํา

มนุษยเขาไปเก่ียวของกับส่ิงท้ังหลาย และกําหนดแนวทางวาจะเกี่ยวของแบบไหน อยางไร จะเลือกรับอะไร

หรือไม จะมีปฏิกิริยาตอส่ิงเหลาน้ันอยางไร จะปรุงแปร ดัดแปลงแตงเสริมโลกอยางไร จะทําตัวเปนชองทาง

แสดงออกของอกุศลธรรมในรูปของตัณหา หรือในรูปของโลภะ โทสะ และโมหะ หรือจะนําหนาพากุศลธรรมออก

ปฏิบัติงานสงเสริมประโยชนสุข ท้ังหมดนั้นยอมเปนอํานาจอิสระของเจตนาที่จะทํา  
การกระทําใดไรเจตนา ก็ยอมไมมีผลตามกรรมนิยาม คือ ไมเปนกรรม ไมเปนไปตามกฎแหงกรรม 

กลายเปนเรื่องของนิยามอื่นทําหนาท่ีไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตุนิยาม คือมีคาเหมือนกับการท่ีดินถลม กอนหินผุ

กรอนรวงหลนจากภูเขา หรือกิ่งไมแหงหักลงมา เปนตน 

 ค. ประเภทของกรรม 
 กรรมนั้น เม่ือจําแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมท่ีเปนมูลเหตุ แบงไดเปน ๒ อยาง คือ399 

๒. อกุศลกรรม กรรมท่ีเปนอกุศล การกระทําท่ีไมดี กรรมชั่ว หมายถึงการกระทําท่ีเกิดจากอกุศลมูล

คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ 
๓. กุศลกรรม  กรรมที่เปนกุศล  การกระทําท่ีดี หรือกรรมดี หมายถึง การกระทําท่ีเกิดจากกุศลมูล 

คือ อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ 

                                                 
397  ที.ปา.๑๑/๖๒-๓/๑๐๑-๒ (คําวาสัตวในภาษาบาลี ปกติหมายถึงคนเปนหลัก เชน เรียกพระพุทธเจาเมื่อกอนตรัสรูวา โพธิสัตวบาง 

มหาสัตวบาง และเรียกแมภายหลังตรัสรูแลววาสัตวผูไมมีทางหลงไดเลยบาง เชน ม.มู.๑๒/๔๖/๓๗; ๑๙๒/๑๖๕)  
398  ที.ปา.๑๑/๔๕/๗๗ (จัดเสริมเพิ่มให แปลจาก อนุปทาน ซ่ึงหมายถึงคอยจัดเพิ่มให หรือเอาใจใส คอยจัดแบงปนให จะแปลวา ปน

เฉล่ีย ก็ได) 
399  ดู. องฺ.ติก.๒๐/๔๔๕/๑๓๑, ๕๕๑/๓๓๘; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๘-๙ ๒๔๘-๙; ๒๔๒-๓/๒๗๒; อกุศลมูล และกุศลมูล ดู ที.ปา.๑๑/๓๙๔/

๒๙๒; อง.ติก.๒๐/๕๐๙/๒๕๘; อภิ.สํ.๓๔/๖๖๓/๒๕๙; อน่ึง ในกุศลมูล ๓ นั้น พึงทราบวา อโลภะ ไมโลภ หมายถึงธรรมท่ีเปน

ปฏิปกษกับความโลภ รวมถึงจาคะ, อโทสะ ไมคิดประทุษราย หมายถึงธรรมท่ีเปนปฏิปกษกับโทสะ โดยเฉพาะเมตตา, อโมหะ ไม
หลง หมายถึงธรรมท่ีเปนปฏิปกษกับความหลง โดยเฉพาะปญญา (ดู อภิ.สํ.๓๔/๖๙๐/๒๗๑, ม.ฏี.ฉบับพมา ๑/๕๖) 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๔๓ 
 

  

  แตถาจําแนกตามทวาร คือทางท่ีทํากรรม หรือทางแสดงออกของกรรม จัดเปน ๓ คือ
400 

๑. กายกรรม กรรมทําดวยกาย หรือการกระทําทางกาย 
๒. วจีกรรม  กรรมทําดวยวาจา หรือการกระทําทางวาจา 
๓. มโนกรรม  กรรมทําดวยใจ  หรือการกระทําทางใจ 

  เม่ือจําแนกใหครบตามหลักสองขอท่ีกลาวมาแลว ก็จะมีกรรมรวมท้ังหมด ๖ อยาง คือ กายกรรม 

วจีกรรม และมโนกรรม แตละอยาง ท่ีเปนอกุศล กับกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แตละอยาง ท่ีเปนกุศล
401 

  อีกอยางหน่ึง ทานจําแนกกรรมตามสภาพท่ีสัมพันธกับวิบาก หรือการใหผล จัดเปน ๔ อยาง คือ
402 

๑. กรรมดํา มีวิบากดํา ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ท่ีมีการเบียดเบียน ตัวอยางงายๆ 

เชน ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และติดสุราเมรัยตั้งอยูในความประมาท 
๒. กรรมขาว มีวิบากขาว  ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ท่ีไมมีการเบียดเบียน ตัวอยาง

คือ การประพฤติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ 
๓. กรรมทั้งดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาว  ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ท่ีมีการ

เบียดเบียนบาง ไมมีการเบียดเบียนบาง เชน การกระทําของมนุษยท่ัวๆ ไป 
๔. กรรมไมดําไมขาว  มีวิบากไมดําไมขาว  เปนไปเพื่อความส้ินกรรม ไดแก เจตนาเพื่อละกรรมท้ัง

สามอยางขางตน หรือวาโดยองคธรรม ไดแก โพชฌงค ๗ หรือ มรรคมีองค ๘ 

  ในชั้นอรรถกถา มีการแบงประเภทของกรรมอีกแบบหน่ึง ซึ่งนิยมถือตามกันมา และเปนที่รูจักกันดีใน
ยุคหลังๆ คือ การจัดแบงเปนกรรม ๑๒ หรือกรรมส่ี ๓ หมวด เชนท่ีแสดงไวในคัมภีรวิสุทธิมัคค เปนตน แต

เพื่อปองกันความฟนเฝอ จึงจะไมกลาวไวในท่ีนี้
403 

  ในบรรดากรรม ๓ อยาง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ท่ีกลาวไวขางตนนั้น มโนกรรมสําคัญ

ท่ีสุด และมีผลกวางขวางรุนแรงท่ีสุด ดังบาลีวา 

“ดูกรตปัสสี บรรดากรรม ๓ อย่างเหล่าน้ี ท่ีเราจําแนกไว้แล้วอย่างนี้ แสดงความแตกต่าง
กันแล้วอย่างนี้ เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่า ในการทําบาปกรรม ในความเป็นไปแห่ง
บาปกรรม หาบัญญัติกายกรรมอย่างน้ันไม่ หาบัญญัติวจีกรรมอย่างน้ันไม่”404 

 เหตุท่ีมโนกรรมสําคัญท่ีสุด ก็เพราะเปนจุดเริ่มตน คนคิดกอนแลวจึงพูดจึงกระทํา คือแสดงออกทาง

กายและวาจา ดังน้ัน วจีกรรมและกายกรรม จึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเอง และท่ีวามีผลกวางขวางรุนแรง

ท่ีสุด ก็เพราะวามโนกรรมรวมถึง ความเชื่อถือ ความเห็น ทฤษฎี แนวคิด และคานิยมตางๆ ท่ีเรียกวาทิฏฐิ  
ทิฏฐิน้ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมท่ัวๆ ไปของบุคคล ความเปนไปในชีวิตของบุคคล และคติของสังคม

ท้ังหมด เม่ือเช่ือ เม่ือเห็น หรือนิยมอยางไร ก็คิดการ พูดจา ส่ังสอน ชักชวนกัน และทําการตางๆ ไปตามท่ีเชื่อท่ี

                                                 
400  ม.ม.๑๓/๖๔/๕๖; องฺ.ติก.๒๐/๔๔๕/๑๓๑; อภิ.สํ.๓๔/๖๖๓/๒๕๙ 

401  องฺ.ติก.๒๐/๔๔๕/๑๓๑; ๕๘๖/๓๗๖ 
402  กรรม ๔ นี้ ทรงแสดงความหมายไวโดยปริยายตางๆ คือมีหลายนัย ดู ที.ปา.๑๑/๒๕๖/๒๔๒; ม.ม.๑๓/๘๘/๘๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/

๒๓๒-๘/๓๑๓-๓๒๒ 

403  ผูสนใจเรื่องกรรม ๑๒ พึงดูบันทึกพิเศษทายบทนี้ 
404  ม.ม.๑๓/๖๔/๕๖ 



๒๔๔  พุทธธรรม 
 
เห็นท่ีนิยมอยางนั้น ถาเปนมิจฉาทิฏฐิ การดําริ พูดจา และทําการ ก็ดําเนินไปในทางผิด เปนมิจฉาไปดวย ถาเปน

สัมมาทิฏฐิ การดําริ พูดจา และทําการตางๆ ก็ดําเนินไปในทางถูกตอง เปนสัมมาไปดวย
405

 เชน คนและสังคมท่ี

เห็นวาความพรั่งพรอมทางวัตถุมีคาสูงสุด เปนจุดหมายท่ีพึงใฝประสงค ก็จะเพียรพยายามแสวงหาวัตถุใหพรั่ง

พรอม และถือเอาความพรั่งพรอมดวยวัตถุนั้น เปนมาตรฐานวัดความเจริญรุงเรืองเกียรติยศและศักด์ิศรี เปน

ตน วิถีชีวิตของคน และแนวทางของสังคมน้ัน ก็จะเปนไปในรูปแบบหนึ่ง สวนคนและสังคมท่ีถือความสงบสุข

ทางจิตใจเปนที่หมาย ก็จะมีวิถีชีวิตและความเปนไปอีกแบบหนึ่ง 

 พุทธพจนแสดงความสําคัญของมิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิน้ัน มีมากมาย เชน 
“ภิกษุทั ้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้อกุศลกรรม

ทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ ้นแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเจริญ
ย่ิงขึ้นไปจนไพบูลย์ เหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐิน้ีเลย...”406 

“ภิกษุทั ้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรม
ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเจริญ
ย่ิงขึ้นไปจนไพบูลย์ เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐิน้ีเลย...”๓ 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ กายกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี 
วจีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี มโนกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี 
เจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดี ประณิธานก็ดี การปรุงแต่งทั้งหลายก็ดี ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด ย่อม
เป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ เพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ ข้อนั้น
เพราะเหตุไร? ก็เพราะทิฏฐิชั่วร้าย, เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดี เมล็ดบวบขมก็ดี เมล็ดนํ้าเต้า
ขมก็ดี ที่เขาเอาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น รสดินและรสนํ้าที่มันดูดซึมไว้ทั้งหมด ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเป็นของขม เป็นของเผ็ด เป็นของไม่อร่อย ข้อน้ันเพราะเหตุไร? ก็เพราะพืชไม่ดี... 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ กายกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี 
วจีกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี มโนกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี เจตนา
ก็ดี ความปรารถนาก็ดี ประณิธานก็ดี การปรุงแต่งทั้งหลายก็ดี ธรรมทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไป
เพื่อผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ข้อนั้นเพราะเหตุ
ไร? ก็เพราะทิฏฐิดีงาม, เปรียบเหมือนพันธุ์อ้อยก็ดี พันธุ์ข้าวสาลีก็ดี พันธุ์ผลจันทน์ก็ดี ที่เขา
เอาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น รสดินและรสนํ้าที่มันดูดซึมเข้าไว้ทั้งหมด ย่อมเป็นไปเพื่อความมีรส
หวาน เพื่อความเป็นของอร่อย เพ่ือความน่าชื่นใจ ข้อน้ันเพราะเหตุไร? ก็เพราะพืชดีงาม..”407 

“ภิกษุท้ังหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อมิใช่
ความสุขแก่พหูชน เพื่อเสื่อมประโยชน์ เพื่อไม่เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความทุกข์แก่เทวะและ
มนุษย์ทั้งหลาย เอกบุคคลนั้นคือใคร? ได้แก่ ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ มีทัศนะอันวิปริต, เอกบุคคลผู้มี
มิจฉาทิฏฐิน้ัน ย่อมยังพหูชนให้คลาดจากสัทธรรม ให้ต้ังม่ันในอสัทธรรม...” 

                                                 
405  ที่วา มิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิ เปนมโนกรรม ดู องฺ.ทสก.๒๔/๑๙๔-๕/๓๑๘-๓๒๐ เปนตน 
406  องฺ.เอก.๒๐/๑๘๑-๒/๔๐-๔๑ 
407  องฺ.เอก.๒๐/๑๘๙-๑๙๐/๔๒-๔๓; ดู องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๔/๒๒๖ ดวย 
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“ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดขึ ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อ
ความสุขแก่พหูชน เพื ่อประโยชน์ เพื่อเกื ้อกูลแก่พหูชน เพื ่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์
ทั้งหลาย เอกบุคคลนั้นคือใคร? ได้แก่ ผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีทัศนะอันไม่วิปริต, เอกบุคคลผู้มี
สัมมาทิฏฐิน้ัน ย่อมยังพหูชนให้ออกพ้นจากอสัทธรรม ให้ต้ังม่ันในสัทธรรม...” 

“ภิกษุทั ้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื ่นแม้สักอย่างหนึ ่ง ซึ ่งมีโทษมากเหมือน
มิจฉาทิฏฐิน้ีเลย, ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีเป็นโทษท้ังหลาย มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างย่ิง”408 

“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นเจ้าใหญ่ สําเร็จด้วยใจ, ถ้าบุคคลมีจิตใจเสียหาย
แล้ว จะพูดก็ตาม จะทําก็ตาม ความทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามโคที่ลากเกวียน
,..ถ้าบุคคลมีจิตใจผ่องใสแล้ว จะพูดก็ตาม จะทําก็ตาม ความสุขย่อมติดตามมา เหมือนดังเงาที่
ติดตามตัว”409 

เกณฑตัดสิน ความดี–ความชั่ว 
 ก) ปญหาเก่ียวกับความดี-ความชั่ว 
 กรรมเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับความดีและความชั่วโดยตรง เมื่อพูดถึงกรรม จึงควรพูดถึงเรื่องความดีและ

ความช่ัวไวดวย เพื่อชวยใหความเขาใจเก่ียวกับกรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 
 เรื่องความดีและความชั่ว มักมีปญหาเกี่ยวกับความหมายและหลักเกณฑท่ีจะวินิจฉัย เชนวา อะไรและ

อยางไร จึงจะเรียกวาดี  อะไรและอยางไร จึงจะเรียกวาช่ัว  
อยางไรก็ตาม ปญหาเชนนี้มีมากเฉพาะในภาษาไทยเทานั้น สวนในทางธรรม ท่ีใชคําบัญญัติจากภาษา

บาลี ความหมายและหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องนี้นับไดวาชัดเจน ดังจะไดกลาวตอไป 
 คําวา “ดี” และ “ช่ัว”  ในภาษาไทย มีความหมายกวางขวางมาก โดยเฉพาะคําวาดี มีความหมายกวาง

ยิ่งกวาคําวาช่ัว คนประพฤติดีมีศีลธรรม ก็เรียกวาคนดี อาหารอรอยถูกใจผูท่ีกิน ก็อาจพูดวา อาหารมื้อนี้ดี หรือ

อาหารรานนี้ดี เครื่องยนตท่ีมีประสิทธิภาพหรือทํางานเรียบรอย คนก็เรียกวาเครื่องยนตดี ไมคอนที่ใชไดสําเร็จ

ประโยชนสมประสงค คนก็วาคอนน้ีดี ภาพยนตรท่ีสนุกสนานถูกใจ คนที่ชอบก็วาภาพยนตรเรื่องนี้ดี ภาพเขียน

สวยงาม คนก็วาภาพนี้ดี หรือถาภาพนั้นอาจขายไดราคาสูง คนก็วาภาพนั้นดีเชนเดียวกัน โรงเรียนที่บริหารงาน

และมีการสอนไดผล นักเรียนเกง ก็เรียกกันวาโรงเรียนดี โตะตัวเดียวกัน คนสามคนบอกวาดี แตความหมาย
ท่ีวาดีน้ันอาจไมเหมือนกันเลย คนหนึ่งวาดีเพราะสวยงามถูกใจเขา อีกคนหนึ่งวาดีเพราะเหมาะแกการใชงานของ

เขา อีกคนหน่ึงวาดีเพราะเขาจะขายไดกําไรมาก  
ในทํานองเดียวกัน ของท่ีคนหนึ่งวาดี อีกหลายคนอาจบอกวาไมดี ของบางอยางมองในแงหนึ่งวาดี มอง

ในแงอื่นอาจวาไมดี  ความประพฤติหรือการแสดงออกบางอยาง ในถิ่นหน่ึงหรือสังคมหนึ่งวาดี อีกถิ่นหน่ึงหรือ
อีกสังคมหน่ึงวาไมดี ดังน้ีเปนตน หาท่ียุติไมได หรืออยางนอยไมชัดเจน อาจตองจําแนกเปนดีทางจริยธรรม ดี

ในแงสุนทรียภาพ ดีในแงเศรษฐกิจ เปนตน  

                                                 
408  องฺ.เอก.๒๐/๑๙๑-๓/๔๔; พึงอางความสําคัญของทิฏฐิผิดและถูกในการที่จะตรัสรูไดหรือไมดวย ดู สํ.ม.๑๙/๔๒-๓/๑๓; ๒๘๐-๑/๗๓ 
409  ขุ.ธ.๒๕/๑๑/๑๕ 
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เหตุท่ีมีความยุงยากสับสนเชนน้ี ก็เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับคุณคา และคําวา “ดี” หรือ “ไมดี”  ใน
ภาษาไทย ใชกับเรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณคาไดท่ัวไปหมด ความหมายจึงกวางขวางและผันแปรไดมากเกินไป  

เพื่อตัดปญหาเกี่ยวกับความยุงยากสับสนนี้ จึงจะไมใชคําวาดี ไมดี หรือชั่ว ในภาษาไทย และเปนอันไม

ตองพิจารณาปญหาเก่ียวกับคุณคาดานตางๆ ท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด 

 ในการศึกษาเรื่องความดีความช่ัวท่ีเกี่ยวกับกรรมนี้  มีขอควรทราบดังนี้ 
ก. ความดีความชั่ว ณ ท่ีน้ี เปนการศึกษาในแงของกรรมนิยาม และมีคําเรียกโดยเฉพาะวา “กุศล” 

และ “อกุศล” ตามลําดับ คําท้ังสองคําน้ี มีความหมายและหลักเกณฑวินิจฉัยท่ีนับไดวาชัดเจน 
ข. การศึกษาเรื่องกุศลและอกุศลนั้น มองในแงจริยธรรมของพระพุทธศาสนา เปนเรื่องของกรรม-

นิยาม จึงเปนการศึกษาในแงสภาวะ หาใชเปนการศึกษาในแงคุณคาอยางท่ีมักเขาใจกันไม
410

 

การศึกษาในแงคุณคาเปนเรื่องในระดับสมมตินิยามหรือสังคมบัญญัติ ซึ่งมีขอบเขตท่ีแยกจาก

กรรมนิยามไดชัดเจน 
ค. ความเปนไปของกรรมนิยาม ยอมสัมพันธกับนิยามอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะที่พึงใสใจพิเศษ คือ ใน

ดานภายในบุคคล กรรมนิยามอิงอยูกับจิตนิยาม ในดานภายนอก กรรมนิยามสัมพันธกับสมมติ

นิยามหรือสังคมบัญญัติ ขอท่ีพึงเนนก็คือ ในดานความสัมพันธระหวางกรรมนิยาม กับสมมติ

นิยาม จะตองแยกขอบเขตระหวางกันใหชัด และจุดเช่ือมตอ ซึ่งเปนท้ังท่ีแยก  และที่สัมพันธ

ระหวางขอบเขตท้ังสองน้ัน ก็มีอยู 

 ข) ความหมายของกุศลและอกุศล 
 กุศล และอกุศล แปลกันโดยทั่วไปวาดี และชั่วหรือไมดี ก็จริง แตแทจริงแลว หาตรงกันทีเดียวไม 

สภาวะบางอยางเปนกุศล แตอาจจะไมเรียกวาดีในภาษาไทย สภาวะบางอยางอาจเปนอกุศล แตในภาษาไทยก็ไม

เรียกวาชั่ว ดังจะเห็นตอไป 
  กุศล และอกุศล เปนสภาวะที่เกิดข้ึนในจิตใจ และมีผลตอจิตใจกอน แลวจึงมีผลตอบุคลิกภาพ และ
แสดงผลน้ันออกมาภายนอก ความหมายของกุศลและอกุศลจึงเพงไปที่พื้นฐาน คือเน้ือหาสาระและความเปนไป
ภายในจิตใจเปนหลัก 
 “กุศล” แปลตามศัพทวา ฉลาด ชํานาญ สบาย เอื้อ หรือเกื้อกูล เหมาะ ดีงาม เปนบุญ คลองแคลว ตัด

โรคหรือตัดส่ิงช่ัวรายท่ีนารังเกียจ  
สวน “อกุศล” ก็แปลวา สภาวะท่ีเปนปฏิปกษตอกุศล หรือตรงขามกับกุศล เชนวา ไมฉลาด ไมสบาย 

เปนตน 

 ความหมายเชิงอธิบายในทางธรรมของกุศล ท่ีถือไดวาเปนหลัก มี ๔ อยาง คือ 
๑. อาโรคยะ  ความไมมีโรค คือสภาพจิตท่ีไมมีโรค อยางท่ีนิยมเรียกกันบัดน้ีวา สุขภาพจิต หมายถึง 

สภาวะหรือองคประกอบที่เกื้อกูลแกสุขภาพจิต ทําใหจิตไมปวยไข ไมถูกบีบค้ัน ไมกระสับกระสาย 

ไมโทรม ไมออนแอ เปนจิตแข็งแรง คลองแคลว สบาย ใชงานไดดี เปนตน 
๒. อนวัชชะ ไมมีโทษ หรือไรตําหนิ แสดงถึงภาวะท่ีจิตสมบูรณ ไมบกพรอง ไมเสียหาย หรือไมมีของ

เสีย ไมมัวหมอง ไมขุนมัว สะอาด เกล้ียงเกลา เอี่ยมออง ผองแผว เปนตน 
                                                 
410  ถาจะใชคําวาคุณคา ก็หมายถึง คุณคาโดยสภาวะ ไมใชคุณคาตามที่กําหนดให 
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๓. โกศลสัมภูต เกิดจากปญญา หรือเกิดจากความฉลาด หมายถึง ภาวะท่ีจิตประกอบอยูดวยปญญา

หรือมีคุณสมบัติตางๆ ซึ่งเกิดจากความรูความเขาใจ สวาง มองเห็นหรือรูเทาทันความเปนจริง 

สอดคลองกับหลักท่ีวา กุศลธรรมมีโยนิโสมนสิการ คือความรูจักคิดแยบคายหรือรูจักทําใจอยาง

ฉลาด เปนปทัฏฐาน 
๔. สุขวิบาก มีสุขเปนวิบาก คือ เปนสภาพท่ีทําใหมีความสุข เมื่อกุศลธรรมเกิดข้ึนในใจ ยอมเกิด

ความสุขสบายคลองใจในทันทีนั้นเอง ไมตองรอวาจะมีผลตอบแทนภายนอกหรือไม เหมือนกับวา 

เมื่อรางกายแข็งแรงไมมีโรคเบียดเบียน (อโรค) ไมมีส่ิงสกปรกเสียหาย ปราศจากมลทินหรือของท่ีเปนพิษ

ภัยมาพองพาน (อนวัชชะ) และรูตัววาอยูในที่ม่ันคงปลอดภัยถูกตองเหมาะสม (โกศลสัมภูต) ถึงจะ

ไมไดเสพเสวยส่ิงใดพิเศษออกไป ก็ยอมมีความสบาย ไดเสวยความสุขอยูแลวในตัว 

  นอกจากความหมายท้ัง ๔ นี้แลว คัมภีรบางแหงกลาวถึงความหมายอื่นอีก ๓ อยาง คือ เฉกะ แปลวา 
ฉลาด และ เขมะ แปลวา เกษม คือปลอดโปรง ม่ันคง ปลอดภัย และ นิททรถะ แปลวา ไมมีความกระวน

กระวาย แตพอจะเห็นไดวา ความหมาย ๓ อยางนี้ รวมลงไดในความหมาย ๔ อยางท่ีกลาวมาแลวขางบน
411

 

และในบรรดาความหมาย ๔ อยางนั้น ความหมายท่ี ๓ คือ โกศลสัมภูต เปนความหมายแกน 
 ความหมายของอกุศล ก็พึงทราบโดยนัยตรงกันขามจากที่กลาวมานี้ คือ เปนสภาพจิตท่ีมีโรค ไรสุขภาพ 

มีโทษ มีตําหนิ มีขอเสียหาย เกิดจากอวิชชา และมีทุกขเปนวิบาก พูดส้ันๆ อีกนัยหน่ึงวา เปนสภาพท่ีทําใหจิต

เสียคุณภาพและเส่ือมสมรรถภาพ ตรงขามกับกุศล ท่ีสงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิต 
  เพื่อใหเห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น อาจบรรยายลักษณะของจิตท่ีดีงาม ไรโรค ไมมีโทษ เปนตน ให

ดูกอน แลวพิจารณาวา กุศลธรรมคือส่ิงท่ีทําใหจิตมีลักษณะเชนนั้น หรือกุศลธรรมทําใหเกิดสภาพจิตเชนนั้น

อยางไร อกุศลธรรมคือส่ิงท่ีทําใหจิตขาดคุณลักษณะเชนน้ัน หรือทําใหจิตเส่ือมเสียสภาพเชนน้ันอยางไร 

 ลักษณะท่ีจะกลาวตอไปนี้ นํามาจากบาลีในท่ีตางๆ หลายแหง เปนลักษณะของจิตท่ีดีงาม ต้ังแตระดับ

สามัญ จนถึงข้ันสูงสุด คือจิตของพระอรหันต ขอใหถือวาเปนการวางภาวะท่ีสมบูรณไวเปนมาตรฐาน 

  ชุดหน่ึงวา  ปสสัทธะ – ผอนคลาย หรือเรียบสงบ หรือเย็นสบาย ลหุ - เบา  มุทุ - นุมนวล หรือออนโยน 
หรือละมุน กัมมัญญะ - ควรแกงาน หรือพรอมที่จะใชงาน  ปคุณ - คลองแคลว  อุชุ - ซื่อตรง ไมคดโคงโกงงอ
บิดเบือนเชือนแช

412 

 ชุดหน่ึงวา มุทุ - นุมนวล ละมุน  กัมมนียะ - ควรแกงาน เหมาะแกการใชงาน  ปภัสสร - ผองใส แจมจา  
อปภังคุ - ไมเปราะเสาะ แข็งแรงทนทาน สมาหิต - ต้ังม่ัน  อนาวรณ - ไมมีส่ิงกีดกั้น ไมถูกจํากัด  อนิวรณ - ไม
มีส่ิงขัดขวาง ไมติดขัดหรือคับของ  อนุปกกิลิฏฐ - ไมเศราหมอง ไมขุนมัว อนัชฌารุฬห - ไมถูกกดทับ ไมถูกกด

ถูกบีบ อวิฆาต - ไมคับแคน ไมคับเครียดอึดอัด
413 

                                                 
411  ที่มาพึงดู คือ สงฺคณี อ.๑๐๓, ๑๓๔; ปฏิสํ.อ.๑๕๖,๒๔๖; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๑-๖๓; สงฺคณี อนุฏีกา ๒๐๑; ที.อ.๒/๓๒๕; ๓/๘๙; องฺ.อ. 

๒/๔๖๓; ในท่ีมาบางแหง นอกจากแสดงความหมายของคําอยางที่ยกมาอางแลว ทานไดแสดงความหมายตามรูปศัพทไวดวย ผูสนใจ
จึงพึงคนดูไดเอง, อน่ึง พึงทราบวา คําอธิบายความหมายที่แสดงไวขางบนนั้น เปนการขยายความของผูเขียนเองดวย มิใชคัดมา

ตรงๆ จากคัมภีร; กุศล นิยมแปลเปนภาษาอังกฤษวา wholesome; skilful; skilled; meritorious. 
412  ดู อภิ.สํ.๓๔/๒๔๐-๒๕๐/๙๔-๕; ชุดน้ีจากโสภณเจตสิกสวนหน่ึง ในอภิธรรม 
413  ชุดนี้เก่ียวดวยนิวรณและโพชฌงค เลือกเก็บจาก สํ.ม.๑๙/๔๗๔-๕๐๒/๑๓๑-๗ 



๒๔๘  พุทธธรรม 
 
 อีกชุดหนึ่งวา สมาหิตะ - ต้ังม่ัน ทรงตัวเรียบสมํ่าเสมอ ปริสุทธะ - สะอาด หมดจด ปริโยทาตะ - ผุด
ผองกระจาง สวางไสว อนังคณะ - ไรไฝฝา โปรงโลงเกล้ียงเกลา วิคตูปกิเลสะ - ปราศส่ิงมัวหมอง มุทุภูตะ - 
นุมนวล ละมุนละไม กัมมนียะ - ควรแกงาน ฐิตะและอาเนญชัปปตตะ - ทรงตัวอยู ต้ังอยูได เขาท่ี อยูตัว ไม

หว่ันไหว แนวแน ไมวอกแวก
414 

 ลักษณะตอไปน้ี โดยมากเปนภาวะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันต นํามาลงไวสําหรับประกอบการ

พิจารณาดวย เชน อกิญจนะ - ไมมีอะไรคางใจ ไมมีส่ิงค่ังคางกังวล สันตะ - สงบ ซึ้ง อโศก - ไรโศก วิรชะ - 

ไมมีธุลี  เขมะ - เกษม  ปลอดโปรง ม่ันคง ไมมีภัย  นิจฉาตะ - ใจไมโหยหิว ใจอิ่ม สีติภูตะ - เย็น หรือเย็นซึ้ง  

นิพพุตะ - หมดรอน  เสรี - เท่ียวไปไดตามสบาย ไมมีอะไรเกาะเกี่ยว สยังวสี - มีอํานาจในตัวเอง เปนตัวของ

ตัวเองแทจริง สุขี - มีความสุข หรือเปนสุข
415

 

 อีกชุดหนึ่ง โดยมากเปนลักษณะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันตเหมือนกัน แตเนนเฉพาะแงท่ีเปน

อิสระ เชน อนัลลีนะ - ไมติด หรือไมหมกมุน  อนัชโฌสิต - ไมสยบ  อนูปลิตต - ไมถูกฉาบติด หรือไมแปด

เปอน  อนิสสิต - ไมพึ่งพิง ไมขึ้นตอส่ิงใด วิสัญุต - ไมพัวพัน  วิปปมุตต - หลุดพน  วิมริยาทิกตจิต - มีจิตไร

ขอบคั่น หรือมีใจไรเขตแดน
416  

 เพื่อใหกําหนดไดงายขึ้น อาจรวมลักษณะเหลานี้เขาเปนกลุมได ดังน้ี 
๑. ต้ังม่ัน  เชน แนวแน อยูตัว ทรงตัวเรียบสม่ําเสมอ ไมหว่ันไหว ไมวอกแวก ไมพลาน ไมสาย 
๒. บริสุทธ์ิผองใส  เชน ปราศส่ิงมัวหมอง ไมขุนมัว ไมเศราหมอง ไรไฝฝา  เกล้ียงเกลา ผุดผอง แจม

จา  สวางไสว 
๓. โปรงโลงเปนอิสระ เชน ไมติดของ ไมคับแคบ ไมถูกจํากัดขัดขวาง ไมถูกกดทับหรือบีบค้ัน ไมอึด

อัด กวางขวาง ไรเขตแดน 
๔. เหมาะแกการใชงาน  เชน นุมนวล ออนละมุน เบาสบาย ไมหนัก คลองแคลว ทนทาน ไมเปราะ

เสาะ ไมกระดาง ซื่อตรง ไมเอนเอียง ไมคดงอ ไมบิดเบือน ไมเฉไฉ 
๕. สงบสุข  เชน ผอนคลาย เรียบสงบ ไมเครียด ไมคับแคน ไมเดือดรอน ไมกระสับกระสาย หรือ

ทุรนทุราย ไมขาดแคลน ไมหิวโหย เอิบอิ่ม 

   เมื่อทราบลักษณะของจิตใจท่ีสมบูรณ มีสุขภาพดี ไรมลทินโทษเชนนี้แลว ก็พึงนําเอาธรรมท่ีไดชื่อวาเปน

กุศลและอกุศลมาพิจารณาตรวจสอบดูวา ธรรมท่ีเปนกุศล สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจ จริงหรือไม 
อยางไร  และธรรมท่ีเปนอกุศล ทําใหจิตมีโรค เกิดความเนาเสีย ผุโทรม เสียหายบกพรอง ไมสบาย เปนทุกข 

เส่ือมเสียคุณภาพและสมรรถภาพจิต จริงหรือไม อยางไร 

                                                 
414  ชุดนี้ คือลักษณะจิตที่ประกอบดวยสมาธิเปนอยางดีแลว เชน ม.ม.๑๓/๕๐๖/๔๖๐ 
415  ชุดนี้เปนลักษณะท่ีกระจายอยูในที่หลายแหง พึงดูในตอนวาดวยภาวะจิตของผูบรรลุนิพพาน 
416  ชุดนี้มีมามากมายหลายแหง จํานวนคําแปลกกันไปบางเล็กนอย พึงดู ม.อุ.๑๔/๑๕๕/๑๑๗; ๑๖๘/๑๒๔; สํ.ข.๑๗/๖๓/๓๘; สํ.สฬ. 

๑๘/๑๗/๑๔;  องฺ.ติก.๒๐/๕๔๕/๓๓๔; องฺ.ทสก.๒๔/๘๑/๑๖๑;  และกระจายท่ัวไปในคัมภีรมหานิทเทส ไมนอยกวา ๑๕ แหง เชน 

ขุ.ม.๒๙/๖๔/๖๕; ๘๗/๘๔, ๑๒๑/๑๐๗; ๒๑๓/๑๖๑; ฯลฯ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๔๙ 
 

  

 ตัวอยางกุศลธรรม เชน สติ-ความระลึกได ความสามารถคุมจิตอยูกับส่ิงท่ีพึงเกี่ยวของ หรือกิจท่ีตองทํา  

เมตตา-ความรัก ความปรารถนาดี ตองการใหผูอื่นมีความสุข อโลภะ-ความไมโลภ วางจากความอยากใครติดใจ 

ตลอดจนมีความคิดเผื่อแผแกผูอื่น  ปญญา-ความรูชัด  ความเขาใจ ความรูเทาทันตามความเปนจริง  ปสสัทธิ-

ความผอนคลายสงบ  เย็นกายเย็นใจ  ไมเครียด ไมกระสับกระสาย  กุศลฉันทะ-ความพอใจใฝรักส่ิงดีงาม  

อยากรูอยากทําใหเปนจริง มีจิตพุงแลนไปในแนวทางแหงเหตุปจจัย  มุทิตา-ความพลอยเบิกบานยินดี บันเทิงใจ 

เมื่อผูอื่นประสบความเจริญหรือเปนสุข เปนตน 

  ตัวอยางอกุศลธรรม เชน กามฉันท-ความอยากไดใครเอา
417

  พยาบาท-ความคิดราย  ขัดเคือง หรือ

แคนใจ  ถีนมิทธะ-ความหดหู ทอแท หงอยเหงา เซื่อมซึม และโงกงวง  อุทธัจจกุกกุจจะ-ความฟุงซาน  คิด

พลาน หงุดหงิด กลัดกลุม รําคาญ และเดือดรอนใจ  วิจิกิจฉา-ความลังเล ไมอาจตัดสินใจ โกธ-ความโกรธ 

อิสสา-ความริษยา เห็นคนอื่นไดดีทนไมได มัจฉริยะ-ความตระหน่ี ความหึงหวง ความคิดเกียดกัน เปนตน 

  เม่ือมีเมตตา จิตใจยอมสุขสบาย แชมชื่นผองใส  ปลอดโปรงและกวางขวาง เปนสภาพเกื้อกูลแกชีวิต

จิตใจ สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิต เมตตาจึงเปนกุศล  สติ ทําใหใจอยูกับส่ิงท่ีกําลังเกี่ยวของหรือ

ตองทํา ระลึกไดถึงการปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมในกรณีน้ันๆ และปองกันไมใหอกุศลธรรมท้ังหลายไดโอกาส ทํา

ใหจิตใจอยูในสภาพพรอมท่ีจะทํางานไดอยางดี สติจึงเปนกุศล 
  ความริษยา ทําใหจิตใจแคบ ถูกกดทับ บีบคั้น ไมสบาย ไมปลอดโปรง บ่ันทอนคุณภาพและสุขภาพจิต

อยางเห็นไดชัด ความริษยาจึงเปนอกุศล ความโกรธ ก็แผดเผาใจของตนเอง บีบคั้นกระทบใจใหไมสบาย และ

สงผลกระทบกระเทือนออกมาถึงสุขภาพกายไดอยางรวดเร็ว จึงเห็นไดชัดเชนกันวาเปนอกุศล กามฉันท หรือแม

ความโลภ อยางกวางๆ ก็ทําใหจิตใจวกวนพัวพัน ติดของ กลัดกลุม หรือเอนเอียงไป เดินไมตรง และมัวหมอง 

ไมโลง ไมโปรง ไมผองใส จึงเปนอกุศล ดังน้ีเปนตน 
  มีขอสังเกตวา ความหดหู หงอยเหงา เฉาซึม และความฟุงซาน เปนตน แมจะเปนอกุศล แตใน

ภาษาไทยจะเรียกวาเปนความช่ัว ก็คงไมสูถนัดปากนัก ในทํานองเดียวกัน กุศลธรรมบางอยาง เชน ความสงบ

ผอนคลายภายในกายในใจ จะเรียกในภาษาไทยวาความดี ก็อาจจะไมสนิททีเดียวนัก นี้เปนตัวอยางแงหนึ่งให

เห็นวา กุศลและอกุศล กับความดีและความช่ัว มิใชมีความหมายตรงกันแททีเดียว 
  เมื่อเขาใจความหมายของกุศลและอกุศลอยางน้ีแลว ก็ยอมเขาใจความหมายของกรรมดี และกรรมช่ัว 

คือ กุศลกรรม และอกุศลกรรมดวย  
ดังไดกลาวแลววา เจตนาเปนตัวกรรม ดังน้ัน เจตนาที่ประกอบดวยกุศล ก็เปนกุศลเจตนา และเปน

กุศลกรรม เจตนาที่ประกอบดวยอกุศล ก็เปนอกุศลเจตนา และเปนอกุศลกรรม  
เมื่อกุศลเจตนา และอกุศลเจตนานั้น เปนไปหรือแสดงออก โดยทางกาย ทางวาจา และทางใจ ก็เรียกวา 

เปนกุศลกรรม และอกุศลกรรม ทางกาย ทางวาจา และทางใจ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา กายกรรม วจีกรรม และ

มโนกรรม ท่ีเปนกุศล และเปนอกุศล ตามลําดับ 

                                                 
417  ความแตกตางระหวางกุศลฉันทะ กับ กามฉันท หรือโลภะ จะแสดงในตอนวาดวยปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจในบทขางหนา ในท่ีนี้พึง

สังเกตคราวๆ วา โลภะ จับอารมณที่เสมือนสําเร็จรูปแลว หรือตั้งอยู ณ สุดทางท่ีตันหรือตายตัวของมัน โลภะมุงเอาอารมณน้ันมา

เสพเสวย และเกิดมีตัวตนที่จะเอาหรือจะเสพเสวยน้ัน สวน ฉันทะ จับอารมณที่เสมือนต้ังอยู ณ จุดเริ่มตนของมัน มีอาการท่ีจิตแผ

ไปรวมกลมกลืนกับส่ิงหรืออารมณนั้นในการกระทําเพื่อกาวไปสูจุดหมายคือความเสร็จส้ินสมบูรณ ไมเก่ียวกับความรูสึกที่จะเสพ

เสวย และไมเกิดความรูสึกจํากัดแบงแยกมีตัวตนท่ีจะเอาหรือจะเสพเสวย 



๒๕๐  พุทธธรรม 
 
 ค) ขอควรทราบพิเศษบางอยางเกี่ยวกับกุศลและอกุศล 

๑) กุศลและอกุศล เปนปจจัยแกกันได 
   คนบางคนหรือบางคราวมีศรัทธา หรือไดบําเพ็ญทาน หรือรักษาศีล หรือเปนผูมีปญญา เปนตน อันเปน

กุศล แลวเกิดความลําพองในความดีเหลาน้ัน ถือเปนเหตุยกตนขมผูอื่น ความลําพองก็ดี  ยกตนขมผูอื่นก็ดี 

เปนอกุศล อยางน้ีเรียกวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศล  
บางคนบําเพ็ญสมาธิจนไดฌานแลว เกิดราคะคือติดใจในฌานน้ัน บางคนเจริญเมตตาเพียรต้ังความ

ปรารถนาดี มองคนในแงดี บางทีประสบอารมณท่ีนาปรารถนา  เมตตาน้ันเลยใหชองชวยใหราคะเกิดข้ึนโดยงาย 

แลวอาจตามมาดวยอกุศลธรรมอื่นอีก เชน ฉันทาคติ เปนตน อยางนี้ก็เรียกวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศล  
ศรัทธาเปนกุศลธรรม ทําใหจิตใจผองใสและมีกําลังพุงแลนแนวไป แตเมื่อปฏิบัติตอศรัทธาน้ันไมแยบ

คาย ก็อาจกลายเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิและมานะ ยึดถือวาของตนเทานั้นจริงแท ของคนอื่นมีแตเท็จ อาจถึงกับกอ
ความวิวาทบาดหมางเบียดเบียนกัน น้ีก็เรียกวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศล 
  บางคนมีราคะอยากไปเกิดในสวรรค จึงต้ังใจประพฤติปฏิบัติเปนผูมีศีล บางคนมีราคะอยากไดความสุข

สงบทางจิตใจ จึงบําเพ็ญสมาธิจนไดฌานสมาบัติ เด็กบางคนมีราคะอยากใหผูใหญชมวาเปนคนดี จึงพยายาม
ประพฤติตัวใหดีมีศีลมีวินัย นักเรียนบางคนมีราคะอยากสอบไดดี จึงเกิดฉันทะและขยันเลาเรียนแสวงหา

ความรู
418

 บางคนเกิดความโกรธเผาลนตัวขึ้นแลว บางคราวจึงเกิดปญญาเขาใจชัดถึงโทษของความโกรธนั้น บาง

คนโกรธแคนศัตรู จึงเกิดความเห็นใจคิดชวยเหลือผูอื่น บางคนเกิดความกลัวตายข้ึนแลว สํานึกไดหายตระหน่ี 

มีจิตใจเผื่อแผเสียสละ ต้ังใจชวยเหลือผูอื่นตอไป คนอีกบางคนมีความกลุมใจ เปนเหตุใหเกิดความศรัทธาใน

ธรรม อยางนี้เรียกวา อกุศลเปนปจจัยแกกุศล 
  เด็กชายวัยรุนคนหน่ึง พอแมเตือนไมใหไปม่ัวสุมกับหมูเพื่อนอยางไมระวัง แตไมเช่ือฟง ตอมาถูกเพื่อน

รายคนหนึ่งหลอกทําใหติดยาเสพติด พอรูตัว ท้ังโกรธแคน ท้ังเศราเสียใจขุนหมอง เกิดความเขาใจในคําเตือน

ของพอแม และซาบซึ้งตอความปรารถนาดีของทาน (อกุศลเปนปจจัยแกกุศล) เปนเหตุใหยิ่งเสียใจประดังโกรธ

เกลียดชังตัวเอง (กุศลเปนปจจัยแกอกุศล) 
  เม่ือกุศลเปนปจจัยแกอกุศล หรืออกุศลเปนปจจัยแกกุศลนั้น ขณะท่ีกุศลเกิด จิตมีสุขภาพดี ขณะที่

อกุศลเกิด จิตใจเสียหายขุนของ สภาพจิตดีไมดีเชนน้ีอาจเกิดสลับกันไปมาอยางรวดเร็ว จึงตองรูจักแยก

ออกเปนแตละขณะๆ  
อยางไรก็ตาม เรื่องกุศลและอกุศลเปนปจจัยแกกันน้ี ไดกลาวในท่ีอื่นบางแลว จึงแสดงเปนตัวอยางแต

เพียงเทาน้ี  

๒) บุญและบาป กับ กุศลและอกุศล 
  บุญและบาป กับกุศลและอกุศล บางทีใชแทนกันได บางทีใชแทนกันไมได จึงเปนเหตุใหเกิดความ

สับสน วาความหมายของธรรม ๒ คูน้ี เหมือนกัน หรือตางกันอยางไร ในท่ีนี้ มิใชโอกาสท่ีจะอธิบายเรื่องน้ี

โดยตรง จึงจะกลาวไวพอเปนแนวทางความเขาใจ 

                                                 
418  คําวา “ราคะ” ในท่ีนี้ จะใช โลภะแทนก็ได และเขากับความรูสึกของคนไทยดีกวา แตท่ีใชอยางนี้เพื่อคงคําเดิมไวตามคัมภีรปฏฐาน 

(อภิ.ป.๔๐/๕๕๑/๑๗๙; ๔๘๘/๑๕๕; ฯลฯ) กับทั้งจงใจใชเพื่อแกความเขาใจความหมายอยางคับแคบ อยางที่รูสึกกันในภาษาไทย 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๕๑ 
 

  

  “บุญ” มีความหมายตามรูปศัพทท่ีทานนิยมแสดงกันไว ๒ อยาง คือ เครื่องชําระสันดาน คือชําระพื้น

จิตใจใหสะอาด และวา ส่ิงท่ีทําใหเกิดผลคือภพท่ีนาชื่นชม นอกจากนี้ บางแหงยังแสดงความหมายอ่ืนไวอีกวา 
ส่ิงท่ีนํามาซึ่งความนาบูชา และวา ส่ิงท่ียังอัธยาศัย (ความประสงค) ของผูกระทําใหบริบูรณ 
  สวน “บาป” มักแปลตามรูปศัพทวา ส่ิงท่ีทําใหถึงวัฏฏทุกข หรือส่ิงท่ีทําใหถึงทุคติ (=ส่ิงท่ีทําใหตกไปใน

ท่ีชั่ว) คําแปลสามัญของบาป คือ ลามก (ตํ่าทราม หรือเลว) บางครั้งใชเปนคําวิเศษณของวิบาก แปลวา ทุกข 

หรือ อนิฏฐ (ไมนาปรารถนา) ก็ได
419 

  ท่ีกลาวมานั้น เปนความหมายท่ีนักศัพทศาสตรคือนักภาษาแสดงไว ซึ่งเปนเพียงดานหนึ่งเทานั้น จึงควร

ทราบความหมายในแงของหลักธรรมแทๆ ดวย  
เม่ือวาโดยความหมายอยางกวางท่ีสุด บุญมีความหมายเทากับกุศล บาปก็มีความหมายเทากับอกุศล 

แตในการใชจริง บุญและบาป มักปรากฏในความหมายท่ีจํากัดแคบและจําเพาะแงมากกวากุศลและอกุศล 
 กลาวไดวา บาป ใชในความหมายเทากับอกุศล  มากกวาท่ีบุญใชในความหมายเทากับกุศล แตท่ีปรากฏ

บอยก็คือ กุศลใชในความหมายเทากับบุญ ความที่วาน้ีเปนอยางไร พึงพิจารณาตอไป 
  บาปท่ีทานใชในความหมายเทากับอกุศล แหงสําคัญคือ ในสัมมัปปธาน ๔ ขอ ๑ และขอ ๒ ซึ่งบาปมา

กับอกุศลธรรม ดังท่ีวา เพียรปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด และเพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดแลว แตใน

ขอ ๓ และขอ ๔ บุญไมไดมากับกุศลธรรมดวย กลาวถึงแตกุศลธรรม ดังท่ีวา เพียรเจริญกุศลธรรมท่ียังไมเกิด

ใหเกิดข้ึน และเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลวไมใหเส่ือมหายหากใหเพิ่มขึ้นไปจนไพบูลย
420

  
พูดอยางสรุปความส้ันๆ วา บุญมีความหมายไมเทากับกุศล ถาแบงกุศลเปน ๒ ระดับ คือ โลกิยกุศล 

และโลกุตรกุศล โดยท่ัวไป บุญใชกับโลกิยกุศล หรือมิฉะนั้น ถาจะหมายถึงระดับโลกุตระ ก็ใสคําขยายกํากับไว

ดวย เชนวา “โลกุตรบุญ” ซึ่งมิไดเปนคําท่ีนิยมใชแตประการใด (พบในอรรถกถาแหงหน่ึง และในฏีกาที่อธิบาย

ตอจากอรรถกถานั้น เทาน้ัน)
421

  
มีบาลีหลายแหงท่ีพระพุทธเจาตรัสถึง โอปธิกบุญ คือบุญท่ีอํานวยผลแกเบญจขันธ  ซึ่งไดแกบุญท่ีเปน

โลกิยะ สอความวานาจะมีอโนปธิกบุญ หรือนิรูปธิบุญ ท่ีเปนโลกุตระ เปนคูกัน แตก็มิไดปรากฏมีช่ือ อโนปธิก-

บุญ หรือนิรูปธิบุญ ในท่ีใดเลย
422

  
ตรงกันขาม แทนท่ีจะมีอโนปธิกบุญหรือนิรูปธิบุญ มาเขาคูเขาชุดกับโอปธิกบุญ กลับกลายเปนวา ใน

พระบาลีแหงหนึ่งของพระสูตรเดียวกัน มี นิรูปธิกุศล (กุศลท่ีเปนโลกุตระ) มากับ โอปธิกบุญ (บุญท่ีเปนโลกิยะ) 

ขอยกมาใหดู ดังนี้ 

“ท่านจงทําให้มาก ท้ังด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ซ่ึงนิรูปธิกุศล อันประมาณมิได้ แต่
นั้น ครั้นทําโอปธิกบุญให้มากด้วยทานแล้ว ท่านจง [บําเพ็ญธรรมทาน] ชักจูงแม้คนอื่นๆ ให้
ต้ังอยู่ในสัทธรรม ในพรหมจรยิะ”423   

                                                 
419  ความหมายเทาที่กลาวมานี้ ดู อิติ.อ.๑๐๒, ๑๙๙-๒๐๐; องฺ.อ.๑/๕๓๘; ๒/๓; อุ.อ.๒๗๕; วินย.อ.๑/๔๙๕; วิภงฺค.อ.๑๘๓; วินย.ฏีกา 

๒/๑๔๒,๒๗๕; วิสุทธิ ฏีกา ๓/๖๗,๒๖๔ 
420  ที่มามากมายเคยอางไวแลว เชน สํ.ม.๑๙/๑๐๙๐/๓๑๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๓/๑๙ เปนตน; ในอรรถกถา เชน สํ.อ.๑/๓๑๓; สุตฺต.อ.๑/

๑๐๙,๒๒๖ 
421  ที.อ.๓/๕๕ 
422  ดู สํ.ส.๑๕/๙๒๓/๓๔๒; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๙/๓๐๑; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๕/๒๔๔; ๒๖๒/๒๙๐ 



๒๕๒  พุทธธรรม 
 

เปนอันวา เม่ือมองดูโดยทั่วไปแลว ก็จะเห็นวา คําวา “บุญ” น้ัน ทานใชในความหมายของโอปธิกบุญ

น่ันเอง คือ ถึงจะไมไดเขียนคําวา “โอปธิกะ” กํากับไว แตก็มีความหมายเทากับเขียนโอปธิกะอยูดวย หมายความ

วาตรงกับโลกิยกุศลน่ันเอง ขอนี้เทากับพูดวา คําวาบุญท่ีใชท่ัวไป มีความหมายอยูเพียงขั้นโลกิยะ เทากับโลกิย-

กุศล หรือกุศลข้ันโลกีย บุญจึงเทากับเปนความหมายสวนหน่ึงของกุศล ไมครอบคลุมเทากับกุศล ซึ่งมีโลกุตร-

กุศลดวย และอรรถกถานอยแหงเหลือเกินจะไขความบุญวาเทากับกุศลทั้งหมด
424

  

พระอรรถกถาจารยทานสังเกตการใชคําวาบุญ แลวแสดงความหมายไวใหเห็นแงดานท่ีละเอียดลงไปอีก 

ดังในคัมภีรปรมัตถทีปนี อรรถกถาอิติวุตตกะ
425

 แสดงความหมายของคําวา “บุญ”  ไว ๕ อยาง คือ 

๑. หมายถึงผลบุญ คือผลของกุศล หรือผลของความดี เชนในขอความวา เพราะการสมาทานกุศล

ธรรมท้ังหลายเปนเหตุ บุญยอมเจริญเพิ่มพูน
426

  
๒. หมายถึงความประพฤติสุจริตในระดับกามาวจรและรูปาวจร เชนในคําวา คนตกอยูในอวิชชา หาก

ปรุงแตงสังขารท่ีเปนบุญ (= ปุญญาภิสังขาร)
427 

๓. หมายถึงภพท่ีเกิดซึ่งเปนสุคติพิเศษ เชนในคําวา วิญญาณท่ีเขาถึงบุญ
428 

๔. หมายถึงกุศลเจตนา เชนในคําวา บุญกิริยาวัตถุ429
 (คือเทากับกุศลกรรม) 

๕. หมายถึงกุศลกรรมในภูมิสาม เชนในคําวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยากลัวตอบุญเลย”
430

 ขอน้ี

ตรงกับคําวาโลกิยกุศลนั่นเอง 

  ความจริง ขอท่ี ๕ เปนความหมายหลัก ตรงกับคําอธิบายในมหานิทเทสที่วา   
“กุสลาภิสังขารในไตรธาตุ (คือกามธาตุ รูปธาตุ และอรูปธาตุ) อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม 

เรียกว่าบุญ; อกุศลท้ังหมด เรียกว่า อบุญ (คือบาป)”425
  

พูดดวยคําท่ีเขาใจงายวา บุญ ไดแกกุศลที่เปนโลกีย บาป ไดแกอกุศลท้ังหมด (กุศล มีท้ังโลกิยะ และ
โลกุตระ แต อกุศล มีเฉพาะโลกิยะอยางเดียว, บุญ และบาป เปนโลกิยะดวยกันทั้งหมด; พูดยักยายอีกอยาง
หน่ึงวา บุญ มีแตโลกิยะอยางเดียว กุศล มีท้ังโลกิยะและโลกุตระ, บาปและอกุศล เปนโลกิยะท้ังส้ิน)

424
  

ท้ังน้ี ไดในคําวา ไมติดในบุญและในบาป หรือละบุญละบาป ลอยบุญลอยบาปไดแลว ซึ่งเปนลักษณะ

จิตของพระอรหันต
431  

  พึงสังเกตดวยวา ตามคําอธิบายในมหานิทเทสน้ัน คํากลาวท่ีวา พระอรหันตละท้ังบุญและบาป ลอยบุญ   

ลอยบาปหมดแลว หรืออยูเหนือความดีและความชั่วน้ัน มี ความหมายวา ละบาป และละบุญคือโลกิยกุศล

เทาน้ัน  หาไดละโลกุตรกุศลดวยไม 

                                                                                                                                                        
423  ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๒/๒๙๐ 
424  ดู อิติ.อ.๑๐๒ 
425  อิติ.อ.๙๖ 
426  ที.ปา.๑๑/๕๐/๘๖ (แตอรรถกถาของท่ีนี้ คือ ที.อ.๓/๕๕ วา = โลกุตรบุญ) 
427  เชน สํ.นิ.๑๖/๑๙๑/๙๙ 
428  เชน สํ.นิ.๑๖/๑๙๑/๙๙ 
429  ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘/๒๗๐ 
430  ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐; พึงเขาใจเพิ่มเติมวา “บุญ” เปนโลกิยะ เวนแตจะมีคําระบุกํากับไวเปนอยางอ่ืน เชนวา “โลกุตรบุญ” 
431  ขุ.ม.๒๙/๑๒๑/๑๐๖ ไขความ ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙ และ อธิบายใน นิท.อ.๑/๒๗๒; และพึงดู ขุ.ธ.๒๕/๑๓/๒๐; ๒๙/๕๐; ๓๖/๗๐ ดวย 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๕๓ 
 

  

ท่ีกลาวไวขางตนวา เมื่อคําวาบุญกับกุศลมาดวยกัน กุศลมักมีความหมายเทากับบุญ จึงหมายความวา 

ในกรณีเชนน้ี คําวากุศลถูกใชในความหมายแคบลงเทากับบุญ คือเปนเพียงโลกิยกุศลเทานั้น
432

 ลักษณะสําคัญ

ของโลกิยกุศลหรือบุญนี้ ก็คือ การท่ียังเกี่ยวของกับผลที่เปนอามิส ไมใชเรื่องของความหลุดพนเปนอิสระ หรือ

การทําลายกิเลสโดยส้ินเชิง 
  ตัวอยางเสริมความท่ีกลาวแลวมีเปนอันมาก เชน ในบาลี เมื่อกลาวถึงภิกษุคิดจะลาสิกขา มักกลาววา จะ
สึกไปกินใชโภคทรัพยและทําบุญท้ังหลาย

433
 และชีวิตชาวบานที่ดีก็ถือกันวาไดแกชีวิตเชนนั้น

434
 คําวาบุญในกรณี

เชนน้ี ก็หมายถึงการทําความดีตางๆ เชน เผื่อแผแบงปน ใหทาน ประพฤติดี มีศีล เปนตน ตรงกับคําวากุศล

กรรม
435

 หรือในขอความวา บุญมีอุปการะแมแกผูเปนเทพ แมแกผูเปนมนุษย แมแกบรรพชิต
436

 ก็มีความหมาย

ทํานองเดียวกัน สวนในพุทธพจนวา บุญเปนชื่อของความสุข บุญก็หมายถึงผลหรือวิบากท่ีนาปรารถนาของกุศล

กรรมคือการทําความดี
437

 หรือในคําวาตายเพราะส้ินบุญ (บุญขัยมรณะ) ก็หมายถึงหมดผลบุญหรือส้ินวิบากของ

กุศลกรรมที่ปรุงแตงกําเนิดน้ันน่ันเอง
438

  
ความหมายของคําวา “ธรรม” ท่ีเทากับบุญ ก็คือความหมายในแงท่ีสัมพันธกับการไปสวรรค 

เชนเดียวกับท่ีอธรรมเทากับบาป ในความหมายที่สัมพันธกับการไปนรก439 
  เปนอันสรุปไดวา แมวา บุญ กับกุศล และบาป กับอกุศล จะเปนไวพจนกัน แตในการใชจริงโดยทั่วไป 

กุศลมีความหมายครอบคลุมท่ีสุด กวางกวาบุญ คําท้ังสองจึงใชแทนกันไดบาง ไมไดบาง สวนบาปกับอกุศลมี

ความหมายใกลเคียงกันมากกวา จึงใชแทนกันไดบอยกวา แตกระน้ันก็มักใชในกรณีท่ีใหความรูสึกท่ีตรงขาม

กับความหมายแงตางๆ ของบุญ โดยนัยน้ี 
- กุศล ใชในแงการกระทําคือกรรมก็ได มองลึกลงไปถึงตัวสภาวธรรมก็ได สวนบุญมักเล็งแตในแง

กรรมคือการกระทํา ดังนั้น คําวา กุศลกรรมก็ดี กุศลธรรมก็ดี จึงเปนคําสามัญ แตสําหรับบุญ เราพูดได

วา บุญกรรม (กรรมท่ีเปนบุญ ไมใช บุญและกรรม) ถาพูดวาบุญธรรม จะแปลกหู และไมรูสึกเปน

คําศัพททางธรรม สวนบาปกับอกุศลจะพบท้ังอกุศลกรรม อกุศลธรรม บาปกรรม บาปธรรม 
- ในแงท่ีพิเศษ บุญหมายถึงผลของบุญ หรือวิบากของกุศลกรรม แมในกรณีท่ีมิไดหมายถึงผลหรือ

วิบากโดยตรง บุญก็ใชในลักษณะท่ีสัมพันธกับผล หรือใหเกิดความรูสึกเพงเล็งถึงผลตอบสนอง

ภายนอก หรือผลที่เปนอามิส เฉพาะอยางยิ่งความสุขและการไปเกิดในที่ดีๆ  
- ดวยเหตุท่ีกลาวมานั้น การใชคําวา “บุญ” จึงมักจํากัดอยูเฉพาะในระดับโลกิยะ เปนโอปธิกบุญ คือ 

เปนโลกิยกุศลเทาน้ัน กรณีท่ีกินความถึงโลกุตรกุศล หาไดยากอยางย่ิง 
                                                 
432  กุศลมากับบุญ มีความหมายเทากับบุญ เชน ในคําวา ปุญญาภิสันทะ กุสลาภิสันทะ (องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๕/๕๖; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๙/

๒๔๙; เทียบ สํ.ม.๑๙/๑๕๘๔/๔๙๓); “เขาคิดวาจะทําบุญ กลับไพลไปทําอบุญ คิดวาจะทํากุศล กลับไพลไปทําอกุศล” (องฺ.สตฺตก. 

๒๓/๔๔/๔๔), พึงสังเกต นิรูปธิกุศล มากับ โอปธิกบุญ ใน ขุ.อิติ. ๒๕/๒๖๒/๒๙๐ ดังท่ีกลาวแลวดวย 
433  เชน วินย.๕/๒/๖; ม.ม.๑๓/๑๙๓/๒๐๑; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒๒/๑๖๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๑๙ 
434  ดู ม.ม.๑๓/๔๒๗/๓๙๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๑/๒๑๓ 
435  ดูความหมายที่ วินย.อ.๑/๒๓๘; ม.อ.๓/๒๗๒ เปนตน 
436  องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑/๓๖ 
437  ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐; อิติ.อ.๙๗ 
438  เชน วิสุทฺธิ.๒/๑ 
439  เชน ปฏิสํ.อ.๒๐ 



๒๕๔  พุทธธรรม 
 
   นอกจากนี้ มีขอสังเกตสําหรับผูสนใจทางวิชาการอาจศึกษาคนควาตอไป คือ 

- บุญและบาป เปนคําท่ีมีใชแพรหลายอยูกอนแลวในพุทธกาล และมีความหมายในทางโชคและ

ความศักด์ิสิทธ์ิปนอยูดวย  พระพุทธศาสนารับเขามาใชในความหมายเทาท่ีปรับเขากับหลักการของ

ตนได สวนกุศลและอกุศล เดิมใชในความหมายอยางอื่น เชน ฉลาด ชํานาญ คลองแคลว สบายดี 

มีสุขภาพ เปนตน พระพุทธศาสนานําเอามาบัญญัติใช สําหรับความหมายท่ีตองการของ

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ 
- และโดยนัยน้ี กุศลและอกุศลจึงเปนศัพทวิชาการทางธรรมอยางแทจริง สวนบุญและบาป ทานมัก

ใชอยูในวงแหงคําสอนสําหรับชาวบาน หรือชีวิตของชาวโลก440 

 ง) เกณฑวินิจฉัยกรรมดี – กรรมชั่ว 
 ดังไดกลาวแลววา  กรรมนิยามมีความสัมพันธใกลชิดท่ีสุดกับจิตนิยามและสมมตินิยาม และ

ความสัมพันธใกลชิดกันนี้อาจเปนเหตุใหเกิดความเขาใจสับสนไดงาย ดังน้ัน การท่ีจะเขาใจเรื่องกรรมและความ

ดีความช่ัวใหชัดเจน จะตองแยกขอบเขตระหวางนิยามเหลาน้ีใหไดกอน 
  กรรมนิยามอาศัยจิตนิยามเหมือนซอนอยูบนจิตนิยามนั่นเอง แตจุดตัดแยกระหวางกรรมนิยามกับจิต

นิยามก็ชัดเจน กลาวคือ เจตนาเปนเน้ือหาสาระและเปนตัวทําการของกรรมนิยาม ทําใหกรรมนิยามเปนอิสระ

ออกมาเปนนิยามหน่ึงตางหาก หรือทําใหมนุษยเปนอิสระ มีบทบาทเปนของตนเองตางหากจากนิยามอื่นๆ 

สามารถสรางโลกแหงเจตจํานงของตนเองขึ้นมาได จนถึงกับยกตนข้ึนเทียมเทาหรือแขงขันกับธรรมชาติ และ

แบงแยกวาตนมีโลกแหงการประดิษฐสรางสรรคตางหากจากโลกของธรรมชาติ  
เจตนาอาศัยกลไกของจิตนิยามเปนเครื่องมือในการทํางาน และเมื่อเจตนาทํากรรมอยางใดอยางหน่ึงขึ้น

แลว กระบวนการกอผลก็ตองอาศัยจิตนิยามนั่นแหละดําเนินไป เปรียบไดกับคนขับเรือยนต คนขับเหมือน

เจตนาท่ีอยูฝายกรรมนิยาม เครื่องเรือท้ังหมดเหมือนกลไกและองคประกอบตางๆ ของจิตท่ีอยูฝายจิตนิยาม 

คนขับตองอาศัยเครื่องเรือ แตเครื่องเรือจะพาเรือคือชีวิตท่ีพรอมดวยรางกายไปสูท่ีไหนอยางไร คนขับเปนอิสระ

ท่ีจะทํา และเปนผูรับผิดชอบทําใหเปนไป คนขับท้ังอาศัยและท้ังเปนผูใชประโยชนจากเรือ แลวรับผิดชอบตอ
ความเปนไปของเรือท่ีพรอมท้ังเคร่ืองเรือและตัวเรือดวย เหมือนกรรมนิยามท้ังอาศัยและท้ังเปนผูใชประโยชน

จากจิตนิยาม แลวรับผิดชอบตอความเปนไปของชีวิตท่ีพรอมท้ังจิตและกายดวย  
ในดานความสัมพันธระหวางกรรมนิยามกับจิตนิยามน้ี ไมสูมีปญหา เพราะไมสูมีเรื่องท่ีมนุษยเอาใจใส  

และไมวามนุษยจะใสใจรูเรื่องของมันหรือแมแตรูตัวหรือไมก็ตาม มันก็เปนไปตามปกติของมันเรื่อยไปอยางมอง

ไมเห็นตัว 
  ดานท่ีเปนปญหาสับสนอยางมากก็คือ ความสัมพันธระหวางกรรมนิยามกับสมมตินิยาม ซึ่งมักมีปญหา

เกี่ยวกับความดีและความชั่ว วาอะไรดี อะไรช่ัว ท่ีวาทําดีทําช่ัวเปนความจริงท่ีแทหรือไม อะไรเปนเกณฑแบงวา

อะไรดี อะไรช่ัว  

                                                 
440  พึงสังเกตวา ในอภิธรรมปฎก ตามปกติทานไมใชคําวาบุญและบาป ยกเวนแตบาปที่เปนคําประกอบขยายคําวาอกุศล และบุญในคํา

วาปุญญาภิสังขาร ซ่ึงมีความหมายตามท่ีบัญญัติขึ้นโดยเฉพาะ และในอรรถกถาอภิธรรม ทานใชบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อธิบายเรื่อง

กามาวจรกุศลจิต (สงฺคณี อ.๒๖๐) 
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ในเรื่องน้ี มีคนไมนอยพูดกันบอยๆ วา ความดีและความช่ัวเปนเรื่องของคนหรือสังคมบัญญัติกันขึ้น 

การกระทําอยางเดียวกัน สังคมถิ่นหนึ่งหรือสมัยหน่ึงวาดี อีกถิ่นหนึ่งหรืออีกสมัยหนึ่งวาไมดี การกระทําอยาง

เดียวกัน สังคมหนึ่งบัญญัติใหสมาชิกตองกระทํา แตอีกสังคมหน่ึงบัญญัติใหสมาชิกตองละเวน เชน สังคมคนปา

บางพวกบัญญัติวาฆาคนพวกอื่นเปนความดี แตสังคมท่ีเจริญแลวบัญญัติวาฆามนุษยเปนความชั่วท้ังนั้น บาง

ศาสนาบัญญัติวาฆาสัตวท่ีเปนอาหารไมบาป บางศาสนาสอนวาการเบียดเบียนสัตวไมวาชนิดใดไมดีท้ังน้ัน สังคม

บางถ่ินบัญญัติวาหญิงมีสามีมากหลายไดเปนความดี สังคมบางถิ่นวาหญิงดีตองมีสามีเดียว ถาใหดียิ่งข้ึน เวลา
สามีตายตองโดดเขาเผาตัวตายตามสามีไปในกองไฟท่ีเผาศพสามีดวย บางสังคมถือวาเด็กตองเคารพตอผูสูงอายุ

กวาและตองเชื่อฟงไมโตเถียง มิฉะน้ันเปนการไมดี อีกบางสังคมถือวาการเคารพกันไมเกี่ยวกับวัยและทุกคนควร

ถกเถียงหาเหตุผลกัน ดังน้ีเปนตน  
คําท่ีวาความดีความชั่วเปนเรื่องของมนุษยและสังคมมนุษยสมมติบัญญัติกันข้ึนมาเองนี้ เปนความจริง

อยูมากทีเดียว แตถึงแมจะเปนจริงอยางนั้น ก็ไมมาเกี่ยวของในแงท่ีจะกระทบกระเทือนตอกรรมนิยามแต

ประการใด และก็ไมนาจะตองเอามาสับสนกับเรื่องกรรมนิยามดวย  
เรื่องความดีความชั่วท่ีเปนบัญญัติของสังคม ก็เปนเรื่องของบัญญัติสังคมหรือสมมตินิยาม เรื่องความดี

ความช่ัว หรือวาใหถูกคือกุศลและอกุศลที่เปนเรื่องของกรรมนิยาม ก็เปนเรื่องของกรรมนิยาม แมวาท้ังสองอยาง

น้ีจะสัมพันธกัน แตก็เปนคนละเรื่องกัน มีจุดตัดแยกระหวางกันชัดเจน ความสับสนเกิดจากการนําเอาความดี

ความชั่วของสมมตินิยามไปปะปนกับความดีความชั่วคือกุศลและอกุศลของกรรมนิยาม ท่ีเปนคนละแดนกัน 

และไมรูจุดตัดแยกท่ีถูกตอง 
 ขอย้ําอีกครั้งวา ความดีความช่ัวท่ีเปนบัญญัติของสังคม ก็เปนเรื่องของสังคม อยูในขอบเขตของสมมติ
นิยาม กุศลอกุศลที่เปนคุณสมบัติของกรรม ก็เปนเรื่องของกรรม อยูในกรรมนิยาม เปนเรื่องตางหากกัน แต

สัมพันธกัน ส่ิงท่ีเปนท้ังตัวการสรางสัมพันธ และเปนท้ังจุดตัดแยกระหวางกันของนิยามท้ังสองน้ี ก็เชนเดียวกับ

ในกรณีระหวางกรรมนิยามกับจิตนิยาม คือไดแกเจตนา หรือเจตจํานง นั่นเอง เรื่องนี้เปนอยางไร ขอใหชวยกัน
พิจารณาตอไป 

 ส่ิงท่ีสังคมบัญญัติ เม่ือมองจากแงของกรรมนิยาม อาจแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 

๑) ส่ิงท่ีบัญญัตินั้น ไมเก่ียวกับกุศลและอกุศลในกรรมนิยามโดยตรง แตสังคมบัญญัติขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งของสังคมเอง เชน เพ่ือใหคนทั้งหลายในสังคมนั้นอยูรวมกันดวยดี มีความสงบ

สุข เปนทํานองขอตกลงหรือพันธสัญญาระหวางกัน ในกรณีเชนน้ี ส่ิงท่ีบัญญัติน้ันอาจเปนเคร่ืองชวยใหสังคมอยู

ดีมีความสงบสุขไดจริง หรืออาจไมจริงก็ได อาจเปนประโยชนแกสังคมจริง หรืออาจเปนโทษก็ได ท้ังน้ีแลวแตวา 
จะไดบัญญัติกันขึ้นมาดวยความรูความเขาใจกวางขวางรอบคอบเพียงพอหรือไม หรือวาคนท่ีทําหนาท่ีบัญญัติมี

ความสุจริตใจหรือไม เปนตน บัญญัติเชนน้ีมีมาในรูปตางๆ อาจเปนขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนกฎหมาย  
ในกรณีอยางน้ี ดีหรือชั่ว เปนเรื่องของสมมตินิยาม อาจเปล่ียนไปเปล่ียนมาและแตกตางกันไปนานัปการ 

แตจะเปล่ียนจะตางไปอยางไร ก็ไมใชเรื่องของกรรมนิยาม ตองแยกไวตางหาก ไมควรเอามาปนเปสับสน และ

เมื่อคนใดฝาฝนละเมิดบัญญัตินั้น สังคมจะลงโทษอยางไร ก็เปนเรื่องของสมมตินิยาม ไมใชเรื่องของกรรมนิยาม 

ใหแยกออกไปอยางน้ีเสียชั้นหน่ึงกอน  
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ตอจากนี้ จึงพิจารณาในขั้นที่บัญญัติของสมมตินิยามน้ันกาวเขามาเกี่ยวของกับขอบเขตของกรรมนิยาม 

กลาวคือ เมื่อคนในสังคมยอมรับบัญญัตินั้นกันแลว ไมวาบัญญัตินั้นจะเปนอยางไร จะดีงามหรือเปนประโยชน

แทจริงหรือไมก็ตาม ในเวลาที่คนผูใดผูหน่ึงในสังคมนั้นจะไมปฏิบัติตาม จะฝาฝน หรือละเมิดบัญญัติน้ัน เขาจะ

เกิดมีเจตนาที่จะฝาฝน ละเมิด หรือไมปฏิบัติตามขึ้นมาทันที
441

 และเขาก็จะตระหนักรูตอเจตนาของเขานั้นอยาง

ไมอาจปดบังหรือหลอกตนเองได  
เจตนาน้ีแหละ คือจุดตั้งตนของกรรมนิยาม และเปนเรื่องของกรรมนิยาม สังคมหลายแหงอาจพยายาม

สืบเอาเจตนาน้ีไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินลงโทษดวย วาเขาผูน้ันทําการละเมิดดวยเจตนาหรือไม แต

น่ันก็เปนเรื่องของสมมตินิยาม แสดงวาสังคมนั้นฉลาด รูจักถือเอาประโยชนจากกรรมนิยามไปใชในทางสังคม 

ไมใชเรื่องของกรรมนิยาม  
สวนในเรื่องของกรรมนิยามเองน้ัน ไมวาสังคมจะสืบสวนเอาเจตนาน้ันไปใชหรือไม หรือจะไดลวงรูวาได

มีการละเมิดเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม กรรมนิยามก็ไดเริ่มทํางานของมันต้ังแตขณะท่ีบุคคลนั้นเกิดมีเจตนาและใช

เจตนาทําการลวงละเมิดเปนตนไป กลาวคือกระบวนการกอวิบากไดเริ่มดําเนิน และบุคคลนั้นเริ่มไดรับผลของ

กรรมต้ังแตบัดน้ันไป  
จะเห็นไดวา ในความเปนไปเชนน้ี  ขอท่ีบัญญัติของสังคมวาดีหรือชั่วนั้นจะจริงหรือไม ก็เปนเรื่องท่ี

จะตองพิจารณาในแงของสมมตินิยามไป ไมเกี่ยวของกับกรรมนิยามโดยตรง (จะโยงมาเขากับกรรมนิยามในขั้น

ของการพิจารณาเจตนาและปญญาของผูทําบัญญัติ) แตในการรักษาและปฏิบัติตามบัญญัติ กรรมนิยามเกี่ยวของ

เพียงการรับรูและใจยอมรับอยางใดอยางหน่ึงตอขอกําหนดตามที่สังคมบัญญัติไว และดําเนินจากจุดเริ่มท่ีจิตมี

กิจกรรมตอขอกําหนดน้ัน คือเริ่มจากเกิดเจตนาเปนตนไป  
เมื่อจัดเขาในระบบชีวิตทางธรรม ท้ังหมดนี้เปนเรื่องในข้ันศีล และน้ีเปนจุดท่ีกฎเกณฑของมนุษยเขามา

เกี่ยวพันกับกฎเกณฑของธรรมชาติ ซึ่งจะตองแยกขอบเขตกันใหดี 
  ขอท่ีวาบัญญัติวาดีหรือช่ัวของสังคมจะเปนของแทจริงหรือไม เปนเรื่องของสมมตินิยาม ไมเกี่ยวของกับ

กรรมนิยามโดยตรงนั้น หมายความวา ยังมีแงท่ีเกี่ยวของโดยออมได เชน สังคมถือขอปฏิบัติกันมาอยางหน่ึงวา

เปนส่ิงดีงามถูกตอง ทุกคนตองปฏิบัติ ตอมาเกิดผูมีปญญาคนหนึ่งมองเห็นวา ขอปฏิบัติน้ันไมดีจริง ไมเปน

ประโยชน หรือถึงกับเปนผลรายแกสังคมนั้น บุคคลผูนั้นอาจเพียรพยายามช้ีแจงใหชนท้ังหลายผูรวมสังคมเขาใจ

ตาม พยายามแกไขขอปฏิบัติท่ีกําหนดไวน้ัน และอาจถึงกับไมยอมทําตามขอปฏิบัตินั้นเสียทีเดียว  
ในกรณีเชนน้ี การกระทําของบุคคลผูน้ัน มิใชเกิดจากเจตนาขุนมัวของผูท่ีจะละเมิดเหมือนอยางในกรณี

กอน แตเกิดจากเจตนาอันประกอบดวยปญญาของผูท่ีจะแกไขเพื่อประโยชนสุขของมนุษยท้ังหลายเปนตน 

เน้ือหาที่จะเปนไปในกรรมนิยาม จึงไมเหมือนกัน สุดแตคุณสมบัติของเจตนาน้ัน แตมีขอสําทับวา เจตนาที่

กระทําน้ันจะเปนอยางไรก็ตาม ผูกระทํายอมรูตระหนักตามท่ีมันเปน และเขาจะตองรับผลในแงของกรรมนิยาม

ตามเจตนาน้ัน เขาอาจปดบังและหลอกสังคมได แตไมอาจปดบังใจตนเองหรือหลอกกฎธรรมชาติได พูดอยาง

ส้ันๆ ตัวกําหนดในกรรมนิยามอยูท่ีวา เจตนาเปนกุศล หรือเปนอกุศลน่ันเอง  
                                                 
441  ที่วานี้ เปนการพิจารณาชั้นเดียวกอน ในบางกรณี เรื่องอาจซับซอนกวานี้ได โดยมีองคประกอบอ่ืนเขามาเก่ียวของดวย เชน ปญญาที่

จะยอมรับหรือไม อยางไร ซ่ีงมีผลตอเจตนา ทําใหเปนเจตนาละเมิดหรือไม ออนหรือแก เปนตน อันจะตองวิเคราะหกันอีกชั้นหนึ่ง 

แตไมวาจะเปนอยางไรก็ตาม เมื่อคิดนึกขึ้นมา ก็เปนอันตองมีเจตนาอยางใดอยางหนึ่ง และมีผลตอชีวิตจิตใจทุกทีไป 
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เมื่อวาโดยท่ัวไป หรือสําหรับกรณีท่ัวไป การไมปฏิบัติตามบัญญัติอยางใดอยางหน่ึงของสังคม จะชื่อวา

ไมเปนการฝาฝนหรือละเมิด และไมเปนไปดวยเจตนาที่จะละเมิด ก็ตอเม่ือสังคมนั้นไดตกลงพรอมใจกันยกเลิก

บัญญัตินั้นแลว หรือยอมรับการแกไขเปล่ียนแปลงบัญญัตินั้นแลว พูดอีกภาษาหนึ่งวา ตอเม่ือน้ัน จึงจะไมเปน

การเสียความซื่อสัตยหรือทรยศตอสัญญาประชาคม 
  ความที่วามาน้ีพอจะอธิบายไดดวยตัวอยางงายๆ สมมติวา คนสองคนมาอยูรวมกัน เพื่อใหการอยู

รวมกันน้ันเปนไปดวยดี อํานวยความสุขและเกื้อกูลแกการดําเนินชีวิตของท้ังสองฝาย เขาจึงไดวางกติกากันไว

เชนวา เขาท้ังสองทํางานคนละแหง กลับถึงบานไมพรอมกัน แตควรจะรับประทานอาหารเย็นพรอมกัน ครั้นจะรอ

กันอยางไมมีขอบเขต ก็ไมได จึงใหแตละคนตองไมรับประทานอาหารเย็นกอน ๑๙.๐๐ น. บรรดาเขาท้ังสองนั้น

คนหน่ึงชอบแมว ไมชอบสุนัข อีกคนหน่ึงชอบสุนัข ไมชอบแมว เพื่อความสงบสุขใหถือวาการนําสัตวเล้ียงใดๆ 

เขามาในบานเปนความไมดีงาม ไมสมควร  
เมื่อตกลงวางกติกากันอยางนี้แลว ถาเขาคนใดคนหนึ่งจะทําการใดที่ไมเปนไปตามกติกานั้น เจตนาที่จะ

ละเมิดก็ยอมเกิดข้ึน และกรรมก็เกิดข้ึนตามกรรมนิยาม ท้ังๆ ท่ีเมื่อวาโดยสภาวะแลว การรับประทานอาหาร

กอน ๑๙.๐๐ น. ก็ดี การนําสัตวเล้ียงเขามาในบานก็ดี จะเปนความดีหรือความช่ัวโดยตัวของมันเองก็หาไม คนคู

อื่นอาจวางกติกาท่ีตรงขามจากน้ีก็ได และในกรณีท่ีตอมาคนใดคนหนึ่งในเขาท้ังสองนั้น พิจารณาเห็นวา กติกาท่ี

ไดวางไวไมเปนไปเพ่ือผลดีแกชีวิตรวมกันของเขาท้ังสอง เขาก็จะตองยกขึ้นมาพูดใหตกลงยกเลิกหรือแกไข

เปล่ียนแปลงกติกานั้นกอน การที่จะไมปฏิบัติตามของเขาจึงจะเปนไปได โดยไมประกอบดวยเจตนาท่ีจะละเมิด

หรือฝาฝน  
วินัยซึ่งเปนบัญญัติแกสังฆะ ก็สัมพันธกับเจตนาในการปฏิบัติท่ีสําเร็จเปนศีลของบุคคล ในลักษณะ

อยางน้ี เรื่องความดีความชั่ว ความผิดความถูก ท่ีเปนบัญญัติอันไมเท่ียงแทแนนอนของสังคม กับความเปนไป

แหงกุศลและอกุศลอันแนนอนของกรรมนิยาม มีขอบเขตที่แยกกันได และมีความสัมพันธเนื่องถึงกัน อันพึง

เขาใจไดโดยนัยน้ี 

๒) ส่ิงท่ีบัญญัติน้ัน กระทบถึงกุศลและอกุศลในกระบวนการของกรรมนิยามดวย ในกรณีเชนนี้ สังคม

อาจบัญญัติความดีความชั่วดวยความรูความเขาใจวาอะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล คือรูวาอะไรเก้ือกูล อะไรเปน

โทษแกชีวิตจิตใจของมนุษย หรืออาจบัญญัติดวยความไมรูไมเขาใจเลยก็ได แตไมวาสังคมจะบัญญัติวาอยางไรก็

ตาม ความเปนไปตามกรรมนิยามก็ยอมเปนไปของมันตามปกติ หาไดเปล่ียนไปตามบัญญัติของสังคมไม  
ยกตัวอยาง สมมติวา ในสังคมหนึ่ง คนถือวาการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาเปนการกระทําท่ีดีงาม ทําใหคนมี

ความสุข ควรสนับสนุน ถือวาการมีอารมณรุนแรงเปนส่ิงท่ีดี ถือวาควรปลุกเราคนใหต่ืนเตนเครงเครียด อยาก

ไดอยากเอา ว่ิงหา แขงขันอยูเสมอ จะไดทํางานสรางสรรคไดมาก ถือวาฆาคนพวกอื่นเปนความดี หรือประณีต

ข้ึนมาอีกวา ฆาสัตวดิรัจฉานไมบาป เปนตน กรณีเชนน้ีถือไดวาความดีความช่ัวในสมมตินิยาม ขัดกับกุศลและ

อกุศลในกรรมนิยาม  
ถามองในแงสังคม บัญญัติหรือขอยึดถือเหลาน้ี อาจกอใหเกิดผลดีบาง ผลรายบางแกสังคม เชน การ

ถือวาเสพส่ิงเสพติดมึนเมาเปนการดี อาจชวยใหรัฐมีรายไดจากอากรสรรพสามิตเปนตนเพิ่มข้ึนไมนอย แตพรอม

กันนั้น ก็ทําใหคนจํานวนมากในสังคมน้ันเปนคนเรื่อยเปอยเฉื่อยชา สังคมนั้นมีอาชญากรรม เชน ลักขโมยมาก 

มีคนเจ็บปวยไมสมประกอบเนื่องจากเหตุนี้ เปนตน หรือการมีชีวิตท่ีเครงเครียดแขงหาแขงเอาตลอดเวลา อาจทํา
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ใหสังคมน้ันเจริญกาวหนาอยางมากและรวดเร็ว แตตอมาอาจปรากฏวาสังคมนั้นมีคนเปนโรคจิตและโรคหัวใจ

กันมาก มีการฆาตัวตายมาก มีปญหาทางจิตและปญหาสังคมอื่นๆ มากผิดปกติ  หรือในสังคมท่ีถือวาฆาคนพวก

อื่นไดเปนการดี คนของสังคมนั้น มีลักษณะท่ีปรากฏแกคนพวกอื่นวาเปนมนุษยท่ีโหดราย ควรหวาดระแวง ไม

นาไววางใจ เปนตน  
ผลตางๆ ท่ีปรากฏในระดับสังคมเชนน้ี หลายอยางอาจสืบเน่ืองมาจากกรรมนิยามดวย แตกระนั้น ใน

เบ้ืองแรก ผลท่ีเปนไปในดานสังคม ก็พึงพิจารณาในแงสังคม ผลในดานกรรมนิยาม ก็พึงพิจารณาในแงกรรม

นิยาม แยกตางหากจากกันกอน เสร็จจากน้ันแลวจึงคอยโยงเขามาหากันในภายหลัง เพื่อไมใหเกิดความสับสน  
วาถึงผลในดานกรรมนิยาม เจตนาในเรื่องนี้ซอนกันอยูเปนสองช้ัน คือ เจตนาท่ีประกอบดวยความ

ยึดถือตามบัญญัติน้ัน ท่ีแสดงออกเปนความเช่ือถือและคานิยม เปนตน และเจตนาในการกระทําตามหรือไมยอม

กระทําตามบัญญัติเฉพาะในคราวน้ันๆ แตไมวาในกรณีใด การไดรับผลตามกรรมนิยามยอมเริ่มดําเนินในทันที

เริ่มแตต้ังเจตนา   
ดังตัวอยางขางตน คนท่ีจะเสพสิ่งเสพติดมึนเมา พอจะเสพ เจตนาก็ประกอบดวยความกระหยิ่มอยาง

มัวซัว เม่ือเสพเปนนิตย ก็ส่ังสมสภาพจิตอยางน้ันเปนนิสัย คนที่เครงเครียดแขงหาแขงเอา จะทํางานแตละครั้ง 

เจตนาก็ประกอบดวยความเครียดเรงรอน และส่ังสมสภาพจิตเชนนั้นไว คนที่ต้ังหนาฆาผูอื่น แมจะไดรับความ

ยกยองและรางวัลในสังคมของพวกตน แตในการกระทําคือการฆาแตละคร้ัง ก็ต้ังเจตนาท่ีประกอบดวยความขึ้ง

เครียดเหี้ยมเกรียมหรือกระเห้ียนกระหือรือ หากปลอยใจไปเร่ือยๆ ก็จะมีการส่ังสมสภาพจิตเชนน้ันจนอาจ

กลายเปนบุคลิกภาพทั้งหมดของเขา คุณภาพของจิตจะเปนไปในทางท่ีหยาบมากข้ึน แตเส่ือมเสียความประณีต 

ความนุมนวลละมุนละไม และความละเอียดลึกซึ้ง เปนตน 
  อน่ึง พึงทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําวา “เจตนา” อีกสักเล็กนอย เจตนาในทางธรรม มี

ความหมายละเอียดออนกวาท่ีเขาใจกันท่ัวไปในภาษาไทย กลาวคือ ในภาษาไทยมักใชเจตนาตอเม่ือตองการ

เชื่อมโยงความคิดที่อยูภายใน กับการกระทําท่ีแสดงออกมาในภายนอก เชนวา พูดพล้ังไป ไมไดเจตนา หรือเขา

กระทําการโดยเจตนา เปนตน แตในทางธรรม คือตามหลักกรรมนี้ การกระทําการพูดที่แสดงออกภายนอกโดย

จงใจก็ดี ความคิดตางๆ แมเล็กๆ นอยๆ ท่ีเกิดข้ึนๆ ชั่วครูช่ัวขณะแลวผานไปๆ ภายในจิตใจก็ดี การคิดถึงส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงก็ดี ความรูสึกและทาทีของจิตใจตอส่ิงตางๆ ท่ีไดประสบทางตาหูจมูกล้ินกาย

และท่ีระลึกหรือนกึขึ้นมาในใจก็ดี ลวนมีเจตนาประกอบอยูดวยท้ังส้ิน  
เจตนาจึงเปนเจตจํานง ความจงใจ การเลือกอารมณของใจ ตัวนําท่ีหันเหชักพาทําใหจิตเคล่ือนไหว โนม

นอมไปหา หรือผละไปจากส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมุงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง เปนหัวหนา เปน

ผูจัดการ หรือตัวเจากี้เจาการของจิตวาจะเอาอะไรไมเอาอะไรกับเรื่องใดอยางไร เปนตัวการจัดแจงแตงวิถีทางของ

จิต และในท่ีสุดก็เปนตัวการปรุงแตงจิตนั้นใหเปนไปตางๆ  
เมื่อเจตนาเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ก็คือกรรมเกิดขึ้นทีหน่ึง เม่ือกรรมเกิดข้ึนแลว ก็มีผลทันที เพราะเม่ือเจตนา

เกิดขึ้น ก็คือมีกิจกรรมเกิดข้ึนในจิตแลว จิตมีการเคล่ือนไหว หรือไหวตัวแลว แมเปนเพียงความคิดอะไร

เล็กนอย ซึ่งถึงจะไมมีผลอะไรสําคัญ แตก็ไมไรผลเสียเลย อยางนอยก็เปนละอองกรรมอันละเอียดท่ีส่ังสมหรือ

พอกเขาไวเปนเครื่องปรุงแตงคุณสมบัติของจิตอยูภายใน เม่ือมากข้ึน เชน จิตเสพความคิดน้ันบอยๆ หรือ

ความคิดนั้นรุนแรงขึ้นจนออกมาภายนอก ผลก็แรงขึ้นขยายออกมาเปนลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ เปนตน  
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ยกตัวอยาง เชน เจตนาในการทําราย ไมตองพูดถึงกรรมรายแรงถึงข้ันจะฆาคน แมแตการทําลายส่ิงของ

ท่ีเล็กๆ นอยๆ เหลือเกิน ถาทําดวยเจตนาทําราย คือประกอบดวยโทสจิต หรือมีความโกรธ อยางคนฉีกกระดาษ

ดวยความฉุนเฉียว ท้ังท่ีกระดาษนั้นไมมีคุณคาสําคัญอะไร แตยอมมีผลตอคุณภาพจิต หาเหมือนกันไมกับการ

ฉีกกระดาษของคนที่ทําดวยจิตปกติโดยรูวาจะไมใชกระดาษน้ันแลว  
เมื่อทําการอะไรๆ ดวยเจตนาอยางนั้นบอยๆ ผลแหงการส่ังสมก็จะปรากฏชัดยิ่งข้ึน และอาจขยายกวาง

ออกไปในระดับตางๆ โดยลําดับ เปรียบเหมือนฝุนละอองท่ีปลิวเขามาในหองทีละเล็กละนอยอยางท่ีมิไดสังเกต

เลย ยอมไมมีสวนใดท่ีไรผลเสียเลย แตผลน้ันจะสําคัญแคไหน นอกจากเปนไปตามความแรงและปริมาณของส่ิง

ท่ีส่ังสมแลว ยังสัมพันธกับคุณภาพและการใชงานของจิตในระดับตางๆ อีกดวย  
ฝุนละอองปลิวลงจับทองถนน กวาจะทําใหรูสึกสกปรก ก็ตองมีปริมาณมากมาย ฝุนละออกปลิวลงบน

พื้นเรือน แมนอยกวาน้ัน ก็รูสึกสกปรก ฝุนละอองนอยกวานั้นลงจับโตะเขียนหนังสือ ก็สกปรกและรบกวนงาน 

นอยกวาน้ันอีก ลงจับกระจกเงาสองหนา ก็รูสึกเปอนและกระทบการใชงาน ธุลีละอองนิดเดียวลงจับแวนตา ก็

รูสึกไดและทําใหการเห็นพรามัวได อุปมาอยางอื่น เชน เอามีดขีดที่พื้นถนน ท่ีพื้นหอง ท่ีกระจกแวนตา ก็ทํานอง

เดียวกัน สวนในดานตรงขามก็พึงเห็นได เชน การใชผากํามะหยี่หรือสําลีเล็กนอย เช็ดพื้นหอง จนถึงเช็ดแวนตา 

เปนตน รวมความวา เจตจํานง คือเจตนา หรือกรรมนั้น แมเล็กนอย ก็มิไดไรผล อาจอางพุทธศาสนสุภาษิตวา 
 “กรรมดี หรือชั่ว ทุกอย่าง ที่คนสั่งสมไว้ ย่อมมีผล, ขึ้นชื่อว่ากรรม แม้จะนิดหน่อย 

ท่ีจะว่างเปล่าไปเลย ย่อมไม่มี”442
 และวา 

 “กรรม ไม่ว่าดี หรือชั่ว ย่อมไม่สูญเปล่าเลย”443 

 อยางไรก็ตาม ผลทางดานกรรมนิยามในระดับจิตใจน้ี คนจํานวนมากคอยจะมองขาม ไมเห็น

ความสําคัญ จึงขอเพ่ิมความเปรียบเทียบดวยขออุปมาเกี่ยวกับนํ้าอีกสัก ๒ อยาง 
- นํ้าสะอาด และน้ําสกปรก มีหลายระดับ เชน นํ้าครําในทอระบายโสโครก นํ้าในแมนํ้าลําคลอง 

นํ้าประปา และนํ้ากล่ันสําหรับผสมยาฉีด เปนตน น้ําครําพอใชเปนท่ีอาศัยของสัตวหลายอยางได 

แตไมเหมาะแกการใชอาบ ไมอาจใชกินหรือทํากิจท่ีประณีตอื่นๆ นํ้าในแมนํ้าลําคลองใชอาบน้ําซัก

ผาได แตก็ยังไมเหมาะท่ีจะรับประทาน นํ้าประปาใชด่ืมกินได แตจะใชผสมยาฉีดยงัไมได เม่ือมีแต

นํ้าประปาและกิจท่ีใชไมมีสวนพิเศษออกไป นํ้าประปาน้ันก็พอแกความประสงค แตถามีกรณีพิเศษ

เชนจะผสมยาฉีด ก็เปนอันติดขัด  
ท้ังน้ี เปรียบไดกับจิตท่ีมีคุณภาพตางๆ กัน โดยความหยาบประณีตขุนมัวและสะอาดผองใส

กวากัน เนื่องมาจากกรรมท่ีไดประกอบส่ังสมไว ถายังใชงานในสภาพชีวิตอยางน้ันๆ ก็อาจยังไม

รูสึกปญหา แตเม่ือลวงผานกาลเวลาและวัยแหงชีวิตไป อาจถึงโอกาสท่ีตองใชจิตท่ีประณีตย่ิงขึ้น 

ซึ่งกรรมปางหลังจะกอปญหาให อาจติดขัดใชไมได หรือถึงกับเนาเสียไปทีเดียว 
- นํ้ากระเพื่อมและสงบเรียบ มีหลายระดับ ต้ังแตน้ําในทะเลมีคล่ืนโตๆ นํ้าในแมน้ําท่ีมีคล่ืนจากเรือ

ยนต น้ําในลําธารท่ีไหลริน นํ้าในสระที่ลมสงบ จนถึงนํ้าในภาชนะน่ิงปดสนิท บางกรณีจะใชนํ้ามี

คล่ืนกระเพื่อมกระฉอกบางก็ได แตบางกรณีอาจตองใชน้ําสงบนิ่งอยางท่ีแมแตวางเข็มเย็บผาลงไป

ก็ลอยน่ิงอยูไดนาน  
                                                 
442  ขุ.ชา.๒๗/๒๐๕๔/๔๑๓ (แตไมพึงสับสนกับเรื่องกรรมท่ีไมใหผลในระดับวิถีชีวิตภายนอก) 
443  ขุ.ชา.๒๘/๘๖๔/๓๐๖ 
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คุณภาพของจิตท่ีหยาบและประณีต ซึ่งสัมพันธกับการใชงาน และการเขาถึงคุณวิเศษตางๆ ท่ี

ชีวิตจะเขาถึงได ก็พึงเขาใจโดยทํานองน้ัน 

  สมมตินิยาม กับกรรมนิยาม แยกตางหากกัน ผลในฝายกรรมนิยามยอมดําเนินไปตามกระบวนการของ

มันเอง ไมขึ้นตอบัญญัติของสังคมที่ขัดกับมันดังท่ีกลาวมานี้  
อยางไรก็ดี เพราะเหตุท่ีนิยามท้ังสองน้ัน มีแงท่ีสัมพันธกันดังกลาวแลวในขอท่ีหน่ึง ดังน้ัน ผูปฏิบัติ

ถูกตองในแงของกรรมนิยาม คือทําตามหลักกุศล ก็อาจประสบปญหาจากสมมตินิยามท่ีขัดแยงน้ันได เชน ผูท่ี

อยูในสังคมที่ชื่นชอบการเสพส่ิงมึนเมา แตไมยอมเสพดวย เขายอมไดรับผลตามกรรมนิยาม คือไมเสียคุณภาพ

จิตท่ีโปรงผองใสไปเพราะเหตุจากของเมาน้ันก็จริง แตในแงสังคมซึ่งตางหากจากกรรมนิยาม เขาอาจถูกเยยหยัน
ลอเลียน เชนวาไมเขมแข็ง หรือถูกมองในทางไมดีในแงสังคมอยางอื่นๆ อีก และแมในแงของกรรมนิยามเอง เขา

อาจประสบปญหาจากเจตนาฝาฝนขอนิยมนี้ของสังคมอยางท่ีกลาวในขอหนึ่ง เกิดความขัดแยงในทางจิตใจ ซึ่ง

จะมากนอยเพียงใดแลวแตปญญาท่ีจะปลดเปล้ืองจิตของเขา  
สังคมเจริญแลว ท่ีคนทั้งหลายมีปญญา มักไดอาศัยประสบการณซึ่งไดสะสมมาของมนุษยรุนเกาๆ ได

เรียนรูวาอะไรเก้ือกูลแกชีวิตจิตใจของมนุษยอยางแทจริง อะไรไมเกื้อกูล แลวมักบัญญัติกฎเกณฑขอกําหนด

เกี่ยวกับความดีความชั่วฝายสมมตินิยาม  ใหสอดคลองกับหลักฝายกุศลและอกุศลในฝายกรรมนิยาม  
ความสามารถบัญญัติหลักความดีความช่ัวในฝายสังคม ใหสอดคลองกับหลักกุศลและอกุศลในฝาย

กรรมนิยาม หรือพูดใหส้ันวา ความสามารถบัญญัติหลักฝายสังคม ใหสอดคลองกับหลักฝายกรรมนิยามนี้ นาจะ

เปนเคร่ืองวัดถึงความเจริญท่ีแทจริงหรืออารยธรรมของสังคมนั้นอยางหน่ึง 
  โดยนัยนี้ เมื่อมีปญหาจะตองวินิจฉัยขอบัญญัติเก่ียวกับความดีและความชั่ว นาจะพิจารณาเปน ๒ ข้ัน คือ 

พิจารณาในแงสมมตินิยามวา ขอบัญญัติน้ันเปนไปเพ่ือผลดี เชน ชวยใหเกิดประโยชนสุขแกสังคมหรือไม ช้ันหน่ึง 

แลวพิจารณาในแงกรรมนิยามวา ขอบัญญัติน้ันเปนกุศลหรือไม คือเก้ือกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม อีกชั้นหนึ่ง 
  ขอบัญญัติบางอยาง แมสังคมจะยึดถือกันมานาน แตแทจริงแลวไมเกื้อกูลเลย แมในแงสมมตินิยาม 

สวนในแงกรรมนิยามเปนอันไมตองพูดถึง ขอบัญญัติเชนน้ัน สังคมพึงตกลงกันยกเลิกเสีย หรืออาจตองอาศัยผู

มีปญญาที่ใจบริสุทธ์ิกอปรดวยกรุณามาชักนํา เชนที่พระพุทธเจาทรงกระทําตอประเพณีเก่ียวกับการบูชายัญและ

วรรณะ ๔ ของสังคมอินเดีย เปนตน 
  ในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวา ขอบัญญัตินั้นเกื้อกูลในแงสังคม จะชวยใหเกิดความเจริญแกหมูมนุษย 

แตไมสอดคลองกับหลักแหงกุศลธรรมตามกรรมนิยาม กรณีเชนน้ีควรจะต้ังขอสงสัยวา บางทีคนอาจหลงผิด

มองเห็นส่ิงท่ีไมเกื้อกูลแกสังคมอยางแทจริง วาเปนส่ิงเก้ือกูลก็ได คืออาจหลงพอใจในความเจริญกาวหนาท่ีผิดๆ 

เปนท่ีชื่นชมนาพอใจในเวลาส้ันๆ แตกอโทษในระยะยาว ส่ิงท่ีเกื้อกูลแทจริงนาจะสอดคลองกัน ท้ังในแงสมมติ
นิยาม และในแงกรรมนิยาม  

มีหลักท่ัวไปวา ส่ิงท่ีเกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ มักเกื้อกูลอยางเปนกลางๆ คือ เม่ือเกื้อกูลแกชีวิตหน่ึง ก็

เก้ือกูลแกชีวิตท้ังหมด เรื่องนี้พึงเห็นบทเรียนจากการสรางความเจริญดานกายภาพ มนุษยมุงหวังความ

เจริญรุงเรืองทางวัตถุ เขาใจวาความมีวัตถุพรั่งพรอมสะดวกบริบูรณจะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดแกสังคมมนุษย 

จึงไดเพียรพยายามสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางวัตถุมากมาย พรอมกับทําลายชีวิตและสภาพชีวิตตางๆ ท่ี

เห็นวาขัดขวางความเจริญของตน จนในท่ีสุดก็ไดทราบวา การกระทําของตนมีหลายสวนท่ีไดเปนไปดวยความ

หลงผิด แมสังคมจะดูคลายเจริญก็จริง แตไดกอพิษภัยแกชีวิตดานรางกายเปนอันมาก จนถึงกับวา ถาขืน

กาวหนาในลักษณะเดิมตอไป อาจกลายเปนการดําเนินสูความพินาศเส่ือมสูญก็ได 
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  พึงสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางวัตถุ ชนิดท่ีไมเปนพิษเปนภัยแกชีวิตดานกาย ฉันใด ก็พึง

สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางสังคม ชนิดท่ีไมเปนพิษเปนภัยแกชีวิตดานจิตปญญา ฉันนั้น 
  ในการวินิจฉัยวาอะไรเปนความดี อะไรเปนความช่ัวน้ี เมื่อพูดในทางปฏิบัติ เพื่อใหคนท่ัวไปใชประโยชน

ไดทุกระดับ พระพุทธเจาตรัสสอนใหถือขอพิจารณาเกี่ยวกับกุศลและอกุศลเปนหลักแกนกลาง จากน้ันทรงผอน
ขยายออกไป ใหใชสํานึกเก่ียวกับความดีความชั่วของตนเอง อยางท่ีเรียกกันวามโนธรรม และใหถือมติของผูรู

เปนหลักประกอบหรืออางอิง (สองอยางน้ีเปนฐานของหิริโอตตัปปะ) นอกจากน้ัน ใหพิจารณาที่ผลของการกระทํา
อันจะเกิดแกตนเองและแกผูอื่น หรือแกบุคคลและสังคม  

การท่ีตรัสเชนน้ี คงจะเปนดวยวา คนบางคนยังมีปญญาไมกวางขวางลึกซึ้งเพียงพอ อาจมองเห็นภาวะที่

เปนกุศลและอกุศลไมชัดเจน จึงใหถือเอามติของทานผูรูเปนหลักประกอบดวย และถายังไมชัดพอ ก็มองดูงายๆ 

จากผลของการกระทํา แมแตท่ีเปนไปตามบัญญัติของสังคม สําหรับคนท่ัวไป การพิจารณาดวยหลักท้ังสามน้ี ถือ

ไดวาเปนวิธีการตรวจสอบหลายๆ ชั้น เพื่อใหการวินิจฉัยเปนไปอยางรอบคอบ 
 โดยสรุป เกณฑวินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วมีวา ในแงของกรรม ใหถือเอาเจตนาเปนหลักตัดสินวาเปน

กรรมหรือไม และในแงท่ีวากรรมนั้นดีหรือชั่ว ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

ก. เกณฑหลัก 
๑. ตัดสินดวยความเปนกุศล หรือเปนอกุศล โดย 

- พิจารณามูลเหตุวา เปนเจตนาท่ีเกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  หรือเกิดจาก

อกศุลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
- พิจารณาตามสภาวะวา เปนสภาพเก้ือกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม ทําใหจิตสบาย ไรโรค ปลอด

โปรง ผองใส สมบูรณ หรือไม  สงเสริมหรือบ่ันรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ชวยให

กุศลธรรม (สภาพเก้ือกูล) ท้ังหลายเจริญงอกงามข้ึน อกุศลธรรมท้ังหลายลดนอยลง หรือทํา

ใหกุศลธรรมลดนอยลง อกุศลธรรมเจริญงอกงามข้ึน ตลอดจนมีผลตอบุคลิกภาพอยางไร 

ข. เกณฑรวม 
๒.  ใชมโนธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบช่ัวดีของตนเองพิจารณาวา การท่ีกระทํานั้น ตนเองติเตียน

ตนเองไดหรือไม เสียความเคารพตนหรือไม 
๔. พิจารณาความยอมรับของวิญู หรือนักปราชญ หรือบัณฑิตชน วาเปนส่ิงท่ีวิญูยอมรับหรือไม 

ช่ืนชมสรรเสริญ หรือตําหนิติเตียน 
๕. พิจารณาลักษณะ และผล ของการกระทํา 

- ตอตนเอง 
- ตอผูอื่น 
ก) เปนการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอื่น ทําตนเองหรือผูอื่นใหเดือดรอนหรือไม 
ข) เปนไปเพื่อประโยชนสุข หรือเปนไปเพื่อโทษทุกข ท้ังแกตน และแกผูอื่น 

  หลักเกณฑน้ีอาจสรุปไดอีกแนวหน่ึง ดวยสํานวนแสดงการจัดประเภทของเกณฑท่ีใชตัดสิน แตมีขอท่ี

ตองทําความเขาใจกันไวกอนบางอยาง กลาวคือ  
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ประการท่ีหน่ึง ใหถือวา การพิจารณาในแงของกุศลมูล อกุศลมูล และกุศล อกุศลนั้น วาโดยสาระเปน

อันเดียวกัน คือมุงพิจารณาความเก้ือกูลหรือไมเกื้อกูลตอคุณภาพของชีวิตจิตใจ  

อีกประการหน่ึง การยอมรับหรือไมยอมรับของปราชญ การติเตียนหรือสรรเสริญของวิญูน้ัน เม่ือมอง

อยางกวางๆ หรือมองในระดับสถาบัน และเม่ือวาโดยสวนใหญ มติของวิญูหรือปราชญจะปรากฏอยูในรูปของ

บัญญัติทางศาสนาบาง ขนบธรรมเนียมประเพณีบาง กฎหมายบาง เปนตน 
แมวาบทบัญญัติและส่ิงท่ีถือตามกันมาเหลาน้ี ไมจําตองเปนมติของวิญูเสมอไป และการปฏิบัติท่ี

ขัดแยงแปลกออกไปจากบทบัญญัติและส่ิงท่ีถือตามกันมาเหลานี้ ก็ไมจําตองเปนขอท่ีวิญูติเตียนเสมอไป แตก็

พอจะพูดไดวา สวนที่แตกตางน้ีเปนขอยกเวน ซึ่งก็เปนกิจของวิญูน่ันแหละ ท่ีจะตองหม่ันสอบสวนตรวจตราใน
เรื่องเหลาน้ีในแตละกาลแตละสมัยแตละครั้งแตละคราวเร่ือยๆ ไป จึงมักมีพุทธพจนตรัสสําทับวา “อนุวิจฺจ 
วิฺู” 444(วิญูใครครวญแลว จึงติเตียนหรือสรรเสริญ คือยอมรับหรือไมยอมรับ) และจะเห็นวา วิญูนี่แหละ 
เม่ือใครครวญแลว ก็ไดเปนผูทําการแกไขเปล่ียนแปลงส่ิงท่ียึดถือปฏิบัติบัญญัติกันมาผิดๆ หรือเคล่ือนคลาด

จากความหมายท่ีถูกตอง เชน พระพุทธเจาทรงติเตียน ไมยอมรับระบบวรรณะ และการบูชายัญ เปนตน 

 เมื่อทําความเขาใจกันอยางน้ีแลว ก็สรุปหลักเกณฑตัดสินความดีความช่ัว หรือกรรมดีกรรมชั่ว ท้ังตาม

แนวกรรมนิยามลวนๆ และกรรมนิยามที่สัมพันธกับสมมตินิยาม ท้ังโดยสภาวะและโดยคุณคา ซึ่งเปนคุณคาโดย

สภาวะบาง คุณคาตามท่ีกําหนดใหบาง ไดอีกสํานวนหน่ึง มีสาระอยางเดียวกับขอสรุปขางบนน้ันเอง แตจัด

จําแนกขอตางกัน มีใจความคาบเก่ียวกัน ดังนี้ 
๑. วาโดยคุณโทษตอชีวิต หรือตอจิตใจและบุคลิกภาพ คือ เปนสภาวะที่เก้ือกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม 

เอื้อหรือไมตอคุณภาพชีวิต สงเสริมหรือบ่ันรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ทําใหกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม

ท้ังหลายอ่ืนลดถอย หรือเจริญงอกงาม ชวยสรางเสริมบุคลิกภาพท่ีดีงามหรือไม 
๒. วาโดยคุณโทษตอบุคคล คือ เปนการเบียดเบียนตนหรือไม ทําใหตนเดือดรอนหรือไม เปนไปเพื่อ

ทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขท่ีแทจรงิแกตน
445 

๓. วาโดยคุณโทษตอสังคม คือ เปนการเบียดเบียนผูอื่นหรือไม ทําผูอื่นใหเดือดรอนหรือไม เปนไป

เพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขแกผูอื่น และแกสวนรวม 
๔. วาโดยมโนธรรม หรือโดยสํานึกอันมีตามธรรมชาติของความเปนมนุษย คือ พิจารณาเห็นดวย

ความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเองวา การน้ันเม่ือทําแลว ตนเองติเตียนหรือกลาวโทษตนเองไดหรือไม 
๕. วาโดยมาตรฐานทางสังคม คือ ตามบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และสถาบันตางๆ ทาง

สังคม เชน กฎหมาย เปนตน ซึ่งข้ึนตอการใครครวญตรวจสอบกลั่นกรองของวิญูท้ังหลาย ตามกาลสมัย ท่ีจะ

มิใหถอืกันไปโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคล่ือน ตลอดจนการใครครวญแลวยอมรับหรือไมของวิญูเหลานั้น

ในแตละกรณี 

                                                 
444  ดู ม.ม.๑๓/๓๙/๓๕-๔๖/๔๐;๕๕๓/๕๐๐; องฺ.ทุก.๒๐/๒๖๔/๗๓;๓๗๙/๑๑๑ = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓/๓; ๘๓/๑๐๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/

๒๑๗/๒๘๓; ๒๔๑/๒๙๖-๒๔๘/๒๙๘; อง.ทสก.๒๔/๒๓/๔๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๗/๔๕ 
445  ขอ ๒. ตางจากขอ ๑. ในแงท่ีมุงถึงผลซ่ึงบุคคลจะไดประสบในระดับแหงวิถีชีวิต โดยเฉพาะความสุขความทุกข ความเจริญและ

ความเส่ือมเสียหายอยางเห็นๆ (บุคคลอาจไมรูจัก ไมเขาใจชีวิตจิตใจของเขาเองดวยซํ้า) 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๖๓ 
 

  

  จ) หลักคําสอนเพ่ือเปนเกณฑวินิจฉัย 
 กอนจะพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการใหผลของกรรมดีและกรรมช่ัวในหัวขอถัดไป ขอนําขอความจากบาลี

ตอไปนี้ มาอางเปนหลัก สําหรับความที่ไดกลาวมาในตอนน้ี 

“ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน? ได้แก่ กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ, เวทนาขันธ์ 
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ที่ประกอบด้วยกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม ท่ีมีกุศลมูลน้ันเป็นสมุฏฐาน เหล่าน้ีคือธรรมเป็นกุศล” 

“ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน? ได้แก่ อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลส
ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น, เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ ที่ประกอบด้วยอกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่มีอกุศลมูลนั้น
เป็นสมุฏฐาน เหล่าน้ีคือธรรมเป็นอกุศล”446 

“อันตรายมี ๒ อย่าง คือ อันตรายที่เปิดเผย และอันตรายท่ีซ่อนอยู่” 
“อันตรายที่เปิดเผย เป็นไฉน? ได้แก่ ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมา

ป่า ฯลฯ โจร ฯลฯ โรคตา โรคหู โรคจมูก ฯลฯ หนาว ร้อน หิว กระหาย อุจจาระ 
ปัสสาวะ สัมผัสเหลือบยุง ลมแดด และสัตว์เสือกคลาน เหล่าน้ีเรียกว่าอันตรายท่ีเปิดเผย” 

“อันตรายที่ซ่อนอยู่ เป็นไฉน? ได้แก่ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ์ 
พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ ราคะ โทสะ โมหะ 
ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู่ (ลบล้าง ปิดซ่อนความดีของผู้อื่น) ความยกตัวกดเขาไว้ 

ความริษยา ความตระหนี่ มารยา ความโอ้อวด ความดื้อกระด้าง ความแข่งดี ความถือตัว 
ความดูหมิ ่น ความมัวเมา ความประมาท ปวงกิเลส ปวงความทุจริต ปวงความกระวน
กระวาย ปวงความร่านรน ปวงความเดือดร้อน ปวงความปรุงแต่งที่เป็นอกุศล เหล่านี้เรียกว่า
อันตรายที่ซ่อนอยู่” 

“ที่ชื่อว่าอันตราย เพราะอรรถว่ากระไร จึงชื่อว่าอันตราย? เพราะอรรถว่าครอบงํา...เพราะ
อรรถว่าเป็นไปเพื่อความเส่ือม...เพราะอรรถว่าเป็นท่ีอาศัย...” 

“ที่ชื่อว่าอันตราย เพราะอรรถว่าครอบงํา เป็นอย่างไร? คือ อันตรายเหล่านั้น ย่อมข่ม 
ย่อมกดขี่ ครอบงํา ท่วมทับ บ่ันรอน ย่ํายี บุคคลน้ัน...” 

“ที่ชื่อว่าอันตราย เพราะอรรถว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อม เป็นอย่างไร? คือ อันตราย
เหล่าน้ัน ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ฯลฯ” 

“ที่ชื่อว่าอันตราย เพราะอรรถว่าเป็นท่ีอาศัย เป็นอย่างไร? คือ อกุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้น
เกิดขึ้นท่ีภายในน้ัน อาศัยอัตภาพอยู่ เหมือนกับสัตว์อาศัยรู ก็อยู่ในรู สัตว์อาศัยนํ้า ก็อยู่ในนํ้า 
สัตว์อาศัยป่า ก็อยู่ในป่า สัตว์อาศัยต้นไม้ ก็อยู่ท่ีต้นไม้ ฯลฯ” 

                                                 
446  อภิ.สํ.๓๔/๖๖๓/๒๕๙ (ทานกลาวถึงอัพยากตธรรมตอไปอีก แตไมยกมา เพราะพนที่ตองการ) 



๒๖๔  พุทธธรรม 
 

“สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า: ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังมีศิษย์อยู่ร่วมด้วย ยังมี
อาจารย์คอยสอดส่อง447 ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ไม่ผาสุกสบาย;  

“ภิกษุมีศิษย์อยู่ร่วมด้วย มีอาจารย์คอยสอดส่อง ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ไม่ผาสุกสบาย เป็น
อย่างไร? กล่าวคือ พอจักษุเห็นรูป...พอโสตสดับเสียง...พอจมูกดมกลิ่น...พอลิ้นลิ้มรส..พอกาย
ต้องส่ิงกระทบ..พอใจรู้ธรรมารมณ์ อกุศลธรรมชั่วร้าย ความดําริร่าน อันก่อกิเลสผูกรัดทั้งหลาย 
ก็เกิดข้ึนแก่ภิกษุ อกุศลธรรมชั่วร้ายท้ังหลายย่อมอยู่อาศัย เท่ียววิ่งซ่านไปข้างในของเธอ เพราะ
เหตุดังนี้นั้น เธอจึงถูกเรียกว่า มีลูกศิษย์อยู่ร่วมด้วย; อกุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้น ย่อมคอย
เรียกเร้าเธอ เพราะเหตุดังน้ัน เธอจึงถูกเรียกว่ามีอาจารย์คอยสอดส่อง...” 

“สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า: ภิกษุทั ้งหลาย ธรรม ๓ ประการเหล่านี้ เป็น
มลทินภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นข้าศึกภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็นผู้จองล้างภายใน, 
สามประการน้ีคืออะไร? ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ฯลฯ” 

“โลภะ ก่อความเสียหาย โลภะทําใจให้กําเริบ คนไม่รู้เท่าทันว่ามันเป็นภัยที่เกิดขึ้นข้างใน 
โลภเข้าแล้วไม่รู้อรรถ โลภเข้าแล้วไม่เห็นธรรม พอความโลภเข้าครอบงํา เวลานั้นมีแต่ความมืด
ต้ือ; โทสะ ก่อความเสียหาย ฯลฯ โมหะ ก่อความเสียหาย ฯลฯ (เหมือนกัน)” 

“สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า: ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการ เกิดขึ้นภายใน
ตัวของคน ย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความทุกข์ เพ่ือความเป็นอยู่ไม่ผาสุก, สาม
ประการคืออะไร? ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ฯลฯ” 

“โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นข้างในตนเอง ย่อมบั่นรอนคนใจบาป เหมือนขุยไผ่บั่นรอนต้น
ไผ่ ฉะน้ัน...”448 

“ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการ เมื่อเกิดขึ้นแก่โลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ เพื่อความเป็นอยู่ไม่ผาสุก, สามประการ คืออะไร? ได้แก่ โลภะ โทสะ 
โมหะ ฯลฯ”449 

“ภิกษุท้ังหลาย อกุศลมูลมี ๓ อย่างดังนี้, สามอย่าง คืออะไร? ได้แก่ อกุศลมูลคือโลภะ  
อกุศลมูลคือโทสะ อกุศลมูลคือโมหะ” 

“แม้ตัวโลภะเองก็เป็นอกุศล, คนโลภแล้ว ปรุงแต่งกรรมใด ด้วยกาย วาจา ใจ แม้กรรม
น้ันก็เป็นอกุศล, คนโลภแล้ว ถูกความโลภครอบงํา มีจิตถูกโลภะบ่อนเสียแล้ว ย่อมหาเรื่องก่อ
ความทุกข์แก่ผู้อื่น โดยฆ่าเขาบ้าง จองจําบ้าง ทําให้สูญเสียบ้าง ตําหนิโทษเอาบ้าง ขับไล่บ้าง 
ด้วยถือว่า ข้าฯ เป็นคนมีกําลัง ข้าฯ เป็นผู้ทรงพลัง แม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศล; อกุศลธรรมชั่ว
ร้ายเป็นอเนก ซึ่งเกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นต้นเหตุ มีโลภะเป็นแดนเกิด มีโลภะเป็นปัจจัย  
เหล่าน้ี ย่อมประดังมีแก่เขา ด้วยประการฉะน้ี” 

                                                 
447  เปนสํานวนแบบเลนคํา แปลตามศัพทวา อยูมีอันเตวาสิก มีอาจารย 
448  ขุ.ม.๒๙/๒๒/๑๔-๑๘; ๗๒๘/๔๓๖-๔๔๑; ๙๑๑/๕๗๓-๘; ขุ.จู.๓๐/๖๙๒/๓๔๘-๓๕๒; สวนขอความที่อางเรื่องอยูมีลูกศิษย ทานยก

มาจาก สํ.สฬ.๑๘/๒๓๖/๑๗๐; เรื่องมลทินภายใน จาก ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๘/๒๙๕; เรื่องธรรม ๓ เกิดขางในคน จาก สํ.ส.๑๕/๓๒๙/

๑๐๑; คาถามีที่ ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๘/๒๖๔ ดวย 

449  สํ.ส.๑๕/๔๐๓/๑๔๒ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๖๕ 
 

  

“แม้ตัวโทสะเองก็เป็นอกุศล, คนมีโทสะแล้ว ปรุงแต่งกรรมใด ด้วยกาย วาจา ใจ แม้
กรรมนั้นก็เป็นอกุศล, คนมีโทสะแล้ว..ย่อมหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่น..แม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศล, 
อกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอเนก...ย่อมประดังมีแก่เขา ด้วยประการฉะน้ี ฯลฯ” 

“แม้ตัวโมหะเอง ก็เป็นอกุศล, คนมีโมหะแล้ว ปรุงแต่งกรรมใด ด้วยกาย วาจา ใจ แม้
กรรมนั้น ก็เป็นอกุศล, คนมีโมหะแล้ว..ย่อมหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่น...แม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศล, 
อกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอเนก...ย่อมประดังมีแก่เขา ด้วยประการฉะน้ี ฯลฯ” 

“บุคคลเช่นนี้ ผู้ถูกอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดจากโลภะ..โทสะ..โมหะ ครอบงําแล้ว มีจิตถูก
บ่อนแล้วในปัจจุบันนี่เอง ก็อยู่เป็นทุกข์ มีความคั่งเครียด คับแค้น เร่าร้อน เพราะกายแตก 
ตายไป ก็เป็นอันหวังทุคติได้ เปรียบเหมือนต้นสาละ ต้นตะแบก หรือต้นสะคร้อก็ตาม ถูกเถา
ย่านทราย ๓ เถา ขึ้นคลุมยอด พันรอบต้นแล้ว ย่อมถึงความไม่เจริญ ย่อมถึงความพินาศ 
ย่อมถึงความเส่ือม ความวอดวาย...” 

“ภิกษุท้ังหลาย กุศลมูล มี ๓ อย่างดังนี้, สามอย่าง คืออะไร? ได้แก่ กุศลมูลคืออโลภะ  
กุศลมูลคืออโทสะ กุศลมูลคืออโมหะ ฯลฯ”450 

“ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุเพื่อความก่อกําเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมี ๓ อย่างดังนี้, สามอย่าง 
คืออะไร? ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ” 

“กรรมใดกระทําด้วยโลภะ...โทสะ...โมหะ เกิดจากโลภะ...โทสะ...โมหะ มีโลภะ...โทสะ...โมหะ 
เป็นต้นเหตุ เป็นตัวก่อกําเนิด กรรมนั้นเป็นอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกข์เป็นผล 
กรรมน้ันย่อมเป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป (กรรมสมุทัย) ไม่เป็นไปเพ่ือดับกรรม (กรรมนิโรธ)” 

“ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุเพื่อความก่อกําเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมี ๓ อย่างดังนี้, สามอย่าง
คืออะไร? ได้แก่ อโลภะ อโทสะ อโมหะ” 

“กรรมใดกระทําด้วยอโลภะ...อโทสะ...อโมหะ  เกิดจากอโลภะ...อโทสะ...อโมหะ มีอโลภะ
...อโทสะ...อโมหะ เป็นต้นเหตุ เป็นตัวก่อกําเนิด กรรมนั้นเป็นกุศล กรรมนั้นไม่มีโทษ กรรม
นั้นมีสุขเป็นผล กรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความดับกรรม (กรรมนิโรธ) ไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรม
ต่อไป (กรรมสมุทัย)...” 451 

“ดูกรกาลามชนทั้งหลาย เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล 
ธรรมเหล่าน้ีมีโทษ ธรรมเหล่านี้วิญญูติเตียน ธรรมเหล่านี้ถือปฏิบัติถึงที่แล้ว จะเป็นไปเพื่อมิใช่
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ เม่ือน้ัน ท่านทั้งหลายพึงละเสีย” 

“ดูกรกาลามชนทั้งหลาย พวกท่านสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร? โลภะ...โทสะ...โมหะ   
เม่ือเกิดขึ้นภายในตัวของคน ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือเกื้อกูล หรือเพ่ือไม่เก้ือกูล” 

(ตอบ: เพื่อไมเกื้อกูล พระเจาขา) 

                                                 
450  องฺติก.๒๐/๕๐๙/๒๕๘-๒๖๓ (ทานบรรยายเร่ืองกุศลมูลไวดวย แตพึงทราบโดยนัยตรงขามจากท่ีกลาวแลว) 
451  องฺ.ติก.๒๐/๕๕๑/๓๓๘ 



๒๖๖  พุทธธรรม 
 

“คนท่ีโลภแล้ว...เคืองแค้นแล้ว...หลงแล้ว ถูกโลภะ...โทสะ...โมหะครอบงํา มีจิตอันถูกบ่อน
แล้ว ย่อมสังหารชีวิตบ้าง ถือเอาของที่เขามิได้ให้บ้าง ล่วงภรรยาของผู้อื่นบ้าง พูดเท็จบ้าง 
ชักชวนผู้อ่ืนให้เป็นอย่างน้ันบ้าง ซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนาน 

(ทูลรับ: จริงอยางนั้น พระเจาขา) 

“ดูกรกาลามชนทั้งหลาย พวกท่านสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร? ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล 
หรือเป็นอกุศล? 

(ตอบ: เปนอกุศล พระเจาขา) 

“ประกอบด้วยโทษ หรือไม่มีโทษ? 
(ตอบ: ประกอบดวยโทษ พระเจาขา) 

“ผู้รู้ติเตียน หรือผู้รู้สรรเสริญ? 
(ตอบ: ผูรูติเตียน พระเจาขา) 

“ธรรมเหล่าน้ี ถือปฏิบัติถึงท่ีแล้ว เป็นไปเพื่อไม่เก้ือกูล เพื่อความทุกข์ หรือหาไม่, หรือว่า
พวกท่านมีความเห็นในเรื่องน้ีอย่างไร? 

(ตอบ: ถือปฏิบัติถึงท่ีแลว ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อความทุกข, พวกขาพระองคมี

ความเห็นในเรื่องน้ีวาอยางน้ี) 

“โดยนัยดังนี้แล กาลามชนทั้งหลาย ข้อที่เราได้กล่าวไว้ว่า: มาเถิด กาลามชนทั้งหลาย 
ท่านทั้งหลาย อย่าถือโดยฟังตามกันมา ฯลฯ อย่าถือโดยนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา, 
เม่ือใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ฯลฯ เม่ือนั้น ท่านทั้งหลายพึง
ละเสีย ดังน้ีน้ัน เราได้กล่าวโดยอาศัยเหตุผลดังว่ามาน้ี”452 

 ตอไปนี้ เปนคําสนทนา ระหวางพระเจาปเสนทิโกศล กับพระอานนท ถามตอบปญหาเกี่ยวกับความหมาย
ของ ความดี ความช่ัว ซึ่งจะเห็นวา ทานเอาหลักเกณฑท่ีกลาวขางตนเขาสัมพันธกันทั้งหมด  

ราชา:    พระคุณเจาผูเจริญ  ชนเหลาใด เปนพาล ไมฉลาด ไมใครครวญ ไมพิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษ

ของชนเหลาอื่น เราไมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลาน้ันโดยความเปนแกนสาร, สวนชนเหลา
ใด เปนบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา ใครครวญ พิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษของชนเหลา

อื่น เรายอมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้นโดยความเปนแกนสาร 
 พระคุณเจาอานนทผูเจริญ ความประพฤติทางกาย ..ความประพฤติทางวาจา..ความประพฤติทางใจท่ี

สมณพราหมณท้ังหลายผูเปนวิญู จะพึงกลาวโทษได คืออยางไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ท่ีเป็นอกุศล มหาบพิตร 
ราชา:    ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ  ท่ีเปนอกุศล คืออยางไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ท่ีมีโทษ 

                                                 
452  องฺ.ติก.๒๐/๕๐๕/๒๔๓ (ตอจากนี้ตรัสเก่ียวกับธรรมฝายกุศล ซึ่งพึงทราบโดยนัยตรงขามจากนี้); พระสูตรท่ีมีความคลายกันนี้ มีอีก

ที่ องฺ.ติก.๒๐/๕๐๖/๒๔๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๓/๒๕๙ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๖๗ 
 

  

ราชา:    ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ท่ีมีโทษ คืออยางไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ท่ีมีความบีบคั้น453

 

ราชา:    ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ท่ีมีความบีบคั้น คืออยางไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ท่ีมีทุกข์เป็นผล 
ราชา:     ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ท่ีมีทุกขเปนผล คืออยางไหน? 
อานนท: คือ ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่เป็นไปเพื ่อเบียดเบียนตน ก็ดี เป็นไปเพื ่อ

เบียดเบียนผู้อื่น ก็ดี เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ก็ดี ที่อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งแก่เขา 
กุศลธรรมทั้งหลายจะเส่ือมถอยไป, มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ อย่างนี้แล 
ท่ีสมณพราหมณ์ท้ังหลายผู้เป็นวิญญู จะพึงกล่าวโทษได้” 

 ตอจากน้ัน ทานไดทูลตอบคําถามในฝายกุศลโดยทํานองเดยีวกัน ลงทายสรุปวา  
“ความประพฤติทางกาย...ทางวาจา...ทางใจ ที่มีสุขเป็นผล คือ ความประพฤติ...ที่ไม่เป็นไป

ทั้งเพื่อเบียดเบียนตน ทั้งเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ทั้งเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ที่อกุศลธรรม
ท้ังหลายเส่ือมถอย และกุศลธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงแก่เขา, มหาบพิตร ความประพฤติทางกาย...
ทางวาจา...ทางใจ อย่างน้ีแล ท่ีสมณพราหมณ์ท้ังหลายผู้เป็นวิญญู ไม่พึงกล่าวโทษได้”454 

“คนอยากได้ติดใคร่แล้ว...แค้นเคืองแล้ว...ลุ่มหลงแล้ว...ถูกราคะ...โทสะ...โมหะ ครอบงํา
แล้ว มีจิตอันถูกบ่อนแล้ว ย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น
บ้าง ย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง ย่อมเสวยโทมนัสเป็นทุกข์ทางจิตใจบ้าง, ครั้น
ละราคะ...โทสะ...โมหะเสียได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตน ไม่คิดการเพื่อเบียดเบียน
ผู้อ่ืน ไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝ่าย ไม่ต้องเสวยโทมนัสเป็นทุกข์ทางใจ” 

“คนอยากได้ติดใคร่แล้ว...แค้นเคืองแล้ว...ลุ่มหลงแล้ว...ย่อมประพฤติทุจริตทางกาย...ทาง
วาจา...ทางใจ, ครั้นละราคะ..โทสะ..โมหะเสียได้แล้ว เขาย่อมไม่ประพฤติทุจริตทางกาย...ทางวาจา
...ทางใจ”  

“คนอยากได้ติดใคร่แล้ว...แค้นเคืองแล้ว...ลุ่มหลงแล้ว...มีจิตถูกบ่อนแล้ว...ย่อมไม่รู้ตามเป็น
จริง แม้ซึ่งประโยชน์ตน...แม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น...แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย, ครั้นละราคะ...
โทสะ...โมหะเสียได้แล้ว เขาย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ตน...แม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น...แม้
ซึ่งประโยชน์ท้ังสองฝ่าย ฯลฯ”455 

“บุคคลทํากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนใจภายหลัง มีหน้าชุ่มด้วยนํ้าตา ร้องไห้ เสวยผล 
กรรมที่ทํานั้นไม่ดี, บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง มีจิตเอิบอิ่มดีใจ เสวยผล 
กรรมท่ีทําน้ันแลดี”456 

                                                 
453  “สพฺยาปชฺฌ” เรามักแปลกันวา มีความเบียดเบียน หรือประกอบดวยความเบียดเบียน แตอรรถกถาทั้งหลายทานไดแปลวามีทุกข 

หรือประกอบดวยทุกขแทบท้ังนั้น ไมวาท่ีนี้หรือท่ีอ่ืน, จะแปลวา มีความคับของก็ดูดี (อพฺยาปชฺฌ ท่ีตรงขาม ก็เชนเดียวกัน) ดู ม.อ. 

๓/๓๒๑, ๙๙, ๓๓๒, ๕๐๘ ฯลฯ 
454  ม.ม.๑๓/๕๕๓-๔/๕๐๐-๓ 
455  องฺ.ติก.๒๐/๕๑๑/๒๗๘-๙, ความทอนตนพบไดอีก ท่ี องฺ.ติก.๒๐/๔๙๓-๔/๑๙๙-๒๐๒ 
456  ขุ.ธ.๒๕/๑๕/๒๓ 



๒๖๘  พุทธธรรม 
 

“คนทํากรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมน้ันในตนเอง”457 
“กรรมชั่ว ก็เหมือนนํ้านมรีดใหม่ๆ ย่อมไม่แปรเป็นผลในทันที, แต่กรรมชั่วย่อมตามเผา

ลนคนพาล เหมือนไฟที่เถ้าปิดไว้”458 
“บุคคลใดเคยทํากรรมชั่วไว้แล้ว (กลับตัวได้) หันมาทําดีปิดกั้น, บุคคลนั้นย่อมทําโลกให้

แจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์ท่ีพ้นจากเมฆหมอก”459 
“ความดีท่ีทําไว้เอง เป็นมิตรติดตามตัวสืบต่อไป”460 
“อานนท์! กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรากล่าวว่าไม่ควรทําโดยส่วนเดียวนี้ เมื่อ

ผู้ใดกระทํา ก็พึงหวังโทษต่อไปนี้ได้ คือ ตนเองก็กล่าวโทษตนได้461 วิญญูทั้งหลายใคร่ครวญ
แล้วย่อมติเตียน กิตติศัพท์อันชั่วร้ายย่อมขจรไป ตายก็หลงฟั่นเฟือน เมื่อกายแตกทําลาย
ภายหลังมรณะ ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก...” 

“อานนท์! กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ที่เรากล่าวว่าควรทําโดยส่วนเดียวนี้ เมื่อผู้ใด
กระทํา ก็พึงหวังอานิสงส์ต่อไปนี้ได้ คือ ตนเองก็กล่าวโทษตนไม่ได้ วิญญูทั้งหลายใคร่ครวญ
แล้วย่อมสรรเสริญ กิตติศัพท์ดีงามย่อมขจรไป ตายก็ไม่หลงฟั่นเฟือน เมื่อกายแตกทําลาย
ภายหลังมรณะ ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์...”462 

“ภิกษุทั้งหลาย จงละอกุศลเสียเถิด อกุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้ หากอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจละ
ได้แล้วไซร้ เราคงไม่กล่าวอย่างนั้น...แต่เพราะอกุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้ เราจึงกล่าวอย่างนั้น... 
อนึ่ง หากอกุศลนี้ คนละเสียแล้ว จะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แล้วไซร้ 
เราคงไม่กล่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย จงละอกุศลเสียเถิด แต่เพราะอกุศลนี้คนละได้แล้ว ย่อมเป็นไป
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ฉะน้ัน เราจึงกล่าวว่า ภิกษุท้ังหลาย จงละอกุศลเสียเถิด” 

“ภกิษุท้ังหลาย จงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิด กุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้ หากกุศลเป็นสิ่งที่
ไม่อาจฝึกอบรมได้แล้วไซร้ เราคงไม่กล่าวอย่างนั้น...แต่เพราะกุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้ เรา
จึงกล่าวอย่างนั้น...อนึ่ง หากกุศล คนฝึกอบรมแล้ว จะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อ
ความทุกข์แล้วไซร้ เราคงไม่กล่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย จงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิด แต่เพราะกุศลนี้ 
คนฝึกอบรมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย จงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิด”463 

“ภิกษุท้ังหลาย ธรรมที่พึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา ก็มี ธรรมที่พึงละด้วยวาจา มิใช่ด้วย
กาย ก็มี ธรรมท่ีพึงละมิใช่ด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้ ก็มี” 

“ธรรมที่พึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา เป็นไฉน? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ถึงความละเมิด
อันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกาย เพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญูใคร่ครวญแล้ว กล่าวกะเธออย่างนี้
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บทท่ี ๕ กรรม   ๒๖๙ 
 

  

ว่า: ท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกาย จะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุได้
โปรดละกายทุจริต จงบําเพ็ญกายสุจริตเถิด, เธอถูกเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญูใคร่ครวญแล้วว่า
กล่าวอยู ่จึงละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต น้ีเรียกว่า ธรรมที่พึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา” 

“ธรรมที่พึงละด้วยวาจา มิใช่ด้วยกาย เป็นไฉน? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ถึงความละเมิด
อันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจา เพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญูใคร่ครวญแล้ว กล่าวกะเธออย่างนี้
ว่า: ท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจา จะเป็นการดีแท้ ที่ท่านผู้มีอายุ
ได้โปรดละวจีทุจริต จงบําเพ็ญวจีสุจริตเถิด เธอถูกเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญูใคร่ครวญแล้วว่า
กล่าวอยู่ จึงละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต น้ีเรียกว่า ธรรมท่ีพึงละด้วยวาจา มิใช่ด้วยกาย” 

“ธรรมที่พึงละ มิใช่ด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้ เป็นไฉน?  
คือ โลภะ...โทสะ...โมหะ...ความโกรธ...ความผูกโกรธ...ความลบหลู่...ความยกตัวกดเขาไว้...ความ
ตระหน่ี พึงละมิใช่ด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจา ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้...”464 

การใหผลของกรรม 
 ก) ผลกรรมในระดับตางๆ 
 ปญหาท่ีถกเถียงกันมากท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องกรรม ก็คือ การใหผลของกรรม โดยสงสัยเกี่ยวกับหลัก “ทํา
ดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” วาเปนจริงอยางน้ันหรือไม บางคนพยายามนําหลักฐานมาแสดงใหเห็นวา ในโลกแหงความ
เปนจริง คนที่ทําช่ัวไดดี และคนที่ทําดีไดช่ัว มีมากมาย  

ความจริง ปญหาเชนนี้เกิดจากความเขาใจสับสนระหวางกรรมนิยามกับสมมตินิยาม โดยนําเอาความ

เปนไปในนิยามท้ังสองน้ีมาปนเปกัน ไมรูจักแยกขอบเขตและข้ันตอนใหถูกตอง ดังจะเห็นวา แมแตความหมาย
ของถอยคําในหลัก “ทําดีไดดี ทําชั่วไดช่ัว” น้ันเอง คนก็เริ่มตนเขาใจสับสน แทนที่จะเขาใจความหมายของ “ทําดี
ไดดี” วาเทากับ ทําความดี ไดความดี หรือทําความดี ก็มีความดี หรือทําความดี ก็เปนเหตุใหความดีเกิดมีขึ้น 

หรือทําความดี ผลดีตามกรรมนิยามก็เกิดข้ึน กลับเขาใจเปนวา ทําความดี ไดของดี หรือทําดีแลว ได

ผลประโยชน หรือไดอามิสท่ีตนชอบใจ เม่ือปญหามีอยูเชนน้ี จึงควรศึกษากันใหชัดเจน 
 จุดสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหา คือความสับสนเก่ียวกับขอบเขตท่ีแยกตางหากจากกัน และท่ีสัมพันธกัน

ระหวางกรรมนิยามกับสมมตินิยาม เพ่ือความแจมแจงในเรื่องน้ี เบ้ืองแรก ขอใหพิจารณาการใหผลของกรรม 

โดยแบงเปน ๔ ระดับ คือ 
 ๑. ระดับภายในจิตใจ วากรรมทําใหเกิดผลภายในจิตใจ มีการส่ังสมคุณสมบัติ คือกุศลธรรมและอกุศล
ธรรม คุณภาพและสมรรถภาพของจิต มีอิทธิพลปรุงแตงความรูสึกนึกคิด ความโนมเอียง ความนิยมชมชอบ 

และความสุขความทุกข เปนตน อยางไรบาง 
 ๒. ระดับบุคลิกภาพ วากรรมทําใหเกิดผลในดานการสรางเสริมนิสัย ปรุงแตงลักษณะความประพฤติ 

การแสดงออก ทาที การวางตนปรับตัว อาการตอบสนอง ความเกี่ยวของสัมพันธกับคนอื่นๆ และตอสถานการณ

หรือสภาพแวดลอมท่ัวๆ ไปอยางไรบาง การใหผลระดับนี้ตอเน่ืองออกมาจากระดับท่ี ๑ น่ันเอง และมีขอบเขต

คาบเกี่ยวกัน แตแยกพิจารณาเพื่อใหมองเห็นแงมุมของการใหผลชัดเจนยิ่งข้ึน 
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๒๗๐  พุทธธรรม 
 
 ๓. ระดับวิถีชีวิตของบุคคล วากรรมชักนําความเปนไปในชีวิตของบุคคล ทําใหเขาไดรับประสบการณท่ี

นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ประสบผลตอบสนองจากภายนอก พบความเส่ือมความเจริญ ความลมเหลว 

ความสําเร็จ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และความสูญเสียตางๆ ท่ีตรงขาม ซึ่งรวมเรียกวาโลกธรรมท้ังหลาย อยางไร

บาง ผลระดับนี้อาจแยกมองไดสองดาน คือ 
 -  ผลสนองจากปจจัยดานอื่นๆ ของสภาพแวดลอมท่ีนอกจากคน 
 -  ผลสนองจากปจจัยดานบุคคลอื่นและสังคม 
 ๔. ระดับสังคม วากรรมท่ีบุคคลและคนทั้งหลายกระทํา มีผลตอความเปนไปของสังคมอยางไรบาง เชน

ทําใหเกิดความเส่ือม ความเจริญ ความรมเย็นเปนสุข ความทุกขยากเดือดรอนรวมกันของมนุษยท้ังหลาย 
รวมทั้งผลจากการที่มนุษยกระทําตอสภาพแวดลอมอื่นๆ แลวยอนกลับมาหาตัวมนุษยเอง 

 จะเห็นไดชัดวา ผลในระดับท่ี ๑ และ ๒ คือผลภายในจิตใจ และบุคลิกภาพ เปนขอบเขตที่กรรมนิยาม

เปนใหญ ระดับท่ี ๓ เปนขอบเขตที่กรรมนิยามกับสมมตินิยามเขามาสัมพันธกัน และเปนจุดที่มักเกิดความ

สับสน กอใหเกิดปญหาซึ่งควรพิจารณาในที่น้ี สวนระดับท่ี ๔ แมจะเปนเรื่องสําคัญ แตก็อยูนอกขอบเขตของการ

พิจารณาในหัวขอนี้ 
 คนทั่วไป เมื่อมองดูผลของกรรมท่ีเกิดแกตน หรือเพงจองติดตามดูผูอื่นวาใครทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว จริง

หรือไม อยางไร มักมองดูแตผลในระดับท่ี ๓ คือความเปนไปในชีวิตสวนท่ีไดรับผลตอบสนองจากภายนอก

เทานั้น ทําใหมองขามผลในระดับท่ี ๑ และ ๒ ไปเสีย ท้ังท่ีผลสองระดับตนน้ันแหละมีความสําคัญอยางยิ่ง 

สําคัญท้ังในแงเฉพาะของมันเอง เชน สุขทุกขในใจ ความเขมแข็งออนแอภายใน ความพรอม ความแกหรือออน

แหงอินทรีย เปนตน และสําคัญท้ังในแงเปนที่มาแหลงใหญของผลในระดับท่ี ๓ ดวย  
ขยายความวา ผลในระดับท่ี ๓ น้ัน สวนท่ีเปนขอบเขตของกรรมนิยาม ก็ตอเน่ืองมาจากผลในระดับท่ี ๑ 

และ ๒ น่ันเอง เชน สภาพจิตใจของบุคคลผูน้ันเอง คือความสนใจ ความนิยมชมชอบ ความโนมเอียง แนวทาง

แสวงสุขหรือระบายทุกขภายในของเขา ซึ่งเปนผลของกรรมในระดับท่ี ๑ ก็จะชักนําใหเขามองส่ิงนั้นเรื่องน้ันในแง

น้ันๆ  นําเขาเขาไปหาสถานการณน้ันๆ ทําการตอบสนองอยางน้ันๆ จะทําหรือไมทําส่ิงน้ันๆ ทําใหเขาดําเนินตาม

วิถีชีวิตอยางนั้นๆ ใหไดพบประสบการณ หรือประสบผลอยางน้ันๆ และใหมีความรูสึกหรือทาทีตอส่ิงท่ีประสบ

อยางนั้นๆ เปนตน เฉพาะอยางย่ิงจะทําใหเกิดผลในระดับท่ี ๒ ซึ่งก็ชวยเสริมผลในระดับท่ี ๑ ในการกอผลระดับ

ท่ี ๓ อยางท่ีกลาวมาแลวน่ันเอง 
ท้ังน้ี รวมท้ังการท่ีวา เมื่อเขาจะทําการใดๆ เขาจะทําส่ิงนั้นๆ ตามแนวไหน ลักษณะใด ดวยอาการใด จะ

ทําไปตลอดไหม พบขอขัดของอยางไหนจะยอม อยางไหนจะยํ่าตอไป จะทําสําเร็จหรือไม จะหยาบประณีต ยิ่ง
หรือหยอนอยางไร ตลอดถึงวา ตัวเขาจะปรากฏเปนภาพในความรูสึกนึกคิดของผูอื่นอยางไร อันจะมีผล

ยอนกลับมาหาตัวเขาเองอีก ในรูปของความชวยเหลือ รวมมือ หรือขัดแยงปฏิเสธ เปนตน อันเปนสวนท่ี

บุคลิกภาพของเขาชักนําคนอ่ืนใหชวยพาตัวเขาไปสูผลสนองท่ีนาพอใจหรือไมนาพอใจ  
ท้ังน้ี มิไดปฏิเสธองคประกอบดานอื่นๆ โดยเฉพาะปจจัยแวดลอมทางสังคม ท่ีจะมามีปฏิกิริยาตอบโต

กันและมีอิทธิพลตอเขาโดยอาศัยกรรมนิยามนี้ เพียงแตวาในท่ีนี้มุงเนนการมองกรรมนิยามจากดานภายใน

ออกมาอยางเดียวกอน สวนการมองจากดานนอกเขาไป จะเห็นไดในหลักปรโตโฆสะและกัลยาณมิตรท่ีจะกลาว

ขางหนา เปนตน  



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๗๑ 
 

  

ความรูความเขาใจเก่ียวกับกรรมนิยามตามท่ีกลาวมานี้ มิใชมีประโยชนเฉพาะในดานการแกไขปรับปรุง

ตนในการประกอบกรรมของบุคคลเองเทาน้ัน แตมีประโยชนในการท่ีคนอื่นหรือสังคมจะชวยเหลือบุคคลใหโนม

นอมไปในทางแหงกุศลกรรม ดวยการจัดสรรอํานวยสภาพแวดลอมและเครื่องชักจูงท่ีดีงาม ตามหลักปฏิรูปเทส-

วาส และกลัยาณมิตตตา หรือสัปปุริสูปสสยะ อีกดวย 
 ในหัวขอกอน ไดกลาวถึงการกอผลแปรกรรมในระดับท่ี ๑ ภายในจิตใจไวพอเปนเคาแลว สวนการกอ

ผลในระดับท่ี ๒ ก็ตอเน่ืองจากระดับท่ี ๑ น้ันเอง และไดกลาวถึงความหมายคราวๆ ไวแลว ท้ังสองระดับนั้น

เกี่ยวโยงถึงผลในระดับท่ีสามดวย แตไมใชขอพิจารณาโดยตรง ณ ท่ีน้ี จึงขอผานไป 
 ผลกรรมในระดับท่ี ๓ คือ ความเปนไปแหงวิถีชีวิต พรอมดวยผลตอบสนองตางๆ นั้น วาท่ีจริงก็เปน

เรื่องของกรรมนิยามน่ันแหละ และสวนมากก็สืบเนื่องมาจากผลในระดับท่ี ๑ และ ๒ เชน ถาคนผูหน่ึงมีใจรัก

งาน ทํางานสุจริต ดวยความขยันหมั่นเพียร จัดการงานไดดี เขาก็นาจะไดรับผลงานและผลตอบแทนดี อยาง

นอยดีกวาคนท่ีเกียจครานหรือทํางานไมสุจริต ขาราชการท่ีซื่อสัตยสุจริต มีความสามารถ ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี

ราชการบังเกิดผลดี ก็นาท่ีจะเจริญกาวหนาในราชการ อยางนอยดีกวาขาราชการท่ีไมสามารถและไมเขมแข็งใน

หนาท่ี แตบางทีผลหาเกิดเชนน้ันไม ท้ังน้ีเพราะผลในระดับท่ีสามมิใชเกิดจากกรรมนิยามอยางเดียวลวน หากแต

มีปจจัยดานนยิามอื่นๆ เฉพาะอยางยิ่งสมมตินิยามเขามาเกี่ยวของดวย  
ในกรณีอยางน้ี ถามองดูแตกรรมนิยามอยางเดียว ไมมองปจจัยดานอื่นใหครบถวน และไมรูจักแยก

ขอบเขตความสัมพันธระหวางนิยามตางๆ ก็จะเกิดความสับสน แลวคํากลาวท่ีวา “ทําดีไดช่ัว ทําช่ัวไดดี” ก็

ติดตามมา ถากรรมนิยามทํางานลําพังอยางเดียว ก็ยอมไมมีปญหา ผลก็เกิดตรงตามกรรมนั้น ตัวอยางเชน ขยัน

อานหนังสือเรียน หยิบหนังสือเลมหน่ึงข้ึนมาต้ังใจอาน ก็อานจบ ไดความรู แตบางคราว รางกายออนเพลีย

เกินไป หรือปวดศีรษะ หรืออากาศรอนเกินไป ก็อาจอานไมจบ หรืออานไมรูเรื่อง หรือเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นใน

ระหวางการอาน ก็ตองหยุดชะงักลง ดังน้ีเปนตน  
อยางไรก็ดี พึงตระหนักแนใจไดวา ถึงอยางไรก็ตาม สําหรับมนุษย กรรมนิยามก็ยังคงเปนแกนกลาง

ช้ีนําวิถีชีวิต หรือเปนปจจัยตัวเอกที่กําหนดการไดรับผลสนองดีรายตางๆ ในชีวิตอยูอยางแนนอน  
สําหรับผูท่ีรูสึกผิดหวังในตนเอง หรือมองเห็นใครอื่นก็ตามวาทําดีแลวไมไดดีน้ัน แมยังไมไดตรวจสอบ

เหตุปจจัยในดานตางๆ ใหชัดเจนเลย ก็อาจลองมองดูอยางงายๆ กอนวา นี่ ถาเราไมไดทํากรรมดีน้ันไว คงจะแย

ยิ่งกวานี้ นั่น ถาเขาไมไดทําดีไวบาง เขาคงตกหนักยิ่งกวานั้นอีก ถามองอยางน้ี บางทีจะเริ่มเกิดความเขาใจ 

มองเห็นอะไรๆ คอยๆ ชัดมากข้ึน และตระหนักวา ถึงอยางไร กรรมท่ีทําไวก็ไมไรผลเสียเลย และอาจสืบลึกลง

ไปจนถึงผลภายในจิตใจและผลตอบุคลิกภาพอยางท่ีกลาวแลวดวย 
 ความเขาใจสับสนเกี่ยวกับการใหผลของกรรม ขอใหมาดูและแกไขความเขาใจกันต้ังตนแตขอความ

แสดงหลักทีเดียว คํากลาวท่ีชาวไทยนิยมพูดวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว น้ัน มาจากพุทธศาสนสุภาษิตวาดังนี้
465 

ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ 
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ 

 แปลวา: หวานพืชเชนใด ไดผลเชนน้ัน  (ผู) ทําดี ไดดี  (ผู) ทําช่ัว ไดชั่ว    
                                                 
465  สํ.ส.๕/๙๐๓/๓๓๓; ขุ.ชา.๒๗/๒๙๔/๘๔; ๗๑๓/๑๖๖ เรื่องเลาประกอบมาใน ชา.อ.๓/๒๖๕; ๔/๔๒๕ ภาษิตเต็มของแตละที่มา มี

ขอความมากกวานี้ สวนเรื่องที่เลาประกอบในชาดก ดูเหมือนทานมุงแสดงใหเห็นผลชนิดที่เปนเหตุการณชัดเจน, อนึ่ง คาถาในชาดก 
บาทท่ีสอง เปน ตาทิสํ รุหเต ผลํ บาง ตาทิสํ หรเต ผลํ บาง แปลวา หวานพืชเชนใด ผลเชนน้ันยอมงอกขึ้น หรือหวานพืชเชนใด ก็

นําผลเชนนั้นไป 



๒๗๒  พุทธธรรม 
 
 คาถานี้เปนพุทธพจนในรูปของอิสิภาษิต (คํากลาวของฤาษี) และโพธิสัตวภาษิต ซึ่งพระพุทธเจานํามา

ตรัสเลา ทานรวบรวมไวในพระไตรปฎก นับวาเปนขอความท่ีแสดงหลักกรรมของพระพุทธศาสนาไดอยาง

กะทัดรัดชัดเจน 
 พึงสังเกตวา ความทอนแรกท่ีเปนอุปมาน้ัน ทานนําเอาพีชนิยามมาเปนเคร่ืองเปรียบเทียบ เพียงแต

พิจารณาขออุปมานี้ใหดี ก็จะแยกความสับสนระหวางกรรมนิยามกับสมมตินิยามไดทันที กลาวคือ ขอความวา 
หวานพืชเชนใด ไดผลเชนนั้น แสดงกฎธรรมชาติฝายพืชพันธุ วาปลูกมะขาม ไดมะขาม ปลูกองุน ไดองุน ปลูก

ผักกาด ไดผักกาด เปนตน ไมไดแสดงผลในทางสมมตินิยามแตประการใด วาปลูกมะขามแลวจะไดเงิน หรือ

ปลูกผักแลวจะรวย เปนตน ซึ่งเปนคนละขั้นตอนกัน  
พีชนิยามกับสมมตินิยามจะมาสัมพันธกัน ก็ในตอนท่ีวา ปลูกองุน ไดองุนแลว พอดีถึงคราวที่ตลาด

ตองการองุนมาก จึงขายไดราคาดี และปนั้นจึงรวย แตอีกคราวปลูกแตงโม ไดแตงโม และงอกงามไดผลมาก

ดวย แตปนั้น คนปลูกแตงโมกันมาก ผลดกท่ัวไปจนมีเกินความตองการของตลาด ทําใหราคาตก ปนั้นขาย

ขาดทุน ตองท้ิงเปลาเสียมากมาย นอกจากปจจัยดานความตองการของตลาดแลว อาจมีปจจัยอื่นๆ เขามา

เกี่ยวของอีก เชนเรื่องคนกลาง การกดราคา เปนตน แตสาระสําคัญก็คือ จะเห็นความแนนอนของพีชนิยามคงตัว 

และเห็นขอบเขตของพีชนิยามกับสมมตินิยาม ท้ังท่ีแยกตางหากจากกันและสัมพันธกันไดอยางชัดเจน  
อุปมาขางตนน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน คนมักมองกรรมนิยามกับสมมตินิยามสับสนกัน โดยพูดวา ทําดี

ไดดี ในความหมายวา ทําดีแลวรวย ทําความดีแลวไดเล่ือนตําแหนง เปนตน ซึ่งก็นาจะเปนเชนนั้น แตบางทีก็ไม

เปน เหมือนกับพูดวา ปลูกมะมวงไดเงินดี ปลูกมะพราวทําใหรวย เขาปลูกนอยหนาจึงยากจน ซึ่งอาจจะจริงก็ได 

ไมจริงก็ได แตความจริงก็คือ เปนการพูดขามข้ันตอน ไมแสดงความจริงตลอดสาย อาจใชไดสําหรับภาษาพูดพอ

รูกัน แตถาจะเอาความจริงแท ตองแสดงเหตุปจจัยซอยออกไป โดยวากันเปนลําดับใหละเอียด 

 ข) องคประกอบท่ีสงเสริมและขัดขวางการใหผลของกรรม 
 การที่กรรมนิยามจะแสดงผลออกมาในระดับของวิถี ชี วิต ทําใหมีความเปนไปตางๆ ประสบ

ผลตอบสนองจากภายนอก อันนาพอใจบาง ไมนาพอใจบางน้ัน ในบาลีทานแสดงหลักไววา ตองขึ้นตอ

องคประกอบตางๆ  ๔ คู คือ สมบัติ ๔ และ วิบัติ ๔466 
 “สมบัติ”  แปลงายๆ วา ขอดี หมายถึงความเพียบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบตางๆ ซึ่งชวยเสริม

สงอํานวยโอกาสใหกรรมดีปรากฏผล และไมเปดชองใหกรรมช่ัวแสดงผล พูดส้ันๆ วา องคประกอบอํานวยชวย

เสริมกรรมดี สมบัติมี ๔ อยาง คือ 
 ๑. คติสมบัติ สมบัติแหงคติ ถึงพรอมดวยคติ หรือคติให คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศท่ีเจริญ  

เหมาะ หรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะส้ันคือ ทางดําเนินชีวิตเอื้อ หรือไปในถิ่นที่อํานวย 
 ๒. อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย รางกายดี หรือรูปรางให เชน มีรูปรางสวย 

รางกายสงางาม หนาตาทาทางดี นารัก นานิยมเลื่อมใส สุขภาพดี แข็งแรง 
 ๓. กาลสมบัติ สมบัติแหงกาล ถึงพรอมดวยกาล หรือกาลให คือ เกิดอยูในสมัยที่บานเมืองสงบสุข 

ผูปกครองดี ผูคนมีศีลธรรม ยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว ตลอดจนในระยะส้ัน คือทําอะไรถูกกาลเวลา ถูกจังหวะ 
                                                 
466  อภิ.วิ.๓๕/๘๔๐/๔๕๘-๙ มีอรรถกถาอธิบายใน องฺ.อ.๒/๑๔๑-๔; วิภงฺค.อ.๕๗๒-๕๙๓ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๗๓ 
 

  

 ๔. ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ ถึงพรอมดวยการประกอบกิจ หรือกิจการให เชน ทําเรื่องตรง

กับท่ีเขาตองการ ทํากิจตรงกับความถนัดความสามารถของตน ทําการถึงขนาดถูกหลักครบถวนตามเกณฑหรือ

เต็มอัตรา ไมใชทําครึ่งๆ กลางๆ หรือเหยาะแหยะ หรือไมถูกเรื่องกัน รูจักจดัทํา รูจักดําเนินการ  

สวน “วิบัติ” แปลงายๆ วาขอเสีย หรือจุดออน หมายถึงความบกพรองแหงองคประกอบตางๆ  ซึ่งไม

อํานวยแกการท่ีกรรมดีจะปรากฏผล แตกลับเปดชองใหกรรมช่ัวแสดงผล พูดส้ันๆ วา องคประกอบบกพรอง 

เปดชองใหกรรมช่ัว วิบัติ มี ๔ อยาง คือ 
๑. คติวิบัติ วิบัติแหงคติ หรือคติเสีย คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศ สภาพแวดลอมที่ไมเจริญ ไม

เหมาะ ไมเกื้อกูล ทางดําเนินชีวิตไมเอื้อ ถิ่นที่ไปไมอาํนวย 
๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแหงรางกาย หรือรูปกายเสีย เชน รางกายพิกลพิการ ออนแอ ไมสวยงาม กิริยาทาทาง

นาเกลียด ไมชวนชม ตลอดจนสุขภาพไมดี เจ็บปวย มีโรคมาก 
๓. กาลวิบัติ วิบัติแหงกาล หรือกาลเสีย คือ เกิดอยูในยุคสมัยท่ีบานเมืองมีภัยพิบัติ ไมสงบเรียบรอย 

ผูปกครองไมดี สังคมเส่ือมจากศีลธรรม มากดวยการเบียดเบียน ยกยองคนช่ัว บีบคั้นคนดี ตลอดจนทําอะไรไม

ถูกกาลเวลา ไมถูกจังหวะ 
๔. ปโยควิบัติ วิบัติแหงการประกอบ หรือกิจการเสีย เชน ฝกใฝในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด ทําการไม

ตรงความถนัด ความสามารถ ใชความเพียรในเรื่องไมถูกตอง ทําการครึ่งๆ กลางๆ เปนตน  

คูท่ี ๑  คติสมบัติ เชน เกิดอยูในถิ่นเจริญ มีบริการการศึกษาดี ท้ังท่ีสติปญญาและความขยันไมเทาไร 

แตก็ยังไดศึกษามากกวา เขาถึงสถานะทางสังคมสูงกวาอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีสติปญญาและความขยันหมั่นเพียรดีกวา 

แตไปเกิดอยูในถิ่นปาดง หรือเชน ไปเกิดเปนเทวดา ถึงจะแยอยางไร ก็ยังสุขสบาย ไมเดือดรอน ไมอดอยาก  
 คติวิบัติ เชน มีพระพุทธเจาอุบัติตรัสสอนธรรม แตตัวไปเกิดอยูเสียในปาดง หรือในนรก ก็

หมดโอกาสไดฟงธรรม หรือมีสติปญญาดี แตไปเกิดเปนคนปาอยูในกาฬทวีป ก็ไมมีโอกาสไดเปนนักปราชญใน

วงการศิลปและศาสตรท้ังหลาย มีความรูความสามารถดี แตไปอยูในถิ่นหรือในชุมชนท่ีเขาไมเห็นคุณคาของ

ความรูความสามารถนั้น เขากับเขาไมได ถูกเหยียดหยามบีบคั้น อยูอยางเดือดรอน คนหนึ่งเปนที่รูจักกันวาเปน

คนดี แตไปอยูในตําแหนงฐานะหนาท่ีท่ีไมเขากับสวนดีท่ีตัวมี กลายเปนตัวขัดถวงกิจการของสวนรวมน้ัน และ

ตนเองก็ไมเปนสุข (กรณีหลังนี้ อาจมีปโยควิบัติซ้ําดวย) ดังน้ีเปนตน
467 

คูท่ี ๒  อุปธิสมบัติ เชน รูปรางสวยงาม นาช่ืนชม แมไปเกิดในตระกูลยากไร หรือถ่ินหางไกล รูปกาย

ชวยใหข้ึนมาสูฐานะและถิ่นที่มีเกียรติยศและความสุข  
 อุปธิวิบัติ เชน เกิดในถิ่นดี หรือในตระกูลม่ังคั่งสมบูรณ แตพิกลพิการงอยใบ ไมอาจไดรับ

เกียรติยศและความสุขความรื่นรมยท่ีพึงได  
คนสองคน มีคุณสมบัติอยางอื่นเสมอกัน คนหนึ่งรูปรางสงา สวยงาม อีกคนหนึ่งข้ีเหร หรือขี้โรค ใน

กรณีท่ีถือรางกายเปนสวนประกอบดวย คนมีกายดีก็ไดรับผลไป แมในกรณีท่ีไมถือกายเปนคุณสมบัติ ก็เปน

ธรรมดาของคนทั่วไปท่ีจะเอนเอียงเขาหาคนที่มีรูปสมบัติ คนท่ีรูปวิบัติจะตองยอมรับความจริงท่ีเปนธรรมดาของ

ชาวโลกขอนี้ และตระหนักวา ผูท่ีมีจิตเท่ียงตรงไมเอนเอียงเพราะเหตุแหงรูปสมบัติรูปวิบัติน้ี ก็มีเฉพาะแตทานที่

ประกอบดวยคุณธรรมพิเศษยิ่งกวาคนท่ัวไป  
                                                 
467  คติสมบัติ คติวิบัติ อรรถกถาอธิบายเฉพาะในแงของภพภูมิที่ไปเกิด 
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คนที่มีรูปวิบัตินั้น เมื่อรูเชนน้ีแลว ไมพึงเสียใจ จากนั้นจะไดเรงขวนขวายสรางเสริมคุณสมบัติสวนอื่นๆ 

ใหมีพิเศษยิ่งกวาปกติ ถาคนรูปกายดีใชความพยายามหน่ึงสวน คนมีอุปธิวิบัติอาจตองพยายามสองหรือสาม

สวน เปนตน ขอสําคัญ อยาทอแท ปจจัยที่หยอน ก็รู ท่ีเสริมได ก็เรงทํา ความรูกรรมจึงจะเกิดประโยชน  

คูท่ี ๓  กาลสมบัติ เชน เปนคนซื่อสัตยสุจริต ทําส่ิงท่ีดีงาม มาเกิดอยูในยุคท่ีผูปกครองดี สังคมดี ยก

ยองเชิดชูคนดี คนผูนั้นก็มีเกียรติ มีความเจริญ หรือบานเมืองสงบสุข ผูมีสติปญญาเปนนักปราชญ ก็มีโอกาส

แสดงความรูความสามารถใหปรากฏและใหเปนประโยชน หรือในยุคสมัยหน่ึง คนนิยมกาพยกลอนกันมาก คน

เกงกาพยกลอนก็รุงเรืองเฟองฟู  
 กาลวิบัติ ก็ตรงขาม เชน ในยามสังคมเส่ือมจากศีลธรรม ผูปกครองไมประกอบดวยธรรม คน

ทําดีไมไดรับยกยอง หรืออาจถูกเบียดเบียนกดขี่ ประสบความเดือดรอน หรือยามบานเมืองปนปวนวุนวาย มีศึก
สงคราม ไมมีใครสนใจคนทําความดีทางสันติ แมมีสติปญญาความสามารถ ก็ไมมีโอกาสสรางสรรคงานท่ีเปน

ประโยชน หรือในยุคท่ีสังคมนิยมดนตรีหยาบรอน ตนแมเชี่ยวชาญในดนตรีท่ีสงบเยือกเย็น แตไมไดรับความ

สนใจยกยอง เปนตน 

คูท่ี ๔  ปโยคสมบัติ เชน ตนไมใชคนดีมีความสามารถจริง แตรูจักเขาหาคนควรเขาหา รูจักเล่ียงเรื่อง

ควรหลบ อะไรควรเสียยอมเสีย ทําใหตนเจริญกาวหนาไปได และความเสียหายบกพรองของตนไมปรากฏ หรือ

มีความสามารถในการปลอมแปลงเอกสาร เอาความสามารถนั้นมาใชทางดี เชนในงานพิสูจนหลักฐาน  
 ปโยควิบัติ เชน มีความรูความสามารถและคุณสมบัติอื่นดีหมด แตติดการพนัน จึงไมไดรับ

การคัดเลือกไปทํางาน หรือมีฝเทารวดเร็วมาก พอจะเปนนักกรีฑาชั้นเลิศ แตเอาความสามารถน้ันไปใชในการว่ิง

ฉกชิงทรัพยเขา หรือตนมีฝมือดีในทางชาง แตไปน่ังทํางานเสมียนที่ไมถนัด เปนตน 

ผลในระดับท่ี ๓ น้ี สวนมากเปนเรื่องของโลกธรรม ซึ่งมีความผันผวนปรวนแปรไมแนนอน แตก็เปน

เรื่องชั้นเปลือกผิวภายนอก มิใชแกนในของชีวิต จะกระทบกระท่ังหนักเบา ก็อยูท่ีวาจะมีความยึดติดถือม่ันมาก

นอยเพียงใด ถาไมยึดติด สามารถวางใจ ก็มีความสุขไดเสมอ หรืออยางนอยก็ทุกขไมมาก และผานเหตุการณไป

ไดดวยดี ดวยเหตุนี้ ทานจึงสอนใหมีปญญารูเทาทันธรรมดา ประกอบดวยสติ มิใหหลงใหลประมาทมัวเมา 

คราวสุขคราวได ก็ไมเหลิงลําพองเคล้ิมไป คราวทุกขคราวเสีย ก็ไมขุนมัวคลุมคล่ังปลอยตัวถลําลงในทางชั่วทาง
เสีย คอยผอนผันแกไขเหตุการณดวยสติปญญา  

เม่ือยังตองการโลกธรรมฝายดี คือท่ีช่ืนชอบ เปนอิฏฐารมณ ก็กําหนดสมบัติวิบัติ ท่ีเปนกําลัง หรือเปน
จุดออนของตน และจัดสรรเลือกองคประกอบฝายสมบัติท่ีจัดเลือกได หลีกเวนวิบัติเสีย แลวพยายามเขาถึงผลดี

ท่ีมุงหมายดวยกรรมท่ีเปนกุศล ซึ่งมีผลมั่นคงและลึกซึ้งถึงชีวิตทุกระดับของตน ไมสรางผลดวยอกุศลกรรม 

และไมถือโอกาสยามสมบัติอํานวยไปประกอบการอกุศล เพราะสมบัติและวิบัติส่ีประการนั้นเปนของไมแนนอน 

เม่ือกาลโอกาสที่เอื้ออํานวยผานไป กรรมรายก็แสดงผล พึงถือโอกาสยามสมบัติชวย เรงประกอบกุศลกรรม

เทาน้ัน คือถือเอาแตสวนท่ีดีงามไรโทษของหลักการท่ีกลาวมานี้  
โดยนัยน้ี ก็สรุปไดวา ถาจะทําการใด ในเม่ือมีองคประกอบของนิยามหลายฝายเขามาเกี่ยวของ อยาง

นอยก็พึงทําองคประกอบฝายกรรมนิยามใหดี เปนสวนท่ียึดเอาไวไดอยางแนนอนมั่นใจแลวอยางหน่ึงกอน สวน

องคประกอบฝายนิยามอยางอื่น ก็พึงใชปญญาศึกษาพิจารณาเอามาใชเสริม เทาท่ีไมเปนโทษในแงของกรรม

นิยามตอไป หากปฏิบัติไดเชนน้ี ก็เรียกวา เปนผูรูจักถือเอาประโยชนจากกุศลกรรม และสมบัติวิบัติท้ังส่ี หรือ

รูจักใชท้ังกรรมนิยามและสมมตินิยามในทางท่ีเปนคุณ 
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สําหรับบางคน อาจตองเตือนวา อยามัวคิดวุนอยูเลยวา ทําไมคนนั้นไมทําดี แตกลับไดดี ทําไมคนนี้ทํา

ไมดี แตไมเห็นเปนอะไร ทําไมเราทําอยางนี้ ไมเห็นไดอะไร ดังนี้เปนตน ปจจัยหรือองคประกอบของนิยาม

ท้ังหลาย เราอาจยังตรวจดูรูไมท่ัวถึง และพึงคิดวา ตัวเรานี้ ปญญาท่ีจะรูจักเลือกถือเอาประโยชนจากนิยามอื่นๆ 

ก็ไมมี หนําซ้ําองคประกอบฝายกรรมนิยามท่ีเปนฐานยืนพ้ืนแนนอนอยูน้ี ก็ยังไมใสใจท่ีจะทําใหดีเสียอีก ถาขืน

เปนอยางนี้ ก็คงมีแตจะตองทรุดหนักลงไปทุกที 
อยางไรก็ตาม เมื่อมองใหเขาถึงคําสอนของพระพุทธเจาอยางแทจริง ผูประกอบกรรมดียอมไมติดอยู

เพียงขั้นท่ียังมุงหวังผลอันเปนโลกธรรม (ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ) ตอบสนองแกตน เพราะกุศลกรรมท่ีแทจริง 

เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เขาจึงทํากรรมดวยจาคะ สละอกุศลในใจ และเผื่อแผเกื้อกูลแกผูอื่น 

ทํากรรมดวยเมตตากรุณา ชวยคนอื่นใหพนทุกข และสนับสนุนความอยูรวมกันโดยสุขสงบมีไมตรี ทํากรรมดวย

ปญญา เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง เพื่อโพธิ เพื่อใหธรรมแพรหลายครองใจคน

และครองสังคม ซึ่งจัดเขาไดวา เปนกรรมขั้นสูงสุด คือกรรมที่เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ตามหลักท่ียกมาอาง

แลวขางตน
468 

 ค) ผลกรรมในชวงกวางไกล 
 เนื้อความในหัวขอท่ีกําลังจะกลาวนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของปญหาการใหผลของกรรม ในระดับวิถีชีวิต

ของบุคคล ท่ีรวมอยูแลวในหัวขอใหญ แตท่ีแยกออกมาต้ังเปนหัวขอโดยเฉพาะในท่ีน้ี ก็เพราะการใหผลของ

กรรมช่ัวอยางไกลแบบขามภพขามชาติ เปนปญหาท่ีมีผูเอาใจใสกันมากเปนพิเศษ แมวาในท่ีน้ี จะไมมุงอธิบาย

เรื่องน้ี และถือวาไดแสดงหลักรวมไวในหัวขอใหญแลว แตก็เห็นวาควรจะไดกลาวถึงขอสังเกตบางอยางไวเปน

แนวทางสําหรับศึกษาพิจารณา 
 เมื่อเจตนาที่ประกอบดวยกุศลหรืออกุศลเกิดข้ึนในใจ ก็เปนอันวากิจกรรมของจิตไดเริ่มตนแลว จิตไดมี

การเคล่ือนไหวหรือไหวตัวแลว เราอาจเลียนศัพทฝายวัตถุมาใช และเรียกอาการนี้วาพลังแหงเจตจํานง ได

เกิดขึ้นแลว พลังน้ีเปนไปอยางไร มีกระบวนการทํางานในระหวางอยางไร โดยอาศัยปจจัยอื่นๆ อะไรอีกบาง เรา

มักไมสูเขาใจ และไมใสใจท่ีจะรู แตมักสนใจเฉพาะผลขางปลายที่ปรากฏสําเร็จรูปออกมาแลว  
โดยเฉพาะพลังแหงเจตจํานง ท่ีแสดงผลออกไปในโลกแหงวัตถุ และในสังคมมนุษยนั้น เปนส่ิงท่ี

มองเห็นไดชัด และพูดถึงไดงาย ผลสําเร็จแหงพลังเจตจํานง ในโลกฝายวัตถุ มีตัวอยางมากมาย โดยเฉพาะ

ส่ิงประดิษฐท้ังหลาย ต้ังแตรองเทาไปจนถึงยานอวกาศสูดวงดาวตางๆ ต้ังแตขวานหินจนถึงระเบิดนิวเคลียร 

ต้ังแตไมนับคะแนนจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน หรือในทางสังคม เชน ระบบ ระบอบ และสถาบันตางๆ ไม

วาจะเปนระบอบการปกครองแบบตางๆ ก็ตาม ระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ ก็ตาม สถาบันตางๆ ของสังคมก็ตาม 

การจัดระเบียบกลไกการบริหารการปกครองรัฐ การจัดรูปองคกรและระบบงานตางๆ เปนตน  
เปนท่ีรูกันดีวาส่ิงเหลาน้ีมีความละเอียดซับซอนยิ่งนัก ความขอนี้ยอมเปนเครื่องสองแสดงวา 

กระบวนการแหงเจตจํานง พรอมดวยกลไกของจิต ท่ีเปนเวทีแสดง หรือเปนโรงงานของมัน จะตองมีความ

ละเอียดซับซอนเปนอยางยิ่ง อยางนอยก็ไมดอยไปกวาระบบระบอบหรือส่ิงประดิษฐชนิดละเอียดซับซอนท่ีสุดที่

มันเองไดคิดสรางสรรคขึ้น  

                                                 
468  พึงสังเกตหลักการทํากรรมใหหมดไป หรือลบลางกรรมดวยเมตตาเจโตวิมุตติเปนตน ในพุทธพจนที่จะนํามาลงไวตอจากน้ีดวย 



๒๗๖  พุทธธรรม 
 

เรามีความรูท่ีนับไดวาดีมาก เก่ียวกับความเปนมาของส่ิงประดิษฐหรือระบบแบบแผนบางอยาง ท่ีจิต
อาศัยเจตจํานง สรางสรรคขึ้น วาไดดําเนินมาแตแรกคิดจนสําเร็จผลอยางไร แตในดานสภาวะของชีวิตจิตใจอัน

เปนท่ีอาศัยของเจตจํานงน้ัน พรอมท้ังวิถีความเปนไปของชีวิตจิตใจท่ีถูกเจตจํานงน้ันปรุงแตง กระบวนการปรุง

แตงจะดําเนินไปอยางไรบาง เรากลับมีความรูนอยเหลือเกิน อาจพูดไดวายังเปนความลับอันมืดมนสําหรับมนุษย

ท่ัวไป ท้ังท่ีความเปนไปของชีวิตนั้น เปนเรื่องของตัวเอง ท่ีเกี่ยวของใกลชิด มีสวนไดสวนเสียมากท่ีสุด  
ดวยเหตุท่ีมีความมืดมัวไมรูเชนน้ี เม่ือประสบภาวะหรือสถานการณท่ีเปนผลขางปลายของการปรุงแตง 

มนุษยจึงมักจับเหตุจับผลตนปลายชนกันไมติด มองปจจัยท้ังหลายท่ีเก่ียวของไมเห็นหรือไมท่ัวถึง แลวกลาวโทษ

ส่ิงโนนส่ิงน้ี พาลไมยอมรับกฎแหงกรรม ซึ่งก็คือไมเช่ือกฎแหงเหตุและผล หรือความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุ
ปจจัยน่ันเอง และการไมยอมรับก็ดี การมัวกลาวโทษส่ิงโนนส่ิงนี้ก็ดี ก็เปนการทํากรรมขึ้นอีกอยางหนึ่ง ซึ่งจะมี

ผลเสียติดตามมา คือ การสูญเสียโอกาสท่ีจะแกไขปรับปรุงตน และการดัดแปลงแตงแกกระบวนวิธีท่ีจะทําผลให
สําเร็จตามตองการ หรือหนักกวาน้ัน อาจพาลพาโลดวยโทสะ ทํากรรมรายอื่นท่ีมีผลเสียรุนแรงยิ่งขึ้น 
 อยางไรก็ดี ทานยอมรับวา กระบวนการใหผลของกรรมน้ี เปนเรื่องละเอียดซับซอนย่ิง พนวิสัยแหง

ความคิด ไมอาจคิดใหเห็นแจมแจง บาลีจัดเปนอจินไตย คือ ส่ิงท่ีไมพึงคิดอยางหน่ึง
469

 ทานวาถาขืนครุนคิดก็มี

สวนท่ีจะอัดอั้นเปนบา ท่ีทานวาอยางน้ี มิใชหมายความวาพระพุทธเจาทรงหามไมใหเราคิด เพียงแตทรงแสดง

ความจริงไปตามธรรมดาวา เรื่องน้ีคิดเอาไมได หรือไมอาจจะเขาใจไดสําเร็จดวยการคิดหาเหตุผล แตเปนเรื่องท่ี
เขาใจไดดวยการรู และเมื่อคิดไปจะเกิดเปนบาขึ้น ก็มิใชเปนเพราะพระพุทธเจาหรือใครลงโทษหรือทําใหบา แตผู

คิดเปนบาไปตามธรรมดาของเขาเอง เพราะคิดอัดอั้นตันวุนไป 
 ถึงแมจะเปนอจินไตย ก็มิใชวาเราจะแตะตองไมได แงท่ีเราเกี่ยวของได ก็คือเก่ียวของดวยความรูและ
เทาท่ีเรารู แลวมีความม่ันใจตามแนวความรูน้ัน โดยศึกษาพิจารณาส่ิงท่ีเราตามดูรูเห็นได คือส่ิงท่ีกําลังเปนไปอยู

จริงในปจจุบัน จากสวนยอยหรือจุดเล็กท่ีสุดขยายออกไป ไดแก กระบวนการแหงความคิด หรือเจตจํานง ท่ี
กลาวมาแลวน้ัน เริ่มตั้งแตใหเห็นวา เมื่อคิดดีเปนกุศล ก็เกิดเปนผลดีแกชีวิตจิตใจอยางไร เมื่อคิดรายเปนอกุศล 
เกิดเปนผลราย ทําใหชีวิตจิตใจเสียหายอยางไร ผลน้ันออกไปภายนอก สูผูอื่น สูสังคม สูโลก ในทางดีไมดี

อยางไร แลวสะทอนกลับเขามาหาตัวอีกในทางดีรายอยางไร และใหเห็นกระบวนการกอผลท่ีละเอียดซับซอน

เนื่องดวยปจจัยหลายอยางและหลายฝาย จนพอหยั่งเห็นแนวแหงความละเอียดซับซอน ท่ีอาจเปนไปไดเกินกวา

จะคาดหมายเอาอยางงายๆ และใหเกิดความมั่นใจในความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย  
เม่ือเขาใจความเปนไปสวนยอยในชวงส้ันอยางไร ก็พอมองเขาใจความเปนไปชวงยาวไกลไดอยางนั้น 

เพราะความเปนไปชวงยาวน้ัน ก็สืบไปจากชวงส้ัน และประกอบดวยชวงส้ันนี้ขยายออกไปนั่นเอง ถาปราศจาก

ชวงส้ันเสียแลว ชวงยาวจะมีหาไดไม อยางน้ีเรียกวาเกิดความเขาใจตามแนวธรรม เมื่อม่ันใจในความเปนไปตาม

ธรรมดาแหงเหตุปจจัยในสวนท่ีเกี่ยวกับเจตนาหรือเจตจํานงแลว ก็คือมั่นใจในกฎแหงกรรม หรือเช่ือกรรม

น่ันเอง  
ครั้นมั่นใจในกฎแหงกรรมแลว เมื่อตองการผลท่ีปรารถนาใด ก็หวังผลนั้นจากการกระทํา และกระทํา

การตามเหตุปจจัย ดวยความรูเทาทันเหตุปจจัย ใหผลเกิดข้ึนตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย เม่ือยังตองการผล

ท่ีดี ท้ังในแงกรรมนิยาม และท้ังในแงโลกธรรม ก็พึงศึกษาปจจัยหรือองคประกอบท้ังในดานกรรมนิยามและดาน

นิยามอื่นๆ ใหครบถวน แลวทําปจจัยเหลานั้นใหเกิดขึ้นพรั่งพรอมโดยรอบคอบ อยางท่ีไดกลาวในตอนที่แลว  
                                                 
469  อจินไตย มี ๔ อยาง คือ พุทธวิสัย ฌานวิสัย กรรมวิบาก และโลกจินตา (การคิดปญหาอภิปรัชญาเก่ียวกับตนกําเนิดของโลกหรือ

การสรางโลก) ดู. องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๗/๑๐๔ 
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ไมตองพูดถึงงานปรุงแตงวิถีชีวิตดอก แมแตงานประดิษฐสรางสรรคภายนอก นักประดิษฐหรือ

สรางสรรคผูฉลาด ยอมจะไมคํานึงถึงเฉพาะแตเน้ือหาแหงความคิดปรุงแตง หรือเจตจํานงของตนเพียงอยาง

เดียว แตยอมคํานึงถึงปจจัยหรือองคประกอบฝายนิยามอื่นท่ีเกี่ยวของดวย เชน ชางใชความวิจิตรแหงเจตจํานง 

ออกแบบบานไมหลังหนึ่งอยางสวยงาม เมื่อเอาแบบในความคิดน้ันออกมาสรางเปนบานจริงในโลกแหงวัตถุ ก็

ตองคํานึงดวยวาจะใชไมชนิดใดสําหรับสวนใด มีไมเนื้อแข็ง เนื้อออน เปนตน หากท่ีควรใชไมเน้ือแข็ง กลับใชไม

ฉําฉา แมวาแบบท่ีออกไวจะสวยงามปานใด บางทีก็อาจพังเสียกอน ไมสําเร็จประโยชนท่ีจะไดใชเปนบานตาม

ประสงค หรือแบบท่ีคิดปรุงแตงออกไวควรจะสวยงาม แตใชวัสดุกอสรางท่ีดูนาเกลียด ซึ่งมนุษยท้ังหลายเขาไม

นิยมชมชอบ ความงามของรูปแบบก็พลอยหมดความหมายไปดวย หรือเหมือนนักออกแบบเคร่ืองแตงกาย 

คํานึงแตความวิจิตรแหงเจตจํานงของตน ไมนึกถึงอุณหภูมิแหงดินฟาอากาศของถิ่น ซึ่งเปนปจจัยฝายอุตุนิยาม 

ประดิษฐเส้ือผาสวยงามที่ควรใชในถิ่นหนาวจดัใหแกคนในถิ่นรอนจัด ก็ไมสําเร็จประโยชนเชนเดียวกัน  
มนุษยผูเปนชางปรุงแตงวิถีชีวิตของตน พึงมีความฉลาดรอบคอบในการประกอบเหตุปจจัย เย่ียงอุปมา

ท่ีกลาวแลวน้ี 
 ถึงตอนนี้ มีขอท่ีเห็นควรย้ําไวเปนพิเศษอยางหน่ึง คือ ในการท่ีจะควบคุมการใชประโยชนจากกรรม

นิยาม ใหเปนไปในทางท่ีดีงามอยางแนนอนน้ัน จะตองพยายามปลูกฝงหรือสรางเสริมกุศลฉันทะ หรือธรรม

ฉันทะใหเกิดขึ้นดวย คือ ตองฝกอบรมใหคนเกิดความใฝธรรม รักความดีงาม เชน อยากใหชีวิตของตนเปนชีวิต

ท่ีบริสุทธ์ิ ดีงาม อยากใหสังคมมนุษยเปนสังคมแหงความดีงาม อยากใหส่ิงท้ังหลายที่ตนเกี่ยวของหรือกระทํา

ดํารงอยูในภาวะดีงามเปนเลิศ หรือเจริญเขาสูภาวะดีงามสูงสุดของมัน อยากใหธรรมแพรหลายออกไปท่ัวทุกหน

ทุกแหง ดังนี้เปนตน
470

  
ท้ังน้ีเพราะวา ถาตราบใดคนยังขาดกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ และมีแตความโลภตอผลท่ีดีในแงโลก

ธรรมอยางเดียว เขาก็จะพยายามเลนตลกกับกรรมนิยาม หรือพยายามหลอกลวงกฎธรรมชาติอยูเรื่อยไป (ความ

จริงเขาหลอกกฎธรรมชาติไมได แตเขาหลอกตัวของเขาเองนั่นเอง) และก็จะกอใหเกิดผลราย ท้ังแกชีวิตของ

ตนเอง แกสังคม และแกมนุษยชาติท้ังหมด อยางไมมีท่ีส้ินสุด 

 ง) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการพิสูจนเร่ืองตายแลวเกิดหรือไม 
 ปราชญหลายทานเห็นวา การท่ีจะใหคนสามัญท้ังหลายเช่ือกฎแหงกรรม และต้ังอยูในศีลธรรม จะตอง

ใหเขายอมรับการใหผลของกรรมในชวงยาวไกลท่ีสุด คือ ผลจากชาติกอน และผลในชาติหนา และดังน้ัน จึง

จะตองพิสูจนเรื่องตายแลวเกิด หรืออยางนอยแสดงหลักฐานใหเห็นใหได  
โดยเหตุน้ีบาง โดยมุงแสวงความรูบาง ปราชญและผูสนใจบางทานและบางกลุมบางคณะจึงไดพยายาม

อธิบายหลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด โดยอางกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร เชน law of conservation of 
energy โดยขยายออกไปจากเจตนา ท่ีเปนกิจกรรมการเคล่ือนไหวของจิต ซึ่งเคยเอยถึงแลว หรืออางทฤษฎีทาง

จิตวิทยาอยางอื่นๆ บาง
471

 พยายามเสาะสืบพิสูจนหลักฐานเก่ียวกับการระลึกชาติไดบาง
472

 ตลอดจนใชวิธีการ

แบบทรงเจาเขาผี ก็มี   
                                                 
470  ดูในบทที่ ๑๔ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ 
471  เชน 
 Egerton C Baptist, A Glimpse into the Supreme Science of the Buddha (Colombo: the Colombo Apothecaries’ Co., 

Ltd., 1958), pp. 44ff. 
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เรื่องราวและคําอธิบายเหลาน้ี และทํานองนี้ จะไมนํามากลาวไว เพราะหนังสือน้ีมุงแสดงพุทธธรรมตาม
สายความคิดในพระพุทธศาสนาเองเทานั้น ผูสนใจเรื่องราวและคําอธิบายเชนน้ัน พึงหาอานหาดูดวยตนเองตาม

ท่ีมาท่ีไดใหไว เปนตน สําหรับในท่ีนี้ จะกลาวเพียงขอสังเกต และขอคิดท่ีเกี่ยวของบางอยางเทาน้ัน 
 คําท่ีกลาววา ถาพิสูจนใหคนท่ัวไปเห็นไดวาตายแลวเกิด ชาติหนามีจริง กรรมตามไปใหผลจริง จนคน
ท้ังหลายยอมเชื่อเชนน้ันแลว การสอนศีลธรรมจะไดผล คนจะกลัวบาป ยอมเวนช่ัวและทําดีกันทั่วไป คํากลาวน้ี 

นับวามีเหตุผลอยูไมนอย เพราะถาคนเช่ือเชนนั้นจริง ผลในทางปฏิบัติก็นาจะเกิดข้ึนเชนนั้นเปนอยางมาก ทานผู

กลาวเชนน้ีก็นับวาเปนผูต้ังใจดีและมีเหตุผลเปนพื้นฐาน จึงไมนาจะมีขอขัดของท่ีจะปลอยใหทานเหลานั้นดําเนิน

การศึกษาสอบสวนคนควาของทานไป โดยคนอื่นๆ พลอยยินดีและสนับสนุนเทาท่ีอยูในขอบเขตแหงเหตุผล 

ความสมควร ไมเฉไฉคลาดออกไปสูแนวทางแหงความงมงายไขวเขว เชน มิใชวา แทนท่ีจะนําส่ิงท่ีอยูในโลกแหง
ความลึกลับพิสูจนไมได ออกมาสูการพิสูจนได กลับนําส่ิงท่ีพิสูจนได เขาไปสูโลกแหงความลึกลับท่ีพิสูจนไมได 
หรือแทนท่ีจะนําส่ิงลึกลับซึ่งคนไรอํานาจที่จะจัดทํา ออกมาสูภาวะท่ีมนุษยจัดการได กลับทําใหคนหมดอํานาจ 

ตองหันไปพ่ึงอาศัยส่ิงลึกลับจนตนเองทําอะไรไมได ดังน้ีเปนตน  
เมื่อสอบสวนคนควากันอยูในขอบเขตแหงเหตุผลแลว อยางนอยก็อาจไดประโยชนทางวิชาการ ใหรูกัน

ไปเสียทีวา มนุษยเขาเก่ียวของกับเรื่องนี้แลว จะแคน้ีอยางน้ี ท้ังนี้ มีขอควรย้ําวา จะตองปลอยใหเปนเรื่องของ

ปราชญบางทานบางคณะนั้นทานทําของทานไป คนอื่นๆ หรือคนทั่วไปไมพึงไปขลุกขลุยสาละวนดวย เพียงแตรอ

รับทราบผลท่ีแนนอนเด็ดขาดแลว หรือฟงขาวความเคล่ือนไหวอยูหางๆ อยางคนชอบรูชอบฟงเทาน้ัน คือ 

จะตองไมพาคนทั่วไปเขาไปหมกมุนในกระบวนการระหวางการพิสูจนดวย  
นอกจากนี้ แมตัวนักปราชญผูสอบสวนคนควาเก่ียวกับชาติกอนชาติหนาน้ันเอง ก็ไมควรหมกมุนกับ

เรื่องเชนน้ันเกินไป จนมองดานเดียว เห็นความสําคัญเฉพาะแตแนวการพิสูจนโลกหนาเทานั้น จนละเลย

ความสําคัญดานปจจุบัน กลายเปนสุดโตงหรือเลยเถิดไปเสีย และจะตองมองใหครบท้ังดานผลดีและผลเสียของ

การใหความสําคัญแกเรื่องนั้นดวย กลาวคือ นอกจากผลดีท่ีคาดหมายน้ันแลว จะตองตระหนักถึงผลเสียดวยวา 

การยํ้าความสําคัญใหคนกลัวการไปเกิดในท่ีชั่ว และอยากไปเกิดในท่ีดีมากเกินไป จะเปนการชวนใหคนหันไปวุน

กับการคิดหวังผลในโลกหนา และเอาใจใสเฉพาะแตกิจการและกิจกรรมซึ่งเน่ืองดวยการที่จะไปเก็บเก่ียวผลใน
ชาติหนา จนละเลยประโยชนสุขและความดีงามท่ีตนและหมูชนควรพยายามเขาถึงใหไดในชีวิตนี้  

นอกจากน้ัน เม่ือไมมีสติระมัดระวังใหดี ความมุงหมายเดิมที่จะใหคนกลัวผลรายของกรรมช่ัว สบายใจ

วาจะไดพบผลดีของกรรมดีตลอดไปถึงโลกหนา แลวมีความม่ันใจในกฎแหงกรรม พยายามเวนกรรมชั่ว ทํา

กรรมดีในโลกนี้ ก็กลับกลายเปนวา จะทําการชนิดที่มุงเอาผลในชาติหนาโดยตรงอยางเดียว เกิดความโลภตอผล

ชนิดนั้น แลวกลายเปนนักทําบุญแบบคากําไรไปเสีย  
ถาการณกลายมาเสียอยางน้ี ก็จะเกิดผลเสียขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ การย้ําความสําคัญของผลดีผลราย

ท่ีจะไดประสบในชาติหนามากเกินไป เปนการมองขามหลักการฝกอบรมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ กลายเปน

                                                                                                                                                        
 K.N.Jayatilleke, Survival and Karma in Buddhist Perspective (Kandy: Buddhist Publication Society, 1969) pp. 35-93 
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 Ian Stevenson, Twenty Cases Suggestive of Reincarnation (New York, 1966), passim  
 A.R. Martin, Researches in Reincarnation and Beyond (Pennsylvania, 1942), passim 
 C.J. Ducasse, A Critical Examination of the Belief in A Life After Death (Springfield, Illinois, 1961), passim 
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การไมยอมรับ หรือถึงกับดูหมิ่นมนุษยวา ไมมีความใฝธรรมรักความดี หรือไมอาจฝกปรือความใฝธรรมรักความ

ดีนั้นใหเกิดมีและเจริญเพ่ิมพูนได เปนเหมือนกับบอกวา มนุษยไมสามารถเวนช่ัวทําดีดวยความใฝดีรักความ

ประณีตบริสุทธ์ิ มนุษยเวนช่ัวทําดีไดดวยความโลภหวังผลตอบแทนแกตนเพียงอยางเดียว แลวปลอยปละละเลย 

ไมใสใจท่ีจะฝกอบรมคนในดานกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ 
 อนึ่ง ถึงแมจะเปนการสมเหตุสมผลไมนอยท่ีวา ถาพิสูจนใหเห็นชัด จนคนทั่วไปเช่ือวาตายแลวเกิดใหม

จริง คนจะยอมอยูในศีลธรรมกันเปนอยางดี แตการที่จะรอใหคนมีศีลธรรมกันข้ึนเอง ตอเม่ือไดเห็นผลสําเร็จ

ของการพิสูจนนั้นแลว ก็เปนการไมสมเหตุสมผลแตอยางใด เพราะไมอาจทราบไดวา คําวา “ถา” ในการพิสูจน
น้ัน จะกลายเปนผลสําเร็จแทจริงไดเม่ือใด คือ ไมรูวาเม่ือใดจะพิสูจนกันเสร็จ และถาวากันตามความจริงแท

อยางเครงครัดแลว คําวาพิสูจนในความหมายวาแสดงใหเห็นแจงประจักษ ก็ไมอาจใชไดกับเรื่องน้ี เพราะคนอื่น

ไมสามารถแสดงการเกิดใหมของคนหน่ึงใหอีกคนหนึ่งดูได การเกิดใหมเปนส่ิงท่ีตองรูประจักษดวยตนเอง  
ท่ีพูดกันวาพิสูจนน้ัน ก็เปนเพียงข้ันหาหลักฐานพยานมาใหดู และวิเคราะหเหตุผลมาใหฟงเทาน้ัน 

สวนตัวแทของเรื่องก็เขาแนวเปนอจินไตย คือคิดเองดวยเหตุผลไมได และเปนเรื่องเหนือสามัญวิสัยอยูนั่นเอง 

ถึงจะพยายามพิสูจนแสดงหลักฐานกันไปเพียงไร สําหรับคนสามัญ ก็คงอยูในขั้นศรัทธาหรือความเช่ืออยูน่ันเอง 

จะแตกตางกันก็เพียง จากไมเช่ือ มาเปนเชื่อ และเช่ือนอย เชื่อมาก และในเม่ือยังเปนเรื่องของความเชื่อ ก็จะยัง

มีผูไมเชื่อ และยังมีโอกาสแหงความคลางแคลงลังเลหรือความสงสัยไมแนใจในผูท่ีเชื่ออยูไดตอไป ถึงคนท่ีไมเช่ือ

ก็เชนกัน ก็ไดเพียงขั้นเช่ือ คือเช่ือวาไมเปนอยางนั้น เพราะยังไมรูประจักษเหมือนกัน จึงยังมีชองวางท่ีจะระแวง

สงสัยตอไป จนกวาจะส้ินกังขาเม่ือไดเห็นธรรมประจักษแจงเปนโสดาบัน  
รวมความวา การท่ีจะพยายามช้ีแจงเหตุผล และแสดงหลักฐานพยาน ใหคนเชื่อเรื่องตายแลวเกิด และ

ใหเช่ือกันมากขึ้น ก็มีผลดีอยู ใครทํา ก็ทําไป (ถาความพยายามน้ันไมกระทบกระเทือนเสียหายตอหลักการสําคัญ

ขออื่นๆ ของพระพุทธศาสนา เชน ไมทําใหกลายเปนผูท่ีตองหวังพึ่งอํานาจภายนอกหรือส่ิงเรนลับมากข้ึน เปน

ตน) แตการท่ีจะใหการประพฤติธรรมหรือการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ตองขึ้นตอการพิสูจนเรื่องน้ี

ยอมเปนการไมสมควรและไมถูกตอง 

 จ) ขอสรุป: การพิสูจนและทาทีปฏิบัติตอเร่ืองชาติหนา 
 เรื่องชาติกอน ชาติหนา นรกสวรรค มีจริงหรือไม เปนคําถามที่คนสนใจกันมาก และเปนขอกังวลคางใจ

ของคนท่ัวไป เพราะเปนความลับของชีวิตท่ีอยูในอวิชชา จึงเห็นควรกลาวสรุปแทรกไวท่ีนี้เล็กนอย เฉพาะแงวา มี

จริงหรือไม พิสูจนไดอยางไร 
๑. ตามคําสอนในพุทธศาสนา เม่ือวาตามหลักฐานในคัมภีร และแปลความตามตัวอักษร ก็ตอบไดวา 

ส่ิงเหลาน้ีมี 
๒. การพิสูจนเรื่องน้ีไมมีท่ีส้ินสุด ไมอาจแสดงใหเห็นประจักษแกผูไมรู ไมวาในทางบวก หรือในทางลบ 

คือไมวาในแงมี หรือในแงไมมี เปนไปไดเพียงข้ันเชื่อวามี หรือเช่ือวาไมมี เพราะท้ังผูเชื่อ และผูไมเช่ือ หรือผู
พยายามพิสูจนวามี และผูพยายามพิสูจนวาไมมี ตางก็ไมรูท่ีมาท่ีไปแหงชีวิต ไมวาของตนหรือของผูอื่น ตางก็มืด
ตออดีต รูไกลออกไปไมถึงแมเพียงการเกิดคราวนี้ของตนเอง แมแตชีวิตตนเองท่ีเปนอยูขณะนี้ก็ไมรู และมองไม

เห็นอนาคตแมเพียงวา พรุงนี้จะเปนอยางไร 
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๓. ถาจะพิสูจน หลักมีวา ส่ิงท่ีเห็น ตองดูดวยตา ส่ิงท่ีไดยิน ตองฟงดวยหู ส่ิงท่ีล้ิม ตองชิมดวยล้ิน 

เปนตน ส่ิงท่ีเห็น ถึงจะใชสิบหูและสิบล้ินรวมกัน ก็พิสูจนไมได หรือส่ิงท่ีไดยิน จะใชสิบตากับสิบจมูกรวมกัน ก็

พิสูจนไมได หรือส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีไดยิน แตตางระดับคล่ืน ตางความถี่ ก็ไมรูกัน บางอยางท่ีแมวมองเห็น สิบตาคน

รวมกันก็ไมเห็น บางอยางท่ีคางคาวไดยิน สิบหูคนรวมกันก็ไมไดยิน เปนตน  
ในแงท่ีหนึ่ง การตายการเกิดเปนประสบการณของชีวิตโดยตรง หรือแคบลงมา เปนปรากฏการณของจิต 

ซึ่งตองพิสูจนดวยชีวิตหรือจิตเอง การพิสูจนจึงควรเปนไปดังน้ี 
ก) พิสูจนดวยจิต ทานใหตองใชจิตท่ีเปนสมาธิ แนวแนถึงท่ี แตถาไมยอมทําตามวิธีนี้ หรือกลัววาท่ีวา

เห็นในสมาธิ อาจเปนการเอานิมิตหลอกตัวเอง ก็เล่ือนสูวิธีตอไป 
ข) พิสูจนดวยชีวิต ต้ังแตเกิดมาคราวน้ี คนท่ีอยู ยังไมเคยมีใครตาย ดังน้ัน จะรูวาเกิดหรือไม ตอง

พิสูจนดวยการตายของใครของคนนั้น แตวิธีน้ีไมปรากฏวามีใครกลาทดลอง 
ค) เม่ือไมยอมพิสูจน ก็ไดเพียงขั้นแสดงหลักฐานพยานและช้ีแจงเหตุผล เชน หาตัวอยางคนระลึกชาติ

ไดและสอบสวนกรณีตางๆ เชนน้ัน หรือแสดงเหตุผลโดยหาความจริงอื่นมาเปรียบเทียบ อยางเรื่อง

วิสัยแหงการเห็น การไดยิน ท่ีข้ึนตอระดับคล่ืนและความถี่ เปนตน ดังไดกลาวแลว ชวยใหเห็นวา 

นาเชื่อ เชื่อบาง หรือเชื่อมากข้ึน เปนตน ซึ่งรวมอยูในขั้นของความเช่ือเทาน้ัน 

๔. ไมวาใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ หรือจะพยายามพิสูจนใหกันและกันดูไดแคไหนก็ตาม ส่ิงท่ีหลีกเล่ียง

ไมได ไมมีใครหนีพน ทุกคนตองเกี่ยวของ และเปนที่สืบตอออกไปของชีวิตขางหนา ท่ีเช่ือหรือไมเช่ือวามีนั้นดวย 
ก็คือ ชีวิตขณะนี้ ท่ีมีอยูแลวน้ี ท่ีจะตองปฏิบัติตอมันอยางใดอยางหน่ึง  

เมื่อเปนเชนน้ี ส่ิงท่ีควรเอาใจใสใหมาก จึงไดแกชีวิตในปจจุบัน และสําหรับพระพุทธศาสนา ในฐานะที่

เปนศาสนาแหงการปฏิบัติ ส่ิงท่ีเปนจุดสนใจกวา และเปนที่สนใจแท จึงไดแก การปฏิบัติตอชีวิตท่ีเปนอยูน้ี วาจะ

ดําเนินชีวิตท่ีกําลังเปนไปอยูน้ีอยางไร จะใชชีวิตท่ีมีอยูแลวน้ีอยางไร เพื่อใหเปนชีวิตท่ีเปนอยูอยางดี และเพื่อให

ชีวิตขางหนา ถามี ก็ม่ันใจไดวา จะสืบตอออกไปเปนชีวิตท่ีดีงามดวย  

ดังน้ัน ส่ิงท่ีควรกลาวถึง จึงไดแกขอสังเกต และขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

- บาลีชั้นเดิม คือพระสูตรท้ังหลาย กลาวบรรยายเรื่องชาติกอน ชาติหนา นรก สวรรค ไวนอยนัก
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โดยมากทานเพียงเอยถึงหรือกลาวถึงเทาน้ัน แสดงถึงอัตราสวนของการใหความสนใจแกเรื่องน้ีวามีเพียง

เล็กนอย ในเมื่อเทียบกับคําสอนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในโลก หรือขอปฏิบัติจําพวก ศีล สมาธิ ปญญา  

- บาลีเม่ือกลาวถึงผลรายของกรรมชั่ว และอานิสงสของกรรมดี ถากลาวถึงการไปเกิดในนรกหรือ
สวรรค มักกลาวไวตอทายผลท่ีจะประสบในชีวิตนี้ โดยกลาวถึงผลในชีวิตน้ี ๔-๕-๑๐ ขอ แลวจึงจบลงดวยคําวา 

“เมื่อกายแตกทําลาย ภายหลังมรณะ ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก”  หรือ  “เขาถึงสุคติ โลกสวรรค”474
  

                                                 
473  พระสูตรตอกัน ๒ สูตร คือ พาลปณฑิตสูตร และเทวทูตสูตร เปนที่มาสําคัญของวรรณคดีเก่ียวกับนรก สวรรค สมัยตอมา (ม.อุ. 

๑๔/๔๖๗-๕๐๓/๓๑๑-๓๓๓ และ ๕๐๔-๕๒๕/๓๓๔-๓๔๖), เอยชื่อนรก ๓ ขุม (ม.มู.๑๒/๕๖๕/๖๐๘); การไปเกิดในเทวโลก และอายุ
เทวดา (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒๓/๑๖๙; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๖๙, ๒๗๓; องฺ.อฏก.๒๓/๑๓๒-๕/๒๕๗-๒๖๗; ๔๙/๖๓,๖๖; ๑๒๕-๖/

๒๔๓-๘; อภิ.วิ.๓๕/๑๑๐๓-๗/๕๖๖-๕๗๒) และพึงดูเรื่อง วิญญาณัฏฐิติ ๗ และ สัตตาวาส ๙ (เชน ที.ปา.๑๑/๓๓๕/๒๖๕; ๓๕๓/

๒๗๗; ๔๓๕/๓๑๑;๔๕๗/๓๒๙; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๑/๔๑; ๒๒๘/๔๑๓) 

474
  เชน องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๑๑-๗/๒๘๑-๔; ๓๔/๔๑; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๒/๓๗๐ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๘๑ 
 

  

ขอสังเกตในเรื่องนี้มี ๒ อยาง คือ ประการแรก ทานถือผลในชีวิตปจจุบันเปนสําคัญ และแยกแยะอยาง

ช้ีชัดเปนอยางๆไป สวนผลหลังตาย กลาวเพียงปดทายไวใหครบรายการ ประการท่ีสอง การตรัสถึงผลดีผลราย

เหลาน้ัน เปนไปในลักษณะแสดงขอเท็จจริงเก่ียวกับความเปนไปตามเหตุปจจัย คือ เปนผลที่จะเกิดข้ึนเองตาม

เหตุ ไมตองวอนหวัง เปนเรื่องของการรูไวใหเกิดความมั่นใจเทานั้น ถึงไมต้ังความปรารถนา ก็ยอมเปนไปเชนนั้น 
- สําหรับคนที่ไมเช่ือ ในเมื่อยังไดเพียงแคเช่ือ คือ เชื่อวาไมมี ยังไมรูแจงประจักษจริง ยอมไมอาจ

ปฏิเสธความสงสัยในสวนลึกแหงจิตใจของตนไดโดยเด็ดขาด คนเหลาน้ี เม่ือเรี่ยวแรงความมัวเมาในวัยหนุมสาว

เส่ือมไปแลว ถูกชราครอบงํา ความหวาดหวั่นตอโลกหนาก็มักไดชองแสดงตัว ซึ่งเม่ือไมไดเตรียมความดีไว ก็จะ

มีทุกขมาก ดังนั้น เพ่ือความมั่นใจ ถึงคนท่ีไมเช่ือ ก็ควรทําดีไว จะมีหรือวาไมมี ก็มั่นใจ และโลงใจ 
- สําหรับคนที่เชื่อ 
ก)  พึงใหความเช่ือน้ัน อิงหลักแหงความเปนเหตุปจจัยอยางแทจริง คือ ใหมองผลในชาติหนาวาสืบ

ตอไปจากคุณภาพของจิตใจ ท่ีไดสรางขึ้นไวแลวในชาติน้ี แลวเนนท่ีการทํากรรมดีในปจจุบัน เพื่อสรางเสริม

คุณภาพจิตคุณภาพชีวิตท่ีดีงาม เพื่อใหชีวิตท่ีสืบตอไปขางหนาเปนชีวิตท่ีดีงามดวย  
การเนนในแงน้ี จะทําใหการเกี่ยวของกับชาติหนาหรือหวังผลชาติหนา เปนไปในรูปของความมั่นใจโดย

อาศัยปจจุบันเปนฐาน และการหวังผลชาติหนาน้ัน จะยิ่งทําใหเอาใจใสใหความสําคัญแกชีวิตท่ีเปนอยูในปจจุบัน

มากข้ึน ไมเสียหลักท่ีวา ถึงจะยุงเกี่ยวกับชาติหนาอยางไร ก็อยาใหสําคัญกวาชาติท่ีเปนอยูขณะน้ี และจะไดไม

เนนการทํากรรมดี แบบเปนการลงทุนเพ่ือแสวงหาผลกําไร 
ข) ความเช่ือตอชาติหนานั้น ควรชวยใหเลิกหรือใหบรรเทาการพึ่งพาอาศัยอํานาจดลบันดาลหรือส่ิง

ลึกลับในภายนอกลงดวย เพราะการเชื่อชาติหนา หมายถึงการเชื่อกรรมดีท่ีตนกระทํา ความมั่นใจในผลท่ีจะไดจะ

ถึงดวยการทํากรรมดีท่ีเปนเหตุปจจัย และการท่ีจะตองกาวหนาเจริญสูงข้ึนในสังสารวัฏน้ัน สวนการรอหวังพึ่ง

อํานาจภายนอก ยอมเปนการทําตัวใหออนแอลง และเปนการกดตัวเองใหถอยจมลง หรือลาหลังหางออกไปใน
สังสารวัฏ หากผูใดถลําตัวหวังพึ่งอํานาจเหลาน้ันไปบางแลว ก็ควรรีบถอยตัวออกมาสรางเรี่ยวแรงกําลังของ

ตนเองข้ึนใหมโดยเร็ว 

-  สําหรับผูเช่ือหรือไมเช่ือก็ตาม จะตองพยายามกาวไป หรือไดรับการสอนใหกาวไปจนถึงขั้นเวนกรรม

ช่ัว ทํากรรมดี โดยไมตองข้ึนตอความเชื่อหรือความไมเชื่อน้ันเลย คือ ทําดีไดโดยไมตองหวังผลชาติหนา หรือ

ถึงแมไมเชื่อวามีชาติหนา ก็จะไมทําช่ัว ผลขั้นนี้ทําใหเกิดข้ึนไดโดย 
๑) ฝกอบรมกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ใหกลาแข็ง คือ ทําใหเกิดความใฝธรรม รักความดีงาม 

ตองการความประณีตหมดจด มุงใหทุกส่ิงทุกอยางบรรลุอุดมสภาวะของมัน
475 

๒) สรางความใฝรักในปติสุขอันประณีตลึกซี้งภายใน และใหความใฝปติสุขประณีตหรือการไดประสบ

ปติสุขประณีตน้ัน เปนเครื่องปองกันการทําชั่วและหนุนการทําดีโดยตัวของมันเอง ท้ังน้ี เพราะการที่จะไดปติสุข

ประณีตนั้น ยอมเปนเงื่อนไขอยูในตัววา ตองเวนทุจริต ประกอบสุจริต และการไดปติสุขประณีตนั้นแลว ก็จะ

เปนแรงหนวงเหน่ียวไมใหหลงใหลกามถึงขั้นท่ีจะประกอบกรรมช่ัวรายได อยางไรก็ตาม สําหรับปติสุขประณีต

ข้ันโลกีย อาจตองระมัดระวังบางท่ีจะไมใหติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรือหยุดความกาวหนา
476 
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  ดูบทที่ ๑๔ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ 
476   ดูบทที่ ๑๕ ความสุข 



๒๘๒  พุทธธรรม 
 

๓) ฝกอบรมจิตปญญาใหเจริญถึงขั้นท่ีจะเปนอยูดวยปญญา หรือดําเนินชีวิตดวยปญญา คือ มีความ

รูเทาทันสภาวะของโลกและชีวิต หรือรูธรรมดาแหงสังขาร พอท่ีจะทําจิตใจใหเปนอิสระไดบางพอสมควร ไม

หลงใหลติดอามิสหรือกามวัตถถึุงกับจะทํากรรมชั่วราย มองชีวิตจิตใจของมนุษยอื่นสัตวอื่นดวยความเขาใจ หยั่ง

เห็นทุกขสุขและความตองการของเขา พอท่ีจะทําใหคิดการในทางท่ีเกื้อกูลชวยเหลือดวยกรุณา ใจไมโนมนอมไป

ในทางที่จะเบียดเบียนผูอื่น  
ขอนี้นับเปนขั้นแหงการดําเนินชีวิตของทานผูไดเขาถึงโลกุตรธรรม ซึ่งมีโลกุตรสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแลว 

หรืออยางนอยก็เปนข้ันของผูดําเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพ่ือเขาถึงโลกุตรธรรมน้ัน  
ถาแมยังไมถึงข้ันท่ีจะเปนอยูดวยปญญาอยางแทจริง ก็เปนอยูดวยศรัทธาท่ีเปนบุพภาคของปญญานั้น 

คือ ศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญาและเปนไปเพ่ือปญญา ซึ่งเชื่อในวิถีทางแหงการดําเนินชีวิตดวยปญญา ม่ันใจใน

ชีวิตท่ีเปนอิสระดวยปญญานั้น วาเปนชีวิตท่ีดีงามประเสริฐสุด และพยายามดําเนินปฏิปทาแหงการเปนอยูดวย

ปญญาท่ีประกอบดวยกรุณานั้นดวยตนเอง
477 

ความจริง หลักปฏิบัติท้ังสามขอน้ีเนื่องถึงกัน ใชประกอบเสริมกันได โดยเฉพาะขอท่ี ๑) ตองใชในการ

ทําส่ิงดีงามทุกอยาง จึงเปนที่อาศัยของขอ ๒) และ ๓) ดวย 
ถาปฏิบัติไดตามหลักสามขอนี้ ความเช่ือเรื่องผลกรรมในชีวิตหนา ก็จะเปนเพียงสวนชวยเสริมความ

ม่ันใจในการเวนช่ัวทําดีใหม่ันคงแนนแฟนยิ่งข้ึนสําหรับบางคน แตไมถึงกับเปนตัวตัดสินเด็ดขาดวา ถาเขาจะ

ไมไดรับผลน้ันในชาติหนาแลว เขาจะไมยอมทําความดีเลย 
ถาออนแอเกินไป ไมสามารถฝกคนหรือฝกตนใหปฏิบัติตามหลักสามขอนี้ได การใชความเช่ือตอผล

กรรมชาติหนาเปนเหตุจูงใจใหเวนชั่วทําดี ก็ยังดีกวาปลอยใหดําเนินชีวิตกันอยางหลงใหลในการเสพเสวยกาม

วัตถุ มุงแตแสวงหาอามิสมาปรนเปรอตน ซึ่งมีแตจะทําใหการเบียดเบียนและความช่ัวรายนานาระบาดแพรหลาย 

นําชีวิตและสังคมไปสูหายนะถายเดียว และถึงอยางไร ความเชื่อผลกรรมชาติหนา ก็จัดเขาในโลกิยสัมมาทิฏฐิ 

ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอใหกาวหนาไปในทางดีงามไดงายขึ้น   

 ฉ) ผลกรรมตามนัยแหงจูฬกรรมวิภังคสูตร 
เม่ือทําความเขาใจกันอยางน้ีแลว ก็ขอนําพุทธพจนแหงสําคัญท่ีกลาวถึงผลกรรมซึ่งสืบเน่ืองจากปจจุบัน

ไปถึงภพหนา ตามท่ีปรากฏในจูฬกัมมวิภังคสูตร มาแสดงไว สรุปใจความไดดังน้ี
478 

“ดูกรมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นที่กําเนิด 
มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศัย กรรมย่อมจําแนกสัตว์ท้ังหลายให้ทรามและประณีต” 

๑. ก. สตรี หรือบุรุษ ผู้มักทําปาณาติบาต เป็นคนเหี้ยมโหด หมกมุ่นอยู่ในการประหัต 
ประหาร ไร้เมตตาการุณย์ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ใน
ภายหลัง ก็จะเป็นคนมีอายุส้ัน 

                                                 
477

  ศรัทธาที่ออกผลเชนนั้น ตองอาศัยความเชื่อม่ันในทานซ่ึงเปนผูนําแหงการดําเนินชีวิตอิสระดวยปญญา คือ พระพุทธเจา เชื่อม่ันใน

คําสอนของพระองค คือ พระธรรม เชื่อมั่นในชุมชนผูประพฤติปฏิบัติตามคําสอนน้ันและประสบความสําเร็จในการมีชีวิตท่ีเปนอิสระ

เชนน้ันดวย คือ พระสงฆ รวมเรียกวา ศรัทธาม่ันคงในพระรัตนตรัย ดู บทที่ ๑๑ ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน 
478  เรียกอีกอยางวา สุภสูตร, ม.อุ.๑๔/๕๗๙-๕๙๗/๓๗๖-๓๘๕ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๘๓ 
 

  

  ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ละเว้นปาณาติบาต มีเมตตาการุณย์ มักเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ด้วย
กรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น 
หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีอายุยืน 

๒. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทั้งหลาย ด้วยมือไม้ศัสตรา ด้วย
กรรมน้ัน ซ่ึงถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือ
มิฉะน้ันหากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคมาก (ข้ีโรค) 

   ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทั้งหลาย ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความ
เป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโรคน้อย (มีสุขภาพดี) 

๓. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนมักโกรธ เคียดแค้นง่าย ใครว่ากล่าวนิดหน่อย ก็ขัดใจ 
พลุ่งพล่าน พยาบาท แสดงความขึ้งเคียดให้ปรากฏ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่
แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ 
จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม (ไม่สวยไม่งาม) 

  ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มักโกรธ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป 
ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ใน
ภายหลัง ก็จะเป็นคนน่าเล่ือมใส (มีรูปร่าง ท่าทาง ชวนใจนิยม) 

๔. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้มีใจริษยา คนอ่ืนได้ลาภได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชา ก็ไม่
สบายใจ ทนไม่ได้ ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็
จะเป็นคนมีศักดาน้อย (ต่ําต้อยด้อยอํานาจ) 

  ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีใจริษยา ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตาย
ไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ใน
ภายหลัง ก็จะเป็นคนมีศักดามาก (มีเดช มีอํานาจมาก) 

๕. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่บําเพ็ญทาน ไม่ให้ปันข้าว นํ้า ผ้านุ่งห่ม เป็นต้น ด้วยกรรม
นั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือ
มิฉะน้ัน หากมาสู่ความเปน็มนุษย์ จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะน้อย 

  ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้บําเพ็ญทาน ให้ปันข้าว นํ้า ผ้านุ่งห่ม เป็นต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่ง
ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความ
เป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีโภคะมาก 

๖. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้เป็นคนแข็งกระด้าง เย่อหย่ิง ชอบดูถูกคน ไม่เคารพนับถือ กราบ
ไหว้ แสดงความเอ้ือเฟื้อ แก่ผู้ท่ีสมควรได้รับการปฏิบัติเช่นน้ัน ด้วยกรรมน้ัน ซึ่งถือปฏิบัติพรั่ง
พร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความ
เป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลต่ํา 
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  ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง แสดงความเคารพนับถือ กราบ
ไหว้ เอื้อเฟื้อแก่ผู้สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่
แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ 
ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีตระกูลสูง 

๗. ก. สตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่เข้าหา ไม่สอบถามสมณะหรือพราหมณ์ ว่าอะไรดี อะไรชั่ว 
อะไรมีโทษ ไม่มีโทษ อะไรควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ อะไรเม่ือทํา จะเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ อะไร
เมื่อทํา จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขชั่วกาลนาน ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว 
ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด 
ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนทรามปัญญา 

 ข. สตรีหรือบุรุษ ผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ์ ว่าอะไรดี อะไรชั่ว เป็น
ต้น ด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ หรือ
มิฉะน้ัน หากมาสู่ความเป็นมนุษย์ จะเกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง ก็จะเป็นคนมีปัญญามาก 

จะเห็นไดวา ในสูตรนี้ แมจะกลาวถึงผลท่ีจะประสบในชีวิตขางหนา แตก็เนนท่ีการกระทําในปจจุบัน 

โดยเฉพาะการกระทําท่ีมีลักษณะเปนความประพฤติปฏิบัติอยางเปนประจํา เปนสวนแหงการดําเนินชีวิตชนิดที่จะ

สรางสมคุณภาพของจิตใจ ปรุงแตงลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได และเปนเหตุปจจัยโดยตรงแกผลจําเพาะแต

ละอยาง ไมใชเปนอานิสงสเฟอชนิดที่วา ทํากรรมดีอะไรครั้งเดียว เชน ใหทานคร้ังหนึ่ง ก็มีผลมากมายไมมี

ขอบเขต จะหวังเปนอะไร ปรารถนาไดอะไร ก็ไดก็เปนอยางนั้นหมด ซึ่งถาเนนกันนัก ก็จะทําใหคนมุงแตจะ

ทําบุญกรรม แบบฝากเงินในธนาคารเฉยไว ไปรอรับดอกเบ้ีย หรือแบบคนเลนลอตเตอรี่ ท่ีลงทุนทีหนึ่งหวังผล

กําไรมหาศาล แลวเลยไมใสใจกรรมดีชนิดที่เปนความประพฤติปฏิบัติท่ัวไป และการดําเนินชีวิตดีงามประจําวัน

อยางท่ีตรัสไวในสูตรน้ี
479

  
รวมความวา สาระของจูฬกรรมวิภังคสูตรน้ี ก็ยังคงยืนหลักการสําคัญท่ีวา การนึกถึงผลกรรมท่ีจะได

ประสบในชีวิตภพหนา พึงเปนไปในลักษณะของความม่ันใจ ท่ีอาศัยกรรมคือคุณภาพจิตใจและคุณภาพแหง

ความประพฤติ ท่ีตนมีอยูในปจจุบันนี้เอง และการไดรับผลหางไกลเบ้ืองหนานั้น มีลักษณะท่ีสืบทอดตอเน่ือง

ออกไปอยางมีความสัมพันธกันไดตามแนวทางแหงเหตุปจจัย 
 หลักสําหรับวินิจฉัยในเรื่องน้ี อาจพูดอยางส้ันๆ ไดแนวหน่ึงวา ความเช่ือท่ีถูกตองเกี่ยวกับผลกรรมใน

ชาติหนา จะตองเปนความเช่ือท่ีมีลักษณะชวยเสริมธรรมฉันทะใหเขมแข็งแนนแฟนย่ิงข้ึน  
หากความเชื่อเก่ียวกับผลกรรมในชาติหนาอยางใด ไมชวยเสริมธรรมฉันทะ แตกลับเปนไปในทางสงเสริม

โลภะหรือตัณหาถายเดียว ก็พึงเขาใจวา ความเช่ืออยางนั้น เปนความเช่ือท่ีคลาดเคล่ือน และควรไดรับการแกไข 

                                                 
479  เน้ือหาของสูตรนี้ เปนการตอบปญหาของสุภมาณพ ซ่ึงเปนคนวรรณะพราหมณ การที่พระพุทธเจาตรัสตอบแกสุภมาณพอยางน้ี มอง

ในแงสัมพันธกับศาสนาพราหมณ มีขอสังเกตอยางนอย ๒ ประการ คือ ประการแรก เปนการแยงตอคําสอนของพราหมณท่ีวา 

พรหมเปนผูสราง ผูบันดาลชีวิตมนุษยและทุกส่ิงทุกอยาง โดยใหมองอยางใหมวา การกระทําของคนนั่นเอง เปนเคร่ืองสรางสรรค

ปรุงแตงชีวิตของมนุษย ประการท่ีสอง ตามพิธีกรรมของพราหมณ เชน การบูชายัญ ผูประกอบพิธีและถวายทักษิณาแกพราหมณ 

จะไดรับผลานิสงสมากมายมหาศาลชนิดที่จะมองไมเห็นความสัมพันธโดยทางเหตุปจจัยกับส่ิงที่กระทําน้ันเลย การตรัสผลของกรรม

ตามแนวแหงสูตรนี้ เปนการสรางความเขาใจอยางใหมในแงนั้นดวย 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๘๕ 
 

  

ขอควรศึกษายิ่งขึ้นไป เพื่อความเขาใจหลักกรรมใหชัดเจน 
 มีจุดหรือแงสําคัญบางประการท่ีควรย้ําไว บางขอควรรูไวเพื่อปองกันความเขาใจผิดที่รายแรงในเรื่อง

กรรม บางเรื่องควรศึกษาโดยไมประมาทเพื่อเขาใจหลักกรรมใหครบถวนเพียงพอ ดังตอไปน้ี 

๑) สุขทุกข ใครทําให? 
 ตามหลักพุทธพจนวา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย บุคคลจึงปรุงแตงกายสังขาร

480
...วจีสังขาร

481
...มโน

สังขาร
482

 ข้ึนเองบาง...เนื่องจากตัวการอื่นบาง...โดยรูตัวบาง...ไมรูตัวบาง
483” และพุทธพจนซึ่งปฏิเสธทฤษฎีท่ีวา 

สุขทุกขตนทําเอง ของพวกอัตตการวาท และทฤษฎีวาสุขทุกขตัวการอื่นทํา ของพวกปรการวาท484
 เปนการย้ําให

มองเห็นกรรมในฐานะกระบวนการแหงเหตุปจจัย ตนเองก็ดี ผูอื่นก็ดี จะมีสวนเก่ียวของแคไหนเพียงใด ยอม

ตองพิจารณาใหถูกตองตามกระบวนการ มิใชตัดสินขาดลงไปโดยมองเอาคิดเอางายๆ  
 ท่ีกลาวมาน้ี เปนการปองกันความเขาใจผิดสุดโตงท่ีมักเกิดขึ้นในเรื่องกรรมวา อะไรๆ เปนเพราะตนเอง

ทําท้ังส้ิน ทําใหไมคํานึงถึงตัวการและส่ิงแวดลอมอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
 อยางไรก็ดี ตองแยกความเขาใจอีกช้ันหนึ่ง ระหวางหลักกรรมในแงตัวกฎหรือสภาวะ กับในแงของ

จริยธรรม ท่ีกลาวมาแลวน้ันเปนการแสดงในแงตัวกฎหรือตัวสภาวะ ซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการตามธรรมชาติท่ี

ครอบคลุมเหตุปจจัยตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของท้ังหมด  
แตในแงของจริยธรรม อันเปนคําสอนใหปฏิบัติ ผูท่ีถูกตองการใหปฏิบัติ ก็คือผูท่ีถูกสอน ในกรณีนี้ คํา

สอนจึงมุงไปท่ีตัวผูรับคําสอน เม่ือพูดในแงนี้ คือเจาะจงเอาเฉพาะตัวบุคคลน้ันเองเปนหลัก ยอมกลาวไดทีเดียว

วา เขาตองเปนผูรับผิดชอบอยางเต็มท่ี ในการกระทําตางๆ ท่ีเขาคิดหมายกระทําลงไป และท่ีจะใหผลเกิดขึ้น

ตามท่ีมุงหมาย เชน พุทธพจนวา “ตนเปนที่พึ่งของตน” เปนการเพงความรับผิดชอบของบุคคลโดยมองจาก

ตัวเองออกไป  
ในกรณีน้ี นอกจากจะมีความหมายวาตองชวยเหลือตัวเอง ลงมือทําเองแลว ในแงท่ีสัมพันธกับการ

กระทําของผูอื่น ยังหมายกวางไปถึงการที่ความชวยเหลือจากผูอื่นจะเกิดขึ้น จะคงมีอยู และจะสําเร็จผล ตองอาศัย

การพ่ึงตนของบุคคลนั้นเอง ในการท่ีจะชักจูงเราใหเกิดกระทําจากผูอื่น ในการท่ีจะรักษาการกระทําของผูอื่นนั้น

ใหคงอยูตอไป และในการท่ีจะยอมรับหรือสนองตอการกระทําของผูอื่นนั้นหรือไมเพียงใดดวย ดังน้ีเปนตน  
โดยเหตุน้ี หลักกรรมในแงตัวสภาวะก็ดี ในแงของจริยธรรมก็ดี จึงไมขัดแยงกัน แตสนับสนุนซึ่งกันและ

กัน ซึ่งท้ังหมดนี้ตองทําความเขาใจใหถูก 

   

                                                 
480  การปรุงแตงการกระทําทางกาย (volitional acts of the body) 
481  การปรุงแตงคําพูด (volitional acts of speech) 
482  การนึกคิดปรุงแตงในใจ (volitional acts of mind) 
483  สํ.นิ.๑๖/๘๓/๔๘ 

484  ดู ตอนวาดวย อัตตการวาท และปรการวาท ใน “ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา” ขางตน 
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๒) เช่ืออยางไรผิดหลักกรรม?  
 มีลัทธิมิจฉาทิฏฐิ เก่ียวกับสุขทุกขและความเปนไปในชีวิตของมนุษยอยู ๓ ลัทธิ ซึ่งตองระวังไมใหเขาใจ

สับสนกับหลักกรรม คือ  
 ๑. ปุพเพกตเหตุวาท การถือวาสุขทุกขท้ังปวง เปนเพราะกรรมเกา (past-action determinism) เรียก
ส้ันๆ วา ปุพเพกตวาท 
 ๒. อิสสรนิมมานเหตุวาท การถือวาสุขทุกขท้ังปวง เปนเพราะการบันดาลของเทพผูเปนใหญ (theistic 
determinism) เรียกส้ันๆ วา อิศวรกรณวาท หรือ อิศวรนิรมิตวาท 
 ๓. อเหตุอปจจยวาท การถือวาสุขทุกขท้ังปวง เปนไปสุดแตโชคชะตาลอยๆ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย 

(indeterminism หรือ accidentalism) เรียกส้ันๆ วา อเหตุวาท 

 ท้ังน้ี ตามพุทธพจนวา 
“ภิกษุทั้งหลาย ลัทธิเดียรถีย์ ๓ ระบบเหล่านี้ ถูกบัณฑิตไต่ถาม ซักไซ้ไล่เลียงเข้า ย่อม

อ้างการถือสืบๆ กันมา ยืนกรานอยู่ในหลักอกิริยา (การไม่กระทํา) คือ 
๑. สมณพราหมณ์พวกหน่ึง มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี 

อย่างหน่ึงอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวย ทั้งหมดน้ันล้วนเป็นเพราะกรรมที่กระทําไว้ในปางก่อน 
(ปุพฺเพกตเหตุ) 

๒. สมณพราหมณ์พวกหน่ึง มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี 
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวย ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะการบันดาลของพระผู้เป็น
เจ้า (อิสฺสรนิมฺมานเหตุ)  

๓. สมณพราหมณ์พวกหน่ึง มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดี 
อย่างหน่ึงอย่างใดก็ตาม ที่คนเราได้เสวย ท้ังหมดน้ันล้วนหาเหตุหาปัจจัยมิได้ (อเหตุอปจฺจย)” 

“ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณ์ ๓ พวกนั้น เราเข้าไปหา (พวกท่ี ๑) แล้วถามว่า 
‘ทราบว่า ท่านทั้งหลายมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างน้ี...จริงหรือ?’ ถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้น ถูกเรา
ถามอย่างนี้แล้ว รับว่าจริง เราก็กล่าวกะเขาว่า ‘ถ้าเช่นนั้น ท่านก็จักต้องเป็นผู้ทําปาณาติบาต 
เพราะกรรมที่ทําไว้ปางก่อนเป็นเหตุ จะต้องเป็นผู้ทําอทินนาทาน เพราะกรรมที่ทําไว้ปางก่อนเป็น
เหตุ จะต้องเป็นผู้ประพฤติอพรหมจรรย์...เป็นผู้กล่าวมุสาวาท...ฯลฯ เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ เพราะ
กรรมท่ีทําไว้ปางก่อนเป็นเหตุน่ะสิ’ 

“ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทําไว้ในปางก่อนเป็นสาระ ฉันทะก็ดี ความ
พยายามก็ดีว่า ‘ส่ิงน้ีควรทํา ส่ิงน้ีไม่ควรทํา’ ก็ย่อมไม่มี เมื่อไม่กําหนดถือเอาสิ่งที่ควรทําและสิ่ง
ที่ไม่ควรทํา โดยจริงจังมั่นคงดั่งนี้ สมณพราหมณ์พวกนี้ ก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติ ไร้เครื่อง
รักษา จะมีสมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตนไม่ได้ นี้แลเป็นนิคหะอันชอบธรรมอย่างแรกของเรา
ต่อสมณพราหมณ์ ผู้มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างน้ี” 

“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น เราเข้าไปหา (พวกที่ ๒)...กล่าวกะเขาว่า 
‘ท่านจักเป็นผู ้ทําปาณาติบาต ก็เพราะการบันดาลของพระผู ้เป็นเจ้าเป็นเหตุ จักเป็นผู ้ทํา
อทินนาทาน...ประพฤติอพรหมจรรย์...กล่าวมุสาวาท...ฯลฯ เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ก็เพราะการ
บันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุน่ะสิ’ 
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“ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสาระ ฉันทะก็ดี 
ความพยายามก็ดีว่า ‘ส่ิงน้ีควรทํา ส่ิงน้ีไม่ควรทํา’ ก็ย่อมไม่มี ฯลฯ” 

“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น เราเข้าไปหา (พวกที่ ๓)...กล่าวกะเขาว่า 
‘ท่านจักเป็นผู้ทําปาณาติบาต โดยไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย จักเป็นผู้ทําอทินนาทาน...ประพฤติ 
อพรหมจรรย์...กล่าวมุสาวาท...ฯลฯ เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยน่ะสิ’ 

“ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาความไม่มีเหตุเป็นสาระ ฉันทะก็ดี ความพยายามก็ดี
ว่า ‘ส่ิงน้ีควรทํา สิ่งน้ีไม่ควรทํา’ ก็ย่อมไม่มี ฯลฯ”485 

โดยเฉพาะลัทธิท่ี ๑ คือ ปุพเพกตวาท นั้น เปนลัทธิของนิครนถ ดังพุทธพจนวา 

“ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ‘สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี อย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ตาม ที่บุคคลได้เสวย ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะกรรมที่ตัวทําไว้ในปางก่อน โดยนัย
ดังนี้ เพราะกรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตบะ ไม่ทํากรรมใหม่ ก็จะไม่มีผลบังคับต่อไป เพราะไม่มีผล
บังคับต่อไป ก็สิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรม ก็สิ้นทุกข์ เพราะสิ้นทุกข์ ก็สิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนา 
ทุกข์ท้ังปวงก็จะโทรมซาหมดไปเอง’ ภิกษุท้ังหลาย พวกนิครนถ์มีวาทะอย่างนี้”486 

นอกจากนี้ พุทธพจนท่ีเคยยกมาอางขางตน ซึ่งยํ้าความอันเดียวกัน ก็มีวา 

“ดูกรสิวกะ เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น มีดีเป็นสมุฏฐานก็มี ฯลฯ เกิดจากความแปรปรวน
แห่งอุตุก็มี...เกิดจากการบริหารตนไม่สมํ่าเสมอก็มี...เกิดจากถูกทําร้ายก็มี...เกิดจากผลกรรมก็มี 
ฯลฯ สมณพราหมณ์เหล่าใด มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ‘บุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดี เวทนานั้นเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ปางก่อน’ ฯลฯ เรากล่าว
ว่า เป็นความผิดพลาดของสมณพราหมณ์เหล่าน้ันเอง”487 

พุทธพจนเหลานี้ ปองกันความเห็นท่ีแลนไปไกลเกินไป หรือเลยเถิด จนมองเห็นความหมายของกรรม

แตในแงกรรมเกา กลายเปนคนนั่งนอนรอคอยผลกรรมเกา สุดแตจะบันดาลใหเปนไป ไมคิดแกไขปรับปรุง

ตนเอง กลายเปนความเห็นผิดอยางรายแรง ตามนัยพุทธพจนท่ีกลาวมาแลว  
นอกจากนั้น จะเห็นไดชัดดวยวา ในพุทธพจนนี้ พระพุทธเจาทรงถือความเพียรพยายามเปนเกณฑ

ตัดสินคุณคาทางจริยธรรมของหลักกรรมและคําสอนเหลานี้ท้ังหมด 
พุทธพจนเหลาน้ี มิไดปฏิเสธกรรมเกา เพราะกรรมเกาก็ยอมมีสวนอยูในกระบวนการแหงเหตุปจจัย 

และยอมมีผลตอปจจุบัน สมกับช่ือท่ีวาเปนเหตุปจจัยดวยเหมือนกัน แตมันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยอยูนั่นเอง 

ไมใชอํานาจนอกเหนือธรรมชาติอะไรท่ีจะไปยึด ไปหมายมั่นฝากโชคชะตาไวให ผูเขาใจปฏิจจสมุปบาท รู

กระบวนการแหงเหตุปจจัยดีแลว ยอมไมมีปญหาในเรื่องนี้ 

                                                 
485  องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๒; และดูประกอบใน อภิ.วิ.๓๕/๙๔๐/๔๙๖; ม.อุ.๑๔/๒-๑๑/๑-๑๓ 
486  ม.อุ.๑๔/๒/๑ 

487  สํ.สฬ.๑๘/๔๒๗/๒๘๔ 
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เหมือนกับการที่ใครคนหนึ่งเดินข้ึนตึก ๓ ชั้น ถึงชั้นท่ีสามแลว ก็แนนอนวา การข้ึนมาถึงท่ีนั่นของเขา 

ตองอาศัยการกระทํา คือการเดินที่ผานมาแลวนั้น จะปฏิเสธมิได และเม่ือขึ้นมาถึงท่ีนั่นแลว การที่เขาจะเหยียด

มือไปแตะพื้นดินขางลางตึก หรือจะน่ังรถเกงว่ิงไปมาบนตึกช้ันสามเล็กๆ เหมือนอยางบนถนนหลวง ก็ยอม

เปนไปไมได และขอน้ีก็เปนเพราะการท่ีเขาข้ึนมาบนตึกเหมือนกัน ปฏิเสธมิได หรือเมื่อเขาขึ้นมาแลว จะเมื่อย

หมดแรง เดินตอ ขึ้นหรือลงไมไหว น่ันก็ตองเก่ียวกับการที่ไดเดินข้ึนมาแลวดวยเหมือนกัน ปฏิเสธไมได  
จะเห็นวา การมาถึงท่ีน่ันก็ดี การทําอะไรๆ ไดในวิสัยของท่ีนั่นก็ดี การท่ีอาจจะตองเขาไปเก่ียวของกับ

อะไรตออะไรในท่ีนั้นอีก ในฐานะท่ีข้ึนมาอยูกับเขา ณ ท่ีน้ันดวยก็ดี ยอมสืบเนื่องมาจากกรรมเกา คือการท่ีได

เดินมาน้ันดวยแนนอน แตการท่ีเขาจะทําอะไรบาง ทําส่ิงท่ีตองเกี่ยวของท่ีนั่นแคไหนเพียงไร ตลอดจนวาจะพัก

เสียกอนแลวเดินตอ หรือเดินกลับลงเสียจากตึกนั้น ยอมเปนเรื่องท่ีเขาจะคิดตกลงทําเอาใหม ทําได และไดผล

ตามเรื่องท่ีทํานั้นๆ แมวาการเดินมาเดิมยังอาจมีสวนใหผลตอเขาอยู เชน แรงเขาอาจจะนอยไป ทําอะไรใหมได

ไมเต็มที่ เพราะเม่ือยเสียแลว ดังน้ีเปนตน ถึงอยางนั้น ก็เปนเรื่องของเขาอีกท่ีวา จะยอมแพแกความเมื่อย หรือ
วาจะคิดแกไขอยางไร ท้ังหมดนี้ ก็เปนเรื่องของกระบวนการแหงเหตุปจจัยท้ังน้ัน โดยนัยดังท่ีไดกลาวมา จึงควร

เขาใจเรื่องกรรมเกาเพียงเทาท่ีมันเปนตามกระบวนการของมัน 
ในทางจริยธรรม ผูเขาใจปฏิจจสมุปบาท ยอมถือเอาประโยชนจากกรรมเกาได ในแงเปนบทเรียน เปน

ความหนักแนนในเหตุผล เปนความเขาใจตนเองและสถานการณ เปนความรูพื้นฐานปจจุบันของตน เพ่ือ

ประกอบการวางแผนทํากรรมปจจุบัน และหาทางแกไขปรับปรุงเพ่ือผลดีในอนาคตตอไป 

๓) กรรม ชําระลางไดอยางไร? 
มีพุทธพจนวา:  

“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า ‘บุรุษนี้ทํากรรมไว้อย่างไรๆ เขาย่อมได้เสวยกรรมนั้น
อย่างนั้นๆ’ เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้ การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ (คือไม่มี
ประโยชน์อะไร) เป็นอันมองไม่เห็นช่องทางที่จะทําความสิ้นทุกข์ให้สําเร็จได้เลย 

“แต่ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า ‘บุรุษนี้ทํากรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอย่างไรๆ เขาย่อมได้เสวย
วิบากของกรรมนั้นอย่างนั้นๆ’ เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้ การครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) 
จึงมีได้ (คือสําเร็จประโยชน์) เป็นอันเห็นช่องทางท่ีจะทําความสิ้นทุกข์ให้สําเร็จได้” 

“ภิกษุท้ังหลาย สําหรับบางคน กรรมชั่วที่ทําไว้เพียงเล็กน้อย ก็นําเขาไปนรกได้ แต่สําหรับ
บางคน กรรมชั่วที่ทําไว้เล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละ ให้ผลแค่ในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่เล็กน้อย
ก็ไม่ปรากฏด้วย ปรากฏแต่ท่ีมากๆ เท่าน้ัน  

“คนประเภทไหน กรรมชั่วที่ทําไว้เพียงเล็กน้อย ก็นําเขาไปนรกได้? กล่าวคือ คนบางคน 
ไม่ได้เจริญกาย ไม่ได้เจริญศีล ไม่ได้เจริญจิต ไม่ได้เจริญปัญญา ใจจ้อยด้อยคุณ ดังเป็นคนตัว
เล็กๆ มีปรกติอยู่เป็นทุกข์กับเรื่องนิดๆ หน่อยๆ บุคคลประเภทนี้ กรรมชั่วที ่ทําไว้เพียง
เล็กน้อย ก็นําเขาไปนรกได้ (เหมือนใส่ก้อนเกลือในขันน้ําน้อย) 
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“คนประเภทไหน กรรมชั่วที่ทําไว้เล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละ ให้ผลแค่ในปัจจุบัน ทั้ง
ส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วย ปรากฏแต่ที่มากๆ เท่านั้น? กล่าวคือ คนบางคน ได้เจริญกาย 
เจริญศีล เจริญจิต เจริญปัญญา ผู้มิใช่เล็กน้อย เป็นมหาตมะ มีธรรมที่ใจอยู่อันประมาณมิได้ 
สําหรับบุคคลประเภทนี้ กรรมชั่วที่ทําไว้เล็กน้อยเช่นเดียวกันนั้นแหละ ให้ผลแค่ในปัจจุบัน ทั้ง
ส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วย ปรากฏแต่ท่ีมากๆ เท่านั้น (เหมือนใส่ก้อนเกลือในแม่น้ํา)”488  

“ดูกรนายคามณี ศาสดาบางท่าน มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบาย ตก
นรกทั้งหมด ผู้ที่ลักทรัพย์ต้องไปอบาย ตกนรกทั้งหมด ผู้ประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร ต้องไป
อบาย ตกนรกทั้งหมด ผู้ที่พูดเท็จ ต้องไปอบาย ตกนรกทั้งหมด สาวกที่เลื่อมใสในศาสดานั้น 
คิดว่า ‘ศาสดาของเรามีวาทะ มีทิฏฐิว่า ผู้ที่ฆ่าสัตว์ ต้องไปอบาย ตกนรกทั้งหมด’ เขาจึง
ได้ทิฏฐิขึ้นมาว่า ‘สัตว์ที่เราฆ่าไปแล้วก็มี เราก็ต้องไปอบาย ตกนรกด้วย’ เขาไม่ละวาจานั้น ไม่
เลิกความคิดน้ัน ไม่สละทิฏฐิน้ันเสีย ก็ย่อมอยู่ในนรกเหมือนถูกจับมาใส่ไว้...” 

“ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จอุบัติในโลก...พระองค์ทรงตําหนิติเตียน
ปาณาติบาต...อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท โดยอเนกปริยาย และตรัสว่า ‘ท่าน
ทั้งหลายจงงดเว้นเสียเถิดจากปาณาติบาต..อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท’ สาวกมี
ความเสื่อมใสในพระศาสดานั้น ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ‘พระผู้มีพระภาคทรงตําหนิติเตียน
ปาณาติบาต ฯลฯ โดยอเนกปริยาย และตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงงดเว้นเสียเถิดจากปาณาติบาต 
ฯลฯ’ ก็สัตว์ที่เราฆ่าเสียแล้วมีมากถึงขนาดนั้นๆ การที่เราฆ่าสัตว์ไปเสียมากๆ ถึงขนาดนั้นๆ 
ไม่ดี ไม่งามเลย เราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนใจในเพราะการกระทํานั้นเป็นปัจจัยแท้ และเราก็จัก
ไม่ชื่อว่าไม่ได้กระทํากรรมชั่ว’ เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว จึงละปาณาติบาตนั้นเสีย และเป็นผู้งด
เว้นจากปาณาติบาตต่อไปด้วย เป็นอันว่า เขาละกรรมชั่วน้ันได้ด้วยการกระทําอย่างน้ี...” 

“เขาละปาณาติบาต งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ ละมุสาวาท...ปิสุณาวาจา..ผรุสวาจา...
สัมผัปปลาปะ...อภิชฌา...พยาบาท..มิจฉาทิฏฐิ แล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เขาผู้เป็นอริยสาวก มีใจ
ปราศจากอภิชฌา (ความละโมบ) ปราศจากพยาบาท (ความคิดเบียดเบียน) ไม่ลุ ่มหลง มี
สัมปชัญญะ มีสติมั่น อยู่ด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาปกแผ่ไปทิศ ๑...ทิศ ๒...ทิศ ๓...ทิศ ๔ 
ครบถ้วน ทั ้งสูง ตํ ่า กว้างขวาง ทั ่วทั ้งโลก ทั ่วสัตว์ทุกเหล่า ในที ่ทุกสถาน ด้วยใจ
ประกอบด้วยเมตตา อันไพบูลย์ ยิ่งใหญ่ ไม่มีประมาณ ไร้เวร ไร้พยาบาท ฯลฯ เมื่อเจริญ
เมตตาเจโตวิมุติ ทําให้มากอย่างนี ้กรรมใดที่ทําไว้พอประมาณ กรรมนั้นจักไม่เหลือ จะไม่คงอยู่
ในเมตตาเจโตวิมุติน้ัน...”489 

พุทธพจนในขอ ๓ นี้ นํามาแสดงไวเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องการใหผลของกรรม ใหมีการศึกษา

โดยละเอียด เปนการปองกันไมใหลงความเห็นตัดสินความหมายและเนื้อหาของหลักกรรมงายเกินไป แตก็ยัง

เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งเทาน้ัน ไมสามารถนํามารวมไวไดท้ังหมด เพราะจะกินเน้ือท่ีมากเกินไป 

                                                 
488  องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๐; ขอความวา “ทั้งสวนที่เล็กนอยก็ไมปรากฏดวย ปรากฏแตที่มากๆ เทาน้ัน” มาจากบาลีวา นานุป ขายติ พหุ-

เทว แปลอีกอยางหนึ่งวา “ทั้งสวนที่นอย ก็ไมปรากฏเปนมาก” แตถาแปลตามอรรถกถา จะไดความอีกอยางวา “ทั้งกรรมที่เล็กนอย
ก็ไมปรากฏผลตอไป กรรมท่ีมากเทานั้นจึงจะปรากฏผลตอไป” (ดู องฺ.อ.๒/๒๙๙) 

489  สํ.สฬ.๑๘/๖๑๓-๖๑๙/๓๙๓-๓๙๘ 
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๔) แกกรรม ดวยปฏิกรรม 
ปฏิกรรม เปนคําสอนสําคัญสวนหนึ่งของหลักกรรม คําวา “ปฏิกรรม” นิยมแปลกันมาในภาษาพระวา 

“การทําคืน” ถาแปลใหเห็นศัพทเดิม หรือลอคําเดิม ก็คือ “การแกกรรม” หมายถึง การแกไข การทําใหกลับคืนดี 
การทําใหมใหเปล่ียนเปนดี การเลิกละกรรมช่ัวหันมาทํากรรมดี หรือการกลับตัว 

ปฏิกรรม หรือแกกรรมน้ี แตเดิมเปนคําพื้นๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน มีความหมายวา ถาอะไรเสียหาย 
เส่ือมโทรมไป ก็แกไขใหกลับคืนดี หรืออะไรท่ีทําไปขาดตกบกพรอง ก็ปรับแกใหม ใหเต็ม ใหสมบูรณ การจัดการ
แกไขความผิดพลาดตางๆ เพื่อพลิกกลับใหเปนไปในทางท่ีดี รวมท้ังการเยียวยาแกไขบําบัดโรค ก็เรียกวาเปน
ปฏิกรรมท้ังนั้น 

เม่ือใชเปนศัพทในทางธรรม ปฏิกรรมมีสาระสําคัญ คือ ยอมรับความผิดพลาดที่ไดทําไปแลว ละเลิกบาป
อกุศลหรือการกระทําผิดพลาดเสียหายท่ีเคยทํานั้น เปล่ียนไปทํากรรมท่ีดีแทน หรือหันกลับจากความช่ัวราย มา
ทําความดีงามถูกตอง ทําบุญกุศล แกไขปรับปรุงตน เปล่ียนแปรกรรมจากการทําความชั่วมาทําความดี ตลอดจน
แกไขขอบกพรอง เพื่อกาวขึ้นไปสูความถูกตองสมบูรณ 

ในพระธรรมวินัยน้ี สําหรับพระสงฆ พระพุทธเจาทรงนําหลักปฏิกรรมมาวางเปนพุทธบัญญัติ ซึ่งกําหนด
เปนวินัยท่ีมีผลบังคับใหตองปฏิบัติ จัดเปนวินัยบัญญัติ ๒ เรื่อง คือ อาปตติปฏิกรรม และปวารณากรรม พรอม
กันนั้น ในวงกวางออกไป สําหรับทุกคน ไมวาบรรพชิตหรือคฤหัสถ ทรงเนนย้ําใหบําเพ็ญปฏิกรรม ท่ีมากับความ
สํานึกและสารภาพความผิด (เรียกวา อัจจยเทศนา) ถือวาเปนหลักปฏิบัติในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย)  

รวมเปนหลักปฏิกรรม ท่ีเปนระบบวิธีปฏิบัติทางสังคมข้ันพื้นฐานในพระธรรมวินัยนี้  ๓ ประการ  คือ  

๑. อาปตติปฏิกรรม ซึ่งแปลกันวา การทําคืนอาบัติ หรือปลงอาบัติ เปนวินัยบัญญัติ (สําหรับพระสงฆ) 
มีสาระสําคัญวา ทําความผิดแลว ก็รูตัว เปดเผยความผิดนั้น และบอกวาเลิกละ จะไมทําอีก คือการท่ีภิกษุหรือ
ภิกษุณีบอกแจงความผิดของตน เพ่ือจะสังวรตอไป  

ท้ังนี้ แมแตแคสงสัย ทานก็วางวิธีปฏิบัติไวให ดังเชน เม่ือถึงวันอุโบสถ ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยวา
ตนอาจจะไดตองอาบัติ ก็บอกแจงแกภิกษุอื่นรูปหนึ่งวา (เชน วินย.๔/๑๘๖/๒๔๖) “อห  อาวุโส อิตฺถนฺนามาย อาปตฺติยา 
เวมติโก, ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสฺสามิ,  ตทา ต อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามิ” (ทานครับ ผมมีความสงสัยในอาบัติช่ือนี้ หาย
สงสัยเม่ือใด จักปฏิกรรมอาบัติน้ัน เมื่อน้ัน; รูปกริยาของปฏิกรรม คือ “ปฏิกร~” นิยมแปลกันมาวา “ทําคืน” ใน
ท่ีน้ี แปลทับศัพทวา “ปฏิกรรม” เพ่ือใหเห็นชัด)  

๒. ปวารณากรรม คือ การบอกเปดโอกาสเชื้อเชิญใหวากลาวตักเตือน เปนวินัยบัญญัติ (สําหรับ
พระสงฆ) เปนสังฆกรรมประจําปตอนจบการจําพรรษา เรียกส้ันๆ วา “ปวารณา” มีหลักการวา หลังจากอยูรวมกัน
มาตลอดพรรษา ภิกษุหรือภิกษุณีท้ังหลายประชุมกัน และแตละรูปกลาวคําเปดโอกาสหรือเชิญชวนแกท่ีประชุม
โดยมีสาระวา ตามที่ไดอยูรวมกันมาถึงบัดนี้ ถาไดเห็น ไดยิน หรือมีเหตุใหนาระแวงสงสัยวาตนไดผิดพลาด
บกพรองทําอะไรเสียหาย ก็ขอใหบอก ขอใหวากลาว เมื่อมองเห็นแลว ก็จะไดปฏิกรรม ทําการแกไข  

เริ่มดวยรูปท่ีเปนผูใหญท่ีสุดวา (วินย.๔/๒๒๖/๓๑๔) “สงฺฆ อาวุโส ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย 
วา, วทนฺตุ ม  อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย, ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ” (เธอท้ังหลาย  ฉันปวารณาตอสงฆ ดวยได
เห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยู จักปฏิกรรม)  
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๓. อัจจยเทศนา เปนหลักปฏิบัติอยางหนึ่งในอริยวินัย (สําหรับท้ังพระสงฆและคฤหัสถ) มีสาระสําคัญ
วา เมื่อใดก็ตาม ถามีใครทําการละเมิด ลวงเกิน เขาใจผิด หรือทําอะไรไมดีตอผูอื่น ตอมา รูตัว หรือสํานึกได จะ
ปฏิกรรมแกไขกลับตัว ก็ไปขอขมาอภัยเขา การแสดงความยอมรับหรือสํานึกผิดในการท่ีตนไดทําความผิดละเมิด
หรือลวงเกินผูอื่น และมาบอกขอใหเขายอมรับความสํานึกของตน เพ่ือที่ตนจะไดปฏิกรรม และสํารวมระวังตอไป
น้ัน เปนความเจริญงอกงามในอริยวินัย  

ในพระไตรปฎก มีเร่ืองราวหลายกรณี ท่ีชาวบานบางคน และพระบางรูปก็มี ทําผิดลวงเกินแมกระท่ังตอ
พระพุทธเจา เม่ือสํานึกได ก็ไปสารภาพผิด กราบทูลขอขมาอภัยตอพระองค พระพุทธเจาก็ตรัสวา เมื่อไดทํา
ผิดพลาดลวงเกินไปเพราะความหลงความเขลา มองเห็นโทษแลว แกไขเสีย ก็ทรงรับขมา การท่ีใครก็ตาม ทํา

ผิดพลาดแลว มองเห็นโทษ มาปฏิกรรม กลับตัวแกไข ทําความสังวรตอไปน้ัน เปนความเจริญงอกงามในวินัยของ
อารยชน 

ดังเชนในกรณีนายขมังธนูท่ีรับจางมาเพื่อสังหารพระพุทธเจา แลวสํานึกผิด และเขามากราบทูลความ
สํานึกผิดของตน พระพุทธเจาไดตรัสขอความท่ีเปนหลักในเรื่องน้ีวา (วินย.๗/๓๖๙/๑๘๐) “ยโต จ โข ตฺว  อาวุโส 
อจฺจย  อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม  ปฏิกโรสิ, ตนฺเต มย  ปฏิคฺคณฺหาม, วุทฺธิ เหสา อาวุโส อริยสฺส วินเย, โย อจฺจย  
อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรติ, อายตึ สวร  อาปชชฺติ” (เพราะการท่ีเธอมองเห็นโทษ โดยความเปนโทษ แลวทํา
คืนตามธรรม เราจึงยอมรับโทษน้ันของเธอ การท่ีผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวปฏิกรรมตามธรรม ถึงความ
สังวรตอไป ขอน้ัน เปนความเจริญในอริยวินัย) 

ปฏิกรรมนี้ เปนการนําหลักกรรมมาใชประโยชนในการพัฒนาคน ดวยการใหเขาพัฒนากรรมของเขาเอง 
โดยอยางนอยใหปฏิกรรม คือแกไข เพื่อใหการกระทําครั้งตอไปดีย่ิงข้ึน หรือกลับรายกลายดี มิใชวากลัวจะมี
กรรม ก็เลยไมทําอะไร เหมือนอยางลัทธินิครนถ และท่ีสําคัญคือ ไมใชวา ทําผิดพลาดไปแลว ก็มัวครุนคิด
หมนหมอง ขุนของ คร่ําครวญ หวนละหอย จมอยูกับอดีต ซึ่งทางธรรมถือวาเปนการเสริมซ้ําบาปอกุศล และกีด
กั้นกุศลใหเสียโอกาส  เปนการเพิ่มทุกขใหแกตนเอง  

การท่ีวาเมื่อทําอะไรผิดพลาดไปแลว ตนมาตระหนักรูความผิดพลาดนั้น ก็ไมมัวอยูกับความรูสึก ท้ังไม
มัวทุกข และท้ังไมมัวนิ่งนอนใจ แตหันไปหาความรู คือไปอยูกับปญญา คนหาพบขอบกพรองแลว คิดที่จะแกไข
ปรับปรุง หรือคิดกลับตัวใหม ก็จะไดปฏิกรรม กลับจากรายกลายเปนดี เขาหลักท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญน้ี อีก
ท้ังเขาหลักเปนความไมประมาทดวย เทากับวาปฏิกรรมมาหนุนย้ําความไมประมาท ท่ีเปนหลักธรรมใหญ ทําให
บุคคลนั้นเจริญงอกงาม มีแตความกาวหนา พัฒนาสูความสมบูรณ 

ขอนําพุทธภาษิตในพระธรรมบท ซึ่งพระองคุลิมาล เม่ือกลับตัวกลับใจมาเกิดใหมในอริยวินัยแลว ครั้น
บรรลุอรหัตตผล เสวยวิมุตติสุขอยู ก็ไดนํามากลาว เทากับเปนการเสริมย้ําความในเรื่องปฏิกรรม ดังน้ี 

“ผู้ใด ประมาทพลาดไปแล้วในกาลก่อน ครั้นภายหลัง (กลับตัวได้) ไม่ประมาท ผู้นั้น 
ย่อมทําโลกนี้ให้สว่างสดใส ดุจดังดวงจันทร์อันพ้นไปแล้วจากเมฆหมอก  

“ผู้ใด ได้ทําบาปกรรมไว้ มาปิดเลิกเสียได้ด้วยกุศล ผู้นั้น ย่อมทําโลกนี้ให้สว่างสดใส ดุจ
ดังดวงจันทร์อันพ้นไปแล้วจากเมฆหมอก”490    

                                                 
490  ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๘; พระองคุลิมาลกลาว, ม.ม.๑๓/๕๓๔/๔๘๖; ขุ.เถร.๒๖/๓๙๒/๓๘๙ 



๒๙๒  พุทธธรรม 
 

๕) กรรม ท่ีทําใหสิ้นกรรม 
ในหัวขอวาดวยประเภทของกรรมขางตน เฉพาะหมวดสุดทาย ไดจําแนกกรรมเปน ๔ อยาง ตามสภาพ

ท่ีสัมพันธกับวิบากหรือการใหผล คือ
491

  
๑. กรรมดํา มีวิบากดํา 
๒. กรรมขาว มีวิบากขาว 
๓. กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากทั้งดําท้ังขาว 
๔. กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความส้ินกรรม 

เรื่องการใหผลของกรรมเทาท่ีบรรยายมานี้ จํากัดอยูในวงของกรรม ๓ ขอตน ท่ีมีช่ือวา กรรมดํา กรรม

ขาว และกรรมท้ังดําท้ังขาว หรืออาจเรียกงายๆ วา กรรมดี และกรรมช่ัว จึงยังเหลือกรรมอยางท่ี ๔ คางอยู  
กรรมอยางท่ี ๔ น้ี มีลักษณะการใหผลตางออกไปจากกรรม ๓ ขอตนอยางส้ินเชิง จึงแยกออกมาพูดไว

ตางหาก 
คนท่ัวไป และแมแตชาวพุทธสวนมาก มักสนใจกันแตเรื่องกรรม ๓ อยางแรก และมองขามกรรมขอท่ี 

๔ น้ีไปเสีย ท้ังๆ ท่ีกรรมขอสุดทายนี้ เปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา และเปนขอปฏิบัติท่ีนําไปสู

จุดหมายท่ีแทจริงของพุทธธรรม 
กรรมดํา และกรรมขาว หรือกรรมดี-กรรมช่ัวโดยท่ัวไปน้ัน แสดงออกเปนการกระทําในรูปแบบตางๆ 

มากมาย ซึ่งประมวลลงไดในขอบเขตของหลักที่เรียกวาอกุศลกรรมบถ ๑๐ และกุศลกรรมบถ ๑๐ เชน การ

ทําลายชีวิต การละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน ความประพฤติผิดทางเพศ การพูดช่ัวหรือทํารายกันดวยวาจา เปน

ตน และการทําความดีในทางตรงกันขาม กรรมเหลานี้เปนเหตุใหผูกระทําประสบผลดีและผลรายตางๆ ตามนัยที่

กลาวมาแลว เปนเครื่องปรุงแตงชีวิต พรอมทั้งวิถีทางดําเนินของชีวิตน้ัน ทําใหเขาทํากรรมดีและกรรมชั่วอื่นๆ 

ตอไปอีก หมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ  
สวนกรรมประเภทท่ี ๔ น้ี มีลักษณะการใหผลในทางตรงขาม คือ เปนกรรมท่ีไมทําใหเกิดกรรมส่ังสม

ตอๆ ไป แตเปนกรรมท่ีทําแลว กลับทําใหส้ินกรรม ทําใหหมดกรรม นําไปสูความดับกรรม หรือนํามาซึ่งความ

ดับกรรม พูดงายๆ วา เปนกรรมที่ทําแลว ไมทําใหเกิดมีกรรม  
กรรมท่ีทําใหส้ินกรรม หรือกรรมท่ีสรางภาวะปลอดกรรมนี้ ไดแกการปฏิบัติตามหลักการท่ีนําไปสู

จุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม ถามองท่ีหลักอริยสัจ ๔ ก็ไดแก ขอท่ี ๔ ของอริยสัจน้ัน คือ มรรคมีองค ๘ ซึ่ง

อาจจะจัดรูปใหม เปนขอปฏิบัติท่ีเรียกช่ืออยางอื่น เชน โพชฌงค ๗ หรือไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปน

ตน ก็ได  
บางทีทานกลาวถึงกรรมอยางท่ี ๔ นี้ โดยสัมพันธกับกรรม ๓ ขอแรกวา ไดแกเจตนาเพื่อละกรรม ๓ 

อยางนั้น ซึ่งก็คือการกระทําหรือการปฏิบัติ ท่ีประกอบดวยเจตจํานง หรือความคิดในทางท่ีเปนการทําใหกรรม ๓ 

อยางแรกไมเกิดข้ึนน่ันเอง หรือถากําหนดดวยมูลเหตุ ก็เรียกวา กรรมท่ีเกิดจากอโลภะ อโทสะ และอโมหะ 
การพูดถึงกรรมนั้น ตามปกติจะมีความหมายโยงไปถึงเรื่องสําคัญอีกอยางหน่ึง คือ ความสุขและความ

ทุกข เพราะความสุขและความทุกข เปนผลสืบเนื่องไปจากกรรม โดยท่ีกรรมเปนเหตุ และสุขทุกขเปนผล เม่ือยัง
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บทท่ี ๕ กรรม   ๒๙๓ 
 

  

มีกรรม ก็ยังตองวนเวียนอยูในวังวนแหงสุขและทุกข ถาเล็งถึงภาวะท่ีดีงามสูงสุดเปนท่ีหมาย โดยไมใหมี

ขอบกพรองเหลืออยูเลย ภาวะท่ียังระคนดวยสุขและทุกข ก็คือยังไมพนจากทุกข ดังน้ัน กรรมจึงยังเก่ียวเนื่อง

อยูกับทุกข และยังเปนเหตุของทุกข  
อยางไรก็ตาม ท่ีเปนอยางน้ี ก็เฉพาะแตกรรมสามอยางแรกเทาน้ัน กรรมประเภทท่ีส่ีนี้ เปนขอยกเวน 

เนื่องจากเปนกรรมท่ีทําใหส้ินกรรม จึงเปนกรรมท่ีนําไปสูความส้ินทุกข หรือความไมมีทุกขเหลืออยูเลยอีกดวย  
ในขณะท่ีกรรมดีนํามาซึ่งผลคือความสุข แตความสุขนั้นระคนอยูดวยทุกข และอาจเปนปจจัยแกทุกขได

ตอไป กรรมประเภทท่ีส่ีน้ี มีแตทําใหเกิดภาวะปลอดทุกขอยางเดียวและโดยส้ินเชิง ยิ่งกวาน้ัน ในขณะท่ีกําลังทํา

กรรมนี้อยู ก็กระทําโดยไมมีความทุกขอีกดวย จึงเปนกรรมท่ีไรทุกข เปนภาวะสุขลวนโดยสมบูรณ 
ความส้ินกรรม หรือดับกรรมน้ี มีสอนในลัทธิศาสนาอ่ืนที่รวมสมัยกับพระพุทธศาสนาดวย โดยเฉพาะ  

ลัทธินิครนถ  
ลัทธินิครนถสอนหลักการเรื่องกรรมเกา (ปุพเพกตวาท) เรื่องความส้ินกรรม (กรรมกษัย) และการ

ทรมานตนดวยการบําเพ็ญตบะ (ตบะ, ตโปกรรม) เพื่อทําใหส้ินกรรม  
หลักการทั้งสามอยางนี้ ถาไมทําความเขาใจโดยแยกออกจากคําสอนในพระพุทธศาสนาใหชัดเจน ก็จะ

เกิดความสับสนกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเกิดความหลงผิดข้ึน แตถาสามารถแยกออกจากหลักคํา

สอนในพระพุทธศาสนาได ก็กลับจะทําใหเขาใจพุทธธรรมชัดเจนข้ึนดวย  
ลัทธินิครนถสอนดังน้ี  

“สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดี อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ที่บุคคลได้เสวย  ทั้งหมดนั้น 
เป็นเพราะกรรมที่ตนทําไว้ในปางก่อน โดยนัยดังนี้ เพราะทําให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตบะ 
เพราะไม่ทํากรรมใหม่ ก็จะไม่มีผลบังคับต่อไป เพราะไม่มีผลบังคับต่อไป ก็สิ้นกรรม เพราะสิ้น
กรรม ก็สิ้นทุกข์ เพราะสิ้นทุกข์ ก็สิ้นเวทนา เพราะสิ้นเวทนา ทุกข์ทั้งปวงก็จะโทรมซาหมดไป
เอง พวกนิครนถ์มีวาทะ มีทิฏฐิอย่างน้ี”492 

พวกนิครนถถือวา อะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมเกา จะหมดทุกขได ก็ตองทําใหกรรมหมดส้ินไป ดวยการ

บําเพ็ญตบะเผากิเลส ซึ่งเปนการทํากรรมเกาใหเหือดหาย และไมทํากรรมใหมเพิ่มขึ้นอีก  
แตพระพุทธศาสนาสอนวา กรรมเกาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการแหงเหตุปจจัย จะตองรูเทาทันตามเปน

จริง เพ่ือเปนประโยชนในการปฏิบัติตนไดถูกตอง คนจะหมดทุกขได ดวยการทํากรรม แตเปนการกระทําอยาง

ถูกตอง ซึ่งทําใหไมมีกรรมเกิดข้ึน และจึงทําใหกรรมหมดไป  
ดังน้ัน เพื่อใหกรรมกลายเปนสูญ แทนท่ีจะหยุดน่ิงหรืออยูเฉย ผูปฏิบัติตามหลักการของพุทธธรรม จึง

ยิ่งตองเพียรพยายามทําการอยางเอาจริงเอาจัง แตเปนการกระทําหรือปฏิบัติดวยปญญาที่รูเขาใจตามเปนจริง ซึ่ง

ทําใหปลอดโปรงเปนอิสระ พนจากการกระทําตามอํานาจบงการของตัณหา ท่ีเขามาชวยสนองอวิชชาชักพาคนให

รานรนทะยานไป 
เพื่อใหรูจักกรรมประเภทท่ี ๔ ชัดเจนขึ้น ดวยการบรรยายส้ันๆ จึงขอสรุปลักษณะท่ัวไปของกรรมท่ีทํา

ใหส้ินกรรมไว ดังน้ี 

                                                 
492 ม.อุ.๑๔/๓/๒; ม.มู.๑๒/๒๑๙/๑๘๕; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๔/๒๘๔ 



๒๙๔  พุทธธรรม 
 

ก.  เปนทางดับกรรม หรือขอปฏิบัติท่ีนําไปสูความดับกรรม (กรรมนิโรธคามินีปฏิปทา) และพรอมกันนั้น 

ก็เปนกรรมอยางหน่ึงเองดวยในตัว 
ข.  มีช่ือเรียกวา กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความส้ินกรรม 
ค.  เปนกรรมท่ีเกิดจากอโลภะ อโทสะ อโมหะ จึงทําใหไมมีการทําความช่ัวใดๆ เลย อยางเปนไปเอง 

ตามธรรมดาของมัน เพราะไมมีเหตุปจจัยท่ีจะใหทําความชั่ว 
ง.  เปนการกระทําท่ีประกอบดวยปญญา ทําดวยความรูเขาใจ มองเห็นคุณโทษเปนตนตามสภาพ จึง

เปนการกระทําท่ีดีงาม สงเสริมคุณภาพชีวิต เปนไปเพื่อประโยชนสุข สมตามเหตุผล  
จ.  เปนการกระทําในทางท่ีดีงามเกื้อกูลอยางเขมแข็งจริงจังหรือเต็มที่ เพราะความเพียร สติ และปญญา

ออกมาทําหนาท่ีหนุน และนําการกระทําไดโดยตรง เนื่องจากไมถูกตัณหาชักพาไปในทางเบียดเบียนผูอื่นดวย

ความเห็นแกตน หรือหนวงเหนี่ยวขัดถวงไมใหกระทํา เพราะความหวงหาติดพันในความสุขสําราญของตน 
ฉ.  เปนกุศลกรรม คือกรรมท่ีเปนกุศล ในระดับท่ีเรียกวาเปนโลกุตรกุศล (อรรถกถาวาเปนมรรคเจตนา 

หรือมรรคญาณ) จึงเรียกวาเปนกรรมที่ทําใหส้ินกรรม เพราะไมเปนไปเพ่ือความเกิดขึ้นแหงกรรม คือไมทําใหมี

การกอกรรม หรือการกอตัวของกรรม 
ช.  วาโดยหลักธรรมและองคธรรมท่ีเปนขอปฏิบัติ ไดแก มรรคมีองค ๘ ท่ีเปนทางนําไปสูความดับทุกข 

(ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา) คือ อริยสัจขอท่ี ๔ น่ันเอง แตอาจมาในช่ืออื่นๆ เชน เปนโพชฌงค ๗ ไตรสิกขา เปน

ตน แลวแตกรณีของการปฏิบัติ หรืออาจเรียกเปนกลางๆ วา เจตนาเพื่อละกรรม ๓ อยางแรก 

สําหรับ ขอ จ. ขอต้ังขอสังเกตวา คนจํานวนมากมีความเขาใจผิดวา ตัณหา คือความอยาก เปน

แรงจูงใจใหคนกระทําการตางๆ ย่ิงมีตัณหามาก ก็จะย่ิงกระทําดวยความกระตือรือรนแข็งขันมาก ถาไมมีตัณหา 

ก็ไมมีแรงจูงใจใหกระทํา ก็จะหยุดนิ่งอยูเฉย อาจกลายเปนคนเกยีจคราน  
ความเขาใจอยางน้ี เปนการมองธรรมชาติของมนุษยไมท่ัวตลอด เม่ือนํามาใชในทางปฏิบัติ อาจทําให

เกิดผลเสียหายอยางรายแรง ท้ังตอชีวิตของบุคคล ตอสังคม และตอธรรมชาติแวดลอม  
ความจริง ตัณหาเปนท้ังแรงจูงใจใหกระทํา และแรงจูงใจใหไมกระทํา ตัณหาจะเปนแรงจูงใจใหกระทํา 

ในกรณีท่ีจะแสวงหาส่ิงเสพปรนเปรอตน เอามาสนองความเห็นแกตัว การกระทําในกรณีนี้ มักเปนไปในทาง 

เบียดเบียนหรือขัดแยงแยงชิงกันระหวางมนุษย หรือเปนการไดมาเพื่อตน แตเปนผลเสียหายเดือดรอนแกสังคม

หรือชีวิตอื่น  
แตในกรณีท่ีควรจะทําการบางอยางเพื่อความดีงาม  หรือเพื่อประโยชนสุขของชีวิตและสังคม โดยไมมี

ส่ิงเสพปรนเปรอตน ตัณหาจะเปนแรงจูงใจใหไมกระทํา เพราะตัณหาทําใหติดพันเปนหวงตอการเสพสุข หรือ

ความสําราญปรนเปรอท่ีมีอยูในเวลานั้น อยางนอยแมแตความสุขในการนอน และความเพลิดเพลินในการปลอย

ตัวอยูเรื่อยๆ จึงเปนเครื่องหนวงเหน่ียว หรือขัดถวงใหไมสามารถกาวออกไปทําการตางๆ ท่ีควรกระทํา ตัณหาใน

กรณีนี้จึงเปนตัวเหตุของความเกียจคราน ยิ่งถามีอวิชชาแรงมาก คือไมรูไมเขาใจคุณคาของการกระทําน้ันๆ วาจะ

กอใหเกิดคุณประโยชนท่ีแทจริงอยางไร ตัณหาก็จะหนุนใหมีความเปนอยูอยางน่ิงเฉยเฉื่อยชา  
โดยนัยนี้ ตัณหาจึงเปนแรงจูงใจชักพาใหกระทําในทางเบียดเบียน หรือไมก็ใหไมกระทําโดยซึมเซา อยู

ในความเกียจครานเฉื่อยชา สุดแตวาการเสพหรือความติดในความเพลิดเพลินปรนเปรอจะไดรับการสนองดวย

วิธีใด 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๙๕ 
 

  

การกระทําท่ีเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิต และประโยชนสุขท่ีแทจริง เปนเรื่องตางหากจากการไดเสพ

หรือติดในความเพลิดเพลินปรนเปรอ และในหลายกรณี ทําใหตองสละการเสพสําราญหรือการติดเพลินดวยซ้ํา 

การกระทําเชนน้ีจึงไมอาจเกิดขึ้นไดดวยตัณหา (นอกจากในกรณีของการสรางเง่ือนไข) แตจะเกิดข้ึนไดดวย

ปญญาท่ีรูเขาใจมองเห็นคุณคาหรือประโยชนท่ีแทจริงของการกระทํานั้น แลวเกิดความพอใจท่ีจะกระทําขึ้น  
ความพอใจหรือความอยากจะทํา ท่ีเกิดข้ึนตามวิถีทางนี้ เรียกวา ฉันทะ (เรียกเต็มวา กุศลฉันทะ หรือ

ธรรมฉันทะ) ฉันทะน้ีเปนแรงจูงใจตัวแทตัวจริง ในการกระทําท่ีสงเสริมคุณภาพของชีวิตและประโยชนสุขท่ี

แทจริง  
แตการกระทําดวยฉันทะนั้น อาจถูกตอตาน หนวงเหน่ียว หรือขัดขวาง โดยตัณหาท่ีติดเพลินในความ

เกียจครานเฉื่อยชา หรือหวงส่ิงเสพปรนเปรอตนในรูปแบบตางๆ ในกรณีเชนนี้ ตัณหาก็จะทําใหเกิดความทุกข 

เพราะตองทําการดวยความบีบค้ันฝนใจ  
แตถาปญญาท่ีรูเขาใจมองเห็นคุณคานั้นแจมชัดมาก และฉันทะมีกําลังมากพอ จนพนจากแรงหนวง

เหน่ียวขัดถวงของตัณหา ฉันทะนอกจากเปนแรงจูงใจในการกระทําแลว ก็จะกลายเปนปจจัยใหเกิดความสุขดวย 

แตเปนความสุขอยางใหม ท่ีปลอดโปรงกวางขวาง ไมคับแคบขุนมัวอยางความสุขจากตัณหา ทําใหบุคคลกระทํา

งานสรางสรรคดวยจิตใจท่ีเปนสุข หรือเปนอิสระไรทุกข  
ในกรณีเชนนี้ ก็จะเกิดสมาธิในการกระทํา โดยมีความเพียร สติ และปญญาออกมาทําหนาท่ีคอยหนุน

และนําการกระทํานั้นโดยตรงและเต็มท่ี การกระทําอยางน้ีนี่แหละ เปนกรรมในแนวทางท่ีเรียกวา กรรมท่ีทําให

ส้ินกรรม 
กระบวนการแหงกรรมท่ีทําใหส้ินกรรมนั้น มีสาระสําคัญท่ีอาจพูดใหเขาใจอยางงายๆ วา เมื่อทําการ

อยางใดอยางหนึ่งตามแนวปฏิบัติของมรรคมีองค ๘ หรือโพชฌงค ๗ (หรือธรรมในช่ืออื่นๆ แลวแตกรณี) ซึ่งมี 

ปญญาท่ีรูเขาใจคุณคาและสภาวะท่ีแทจริง เปนเครื่องช้ีนํา ตัณหาก็จะถูกลบหายไป เพราะไมมีชองท่ีจะเขามา

แสดงบทบาททําหนาท่ี โลภะ โทสะ โมหะ ก็ไมปรากฏข้ึน  
เมื่อไมมีตัณหา เมื่อปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ ก็ไมเกิดกรรมท่ีจะกอผลตอเน่ืองผูกมัดชีวิตจิตใจ เม่ือ

ไมมีกรรมกอผลผูกมัด  ก็เปนภาวะอิสระโปรงใจไรทุกข  ชีวิตท่ีเคยเปนอยูอยางทาสรับใช  ท่ีคอยทําการตามคํา

บงการของตัณหา ก็เปล่ียนมาสูความมีชีวิตอยูดวยปญญา ท่ีทําใหเปนนายของการกระทําอยางเปนไทแกตน 
ตอไปน้ี จะขอนําเอาพุทธพจนบางแหง เกี่ยวกับกรรมท่ีทําใหส้ินกรรม มาแสดงไว เพื่อเปนแนวทางใน 

การศึกษา 

“ภิกษุทั้งหลาย พึงทราบกรรม พึงทราบเหตุเกิดแห่งกรรม พึงทราบความแตกต่างแห่ง
กรรม พึงทราบวิบากแห่งกรรม พึงทราบความดับแห่งกรรม พึงทราบข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับ
แห่งกรรม... 

“ภิกษุทั้งหลาย เจตนา เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงทํากรรม ด้วยกาย ด้วยวาจา 
ด้วยใจ.  

“เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉน? ผัสสะ เป็นเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลาย.  
“ความแตกต่างแห่งกรรมทั้งหลาย เป็นไฉน? คือ กรรมที่เสวยผลในนรก ก็มี กรรมที่

เสวยผลในกําเนิดดิรัจฉาน ก็มี กรรมที่เสวยผลในแดนเปรต ก็มี กรรมที่เสวยผลในโลกมนุษย์ 
ก็มี กรรมท่ีเสวยผลในเทวโลก ก็มี น้ีเรียกว่า ความแตกต่างแห่งกรรมทั้งหลาย.  



๒๙๖  พุทธธรรม 
 

“วิบากแห่งกรรม เป็นไฉน? เรากล่าวถึงวิบากแห่งกรรมว่ามี ๓ อย่าง คือ วิบากใน
ปัจจุบัน หรือในท่ีอุบัติ หรือในเบ้ืองต่อๆ ไป, น้ีเรียกว่าวิบากแห่งกรรม.  

“ความดับแห่งกรรมเป็นไฉน? เพราะผัสสะดับ กรรมก็ดับ. มรรคามีองค์ ๘ ประการอัน
ประเสริฐน้ีแหละ เป็นข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับกรรม กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. 

"ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัด ซึ่งกรรม เหตุเกิดแห่งกรรม ความต่างแห่งกรรม 
วิบากแห่งกรรม ความดับแห่งกรรม ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งกรรม อย่างนี้ เมื่อนั้น เธอย่อมรู้ชัด
ซึ่งชีวิตประเสริฐ (พรหมจริยะ) อันทรงปัญญาเฉียบคม ซึ่งเป็นที่ดับแห่งกรรมน้ี”493 

"ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง กรรมใหม่ กรรมเก่า ความดับกรรม และข้อปฏิบัติที่ให้ถึง
ความดับกรรม... 

“กรรมเก่าเป็นไฉน? ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ซึ่งถูกปัจจัยปรุง
แต่งขึ้น เกิดจากเจตจํานง เป็นท่ีเสวยเวทนา, น้ีเรียกว่า กรรมเก่า 

“ภิกษุทั้งหลาย กรรมใหม่เป็นไฉน? กรรมที่บุคคลกระทําด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ใน
บัดน้ี เรียกว่า กรรมใหม่ 

“ภิกษุทั้งหลาย ความดับกรรมเป็นไฉน? ภาวะที่สัมผัสวิมุตติ เพราะความดับไปแห่ง
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เรียกว่า ความดับกรรม 

“ภิกษุท้ังหลาย ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับกรรมเป็นไฉน? ได้แก่ มรรคามีองค์ ๘ ประการ 
อันประเสริฐนี้เอง กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ, นี้เรียกว่า ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความ
ดับกรรม”494 

“ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มิใช่ของพวกเธอ และก็มิใช่ของใครอื่น พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ซึ่ง
ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เกิดจากเจตจํานง เป็นท่ีเสวยเวทนา”495  

"ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุให้เกิดกรรม ๓ ประการเหล่านี้ คือ โลภะ...โทสะ...โมหะ เป็น
ต้นเหตุให้เกิดกรรม. กรรมที่ทําเพราะโลภะ เกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นต้นเหตุ มีโลภะเป็นที่ก่อตัว
ขึ้น ย่อมให้ผลในที่ที่อัตภาพของบุคคลนั้นเกิดขึ้น กรรมนั้นให้ผลในที่ใด เขาย่อมเสวยผลของ
กรรมนั้นในที่นั้น จะเป็นในปัจจุบัน หรือในที่อุบัติ หรือในเบื้องต่อๆ ไปก็ตาม ฯลฯ กรรมที่
ทําเพราะโทสะ...กรรมที่ทําเพราะโมหะ...(ก็เช่นเดียวกัน) ฯลฯ 

“ภิกษุท้ังหลาย ต้นเหตุให้เกิดกรรม ๓ ประการเหล่านี้ คือ อโลภะ...อโทสะ...อโมหะ เป็น
ต้นเหตุให้เกิดกรรม. กรรมใดที่ทําเพราะอโลภะ เกิดจากอโลภะ มีอโลภะเป็นต้นเหตุ มีอโลภะ
เป็นท่ีก่อตัวขึ้น เม่ือปราศจากโลภะแล้ว กรรมน้ันก็เป็นอันถูกละหมดไป มีมูลขาดแล้ว ถูกทําให้
เหมือนตาลยอดด้วน ถูกทําให้ไม่มีเหลือ ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไป ฯลฯ กรรมที่ทําเพราะ 
อโทสะ...กรรมท่ีทําเพราะอโมหะ...(ก็เช่นเดียวกัน) ฯลฯ”496 

                                                 
493 องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๔ 
494 สํ.สฬ.๑๘/๒๒๗-๒๓๐/๑๖๖ 
495 สํ.นิ.๑๖/๑๔๓/๗๗ 
496 องฺ.ติก.๒๐/๔๗๓/๑๑๑ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๙๗ 
 

  

“ภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุให้เกิดกรรม ๓ ประการ เหล่านี้ คือ โลภะ...โทสะ...โมหะ เป็น
ต้นเหตุให้เกิดกรรม. กรรมใดที่ทําเพราะโลภะ เกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นต้นเหตุ มีโลภะเป็นที่ก่อ
ตัวขึ้น, กรรมนั้นเป็นอกุศล...มีโทษ...มีทุกข์เป็นวิบาก; กรรมนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้น
แห่งกรรม ไม่เป็นไปเพื่อความดับแห่งกรรม. กรรมใดที่ทําเพราะโทสะ...กรรมใดที่ทําเพราะโมหะ...
(ก็เช่นเดียวกัน) 

"ภิกษุท้ังหลาย ต้นเหตุให้เกิดกรรม ๓ ประการเหล่านี้ คือ อโลภะ...อโทสะ...อโมหะ เป็น
ต้นเหตุให้เกิดกรรม. กรรมใดที่ทําเพราะอโลภะ เกิดจากอโลภะ มีอโลภะเป็นต้นเหตุ มีอโลภะ
เป็นท่ีก่อตัวขึ้น, กรรมน้ัน เป็นกุศล...ไม่มีโทษ...มีสุขเป็นวิบาก; กรรมนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความ
ดับกรรม ไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรม. กรรมใดท่ีทําเพราะอโทสะ...กรรมใดที่ทําเพราะอโมหะ...(ก็
เช่นเดียวกัน)”497 

"ภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาต เรากล่าวว่ามี ๓ อย่าง คือ มีโลภะเป็นเหตุก็มี มีโทสะเป็น
เหตุก็มี มีโมหะเป็นเหตุก็มี. แม้อทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร...มุสาวาท...ปิสุณาวาจา...ผรุสวาจา
...สัมผัปปลาปะ...อภิชฌา...พยาบาท...มิจฉาทิฏฐิ เราก็กล่าวว่ามี ๓ อย่าง คือ มีโลภะเป็นเหตุ
ก็มี มีโทสะเป็นเหตุก็มี มีโมหะเป็นเหตุก็มี.  

“โดยนัยดังนี้แล โลภะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรม โทสะจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรม โมหะจึงเป็น
เหตุให้เกิดกรรม, เพราะสิ้นโลภะ ก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรม เพราะสิ้นโทสะ ก็สิ้นเหตุให้เกิดกรรม 
เพราะส้ินโมหะ ก็ส้ินเหตุให้เกิดกรรม”498 

"ดูกรปุณณะ กรรม ๔ อย่างน้ี เราประจักษ์แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว จึงประกาศไว้ 
กล่าวคือ กรรมดํา มีวิบากดํา ก็มี กรรมขาว มีวิบากขาว ก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้ง
ดําท้ังขาว ก็มี กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ก็มี 

“ดูกรปุณณะ กรรมดํา มีวิบากดํา เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกาย
สังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร ที่มีการเบียดเบียน ครั้นแล้ว ก็เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียน 
ผัสสะที่มีการเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนนั้น เขาถูกผัสสะที่มีการ
เบียดเบียน ถูกต้อง ย่อมได้เสวยเวทนาที่มีการเบียดเบียน ซึ่งเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่น 
สัตว์นรก;  

“โดยนัยดังนี้แล เพราะกรรมได้มีแล้ว จึงมีการอุบัติของสัตว์, เขาทํากรรมใด ก็อุบัติเพราะ
กรรมนั้น, เขาอุบัติแล้ว ก็ถูกผัสสะต้อง, เมื่อเป็นอย่างนี้ เราจึงกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทของกรรม; น้ีเรียกว่า กรรมดํา มีวิบากดํา 

"ดูกรปุณณะ กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกาย
สังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร ที่ไม่มีการเบียดเบียน ครั้นแล้ว ก็เข้าถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียน 
ผัสสะท่ีไม่มีการเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขา ผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนน้ัน เขาถูกผัสสะที่ไม่
มีการเบียดเบียนถูกต้อง ย่อมได้เสวยเวทนาที่ไม่มีการเบียดเบียน ซึ่งเป็นสุขโดยส่วนเดียว 
ดังเช่นเทพชั้นสุภกิณหะ;  

                                                 
497 องฺ.ติก.๒๐/๕๕๑/๓๓๘, และพึงดูพระสูตรคลายกันน้ีอีก ๒ สูตร ที่ องฺ.ติก.๒๐/๕๕๒/๓๓๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๐/๓๗๘ 
498 องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๓/๒๘๒ 



๒๙๘  พุทธธรรม 
 

“โดยนัยดังนี้แล เพราะกรรมได้มีแล้ว จึงมีการอุบัติของสัตว์, เขาทํากรรมใด ก็อุบัติเพราะ
กรรมนั้น, เขาอุบัติแล้ว ก็ถูกผัสสะต้อง, เมื่อเป็นอย่างนี้ เราจึงกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทของกรรม; น้ีเรียกว่า กรรมขาว มีวิบากขาว 

“ดูกรปุณณะ กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร ที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง 
ครั้นแล้ว ก็เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ผัสสะที่มีการเบียดเบียน
บ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องเขา ผู้เข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการ
เบียดเบียนบ้างน้ัน เขาถูกผัสสะที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ถูกต้อง ย่อมได้
เสวยเวทนาที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ซึ่งมีทั้งสุขและทุกข์ระคนกัน ดังเช่น 
พวกมนุษย์ เทพบางพวก และสัตว์วินิบาตบางพวก;  

“โดยนัยดังนี้แล เพราะกรรมได้มีแล้ว จึงมีการอุบัติของสัตว์, เขาทํากรรมใด ก็อุบัติเพราะ
กรรมนั้น, เขาอุบัติแล้ว ก็ถูกผัสสะนั้นต้อง, เมื่อเป็นอย่างนี้ เราจึงกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทของกรรม; น้ีเรียกว่า กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําทั้งขาว 

“ดูกรปุณณะ กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เป็นไฉน? 
ในบรรดากรรมสามประการนั้น เจตนาเพื่อละกรรมดํา มีวิบากดํา เจตนาเพื่อละกรรมขาว มี
วิบากขาว เจตนาเพ่ือละกรรมทั้งดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาว, น้ีเรียกว่า กรรมไม่ดําไม่ขาว มี
วิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม”499 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ อย่างนี้... กรรมดํา มีวิบากดํา เป็นไฉน? บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เป็นผู้ทําปาณาติบาต เป็นผู้ลักทรัพย์ เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม เป็นผู้พูดเท็จ เป็นผู้ดื่ม
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท, น้ีเรียกว่า กรรมดํา มีวิบากดํา 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้น
ขาดจากปาณาติบาต...จากอทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากการดื่มสุราและ
เมรัยอันเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท, น้ีเรียกว่า กรรมขาว มีวิบากขาว 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว เป็นไฉน? บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ปรุงแต่งกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร ที่มีการเบียดเบียนบ้าง ไม่มีการเบียดเบียน
บ้าง ฯลฯ, น้ีเรียกว่า กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาว 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เป็น
ไฉน? ในบรรดากรรมสามประการน้ัน เจตนาเพื่อละกรรม(สามอย่างแรก), นี้เรียกว่า กรรมไม่ดํา
ไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความส้ินกรรม”500 

"ภิกษุท้ังหลาย กรรม ๔ อย่างน้ี... กรรมดํา มีวิบากดํา เป็นไฉน?...  
กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน?...  
กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําทั้งขาว เป็นไฉน?... 
กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เป็นไฉน? ได้แก่ 

สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ...”501 
                                                 
499 ม.ม.๑๓/๘๘/๘๒; เทียบ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๓-๔/๓๑๔-๘; เฉพาะหัวขอ มีที่ ที.ปา.๑๑/๒๕๖/๒๔๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๒/๓๑๓ 
500 องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๕/๓๑๘; เทียบสูตรตอไป ๒๑/๒๓๖/๓๑๙ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๒๙๙ 
 

  

“ภิกษุท้ังหลาย กรรม ๔ อย่างนี้... กรรมดํา มีวิบากดํา เป็นไฉน?...  
กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน?... 
กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําทั้งขาว เป็นไฉน?... 
กรรมไม่ดําไม่ขาว มีวิบากไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เป็นไฉน? ได้แก่ สติ

สัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์...”502 

“ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ที่อิง
วิเวก อิงวิราคะ อิงนิโรธ อันไพบูลย์ เป็นมหรคต หาประมาณมิได้ ไม่มีความเบียดเบียน, 
เมื่อเธอเจริญสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค์...ตัณหาก็ถูกละหมดไป, เพราะละตัณหา 
กรรมก็ถูกละหมดไป, เพราะละกรรม ทุกข์ก็ถูกละหมดไป; โดยนัยดังน้ีแล เพราะสิ้นตัณหา ก็สิ้น
กรรม, เพราะส้ินกรรม ก็ส้ินทุกข์”503 

๖)  กรรม ในระดับสังคม หรือกรรมของสังคม มีหรือไม?  
บางที มีการต้ังขอสงสัย หรือถึงกับถกเถียงกันวา กรรมของสังคม หรือกรรมในระดับสังคม มีหรือไม? 

บางคนเห็นวา กรรมเปนเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล กรรมของใคร ก็ของคนน้ัน ใครทํา ใครได กรรมจึงมีแตใน
ระดับบุคคล เปนเรื่องสวนตัว เพราะฉะนั้น กรรมของสังคม หรือกรรมในระดับสังคม จึงไมมี 

คําพูดทํานองน้ี บางทีก็เปนการพรางตาตัวเอง หรือถึงกับหลอกตัวเอง ในการพิจารณาเรื่องนี้ อาจจะไม
ตองตอบคําถาม แตยกหลักมาแสดง แลวใหผูถามหรือผูสงสัย ตอบคําถามหรือแกขอสงสัยของตนเอง 

กรรมคืออะไร? ทุกคนตอบไดวา กรรมคือการกระทํา หรือใหชัดขึ้นวา กรรมคือการกระทําท่ีเกิดจาก
เจตนา หรือจําเพาะลงไปเลย ตามพุทธพจนวา กรรมคือเจตนา หรือเจตนาเปนกรรม 

ในแงบุคคล ใครทํากรรม คือเปนเจาของเจตนา ก็เสวยผลของกรรม คือผลของเจตนาน้ัน ตรงน้ีเห็นไดวา
เฉพาะตัว น้ําในแกวน้ําใบน้ี ใสสีแดงลงไป น้ําในแกวน้ําใบน้ี ก็มีสีแดง ในใบโนนใสสีเขียว ก็มีสีเขียวในใบโนน 
ของใครของมัน 

ทีน้ี มองกวางออกไป หรือพูดอยางเปนกลางๆ วา มนุษยน้ีตางจากวัตถุส่ิงธรรมชาติท้ังหลายอ่ืนทั่วไป 
ตรงท่ีมีการกระทํา และการกระทําของเขาน้ัน เกิดจากเจตนา หรือเปนไปตามเจตจํานง เรื่องราวของมนุษยทุก
อยาง ตัดแตงเส้ือผา สรางบานสรางเรือน เปนชาวนา เปนกรรมกร มีอาชีพตางๆ จนสรางบานสรางเมือง ฯลฯ เปน
เรื่องท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย เกิดจากเจตจํานงของมนุษย เริ่มหรือต้ังข้ึนมาจากเจตนาของคน เปนไปตาม
เจตจํานงของคน ท่ีภาษาพระเรียกวากรรม  

เรื่องของมนุษยท่ีมนุษยทําข้ึนมานี้ มากมายเต็มไปท่ัว จนพูดกันวา โลกของมนุษย หรือสังคมมนุษย แต
รวมแลว โลกของมนุษยนั้น ก็คือโลกแหงการกระทําของมนุษย โลกของกรรม หรือโลกแหงเจตจํานง ท่ีเจตนาของ
มนุษยจัดสรรปนปรุงหรือสรางสรรคข้ึนมา โลกของมนุษยนั้นจึงเปนโลกของกรรม 

                                                                                                                                                        
501 องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๗/๓๒๐ 
502 องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๘/๓๒๑ 
503 สํ.ม.๑๙/๔๕๐/๑๒๓ 



๓๐๐  พุทธธรรม 
 

พูดงายๆ วา กรรมเปนเรื่องของมนุษย เรื่องของมนุษยก็คือกรรม วาเปนกลางๆ ไมตองไปจํากัดหรือแยก
วากรรมของบุคคล หรือกรรมของสังคม วากรรมในระดับบุคคล หรือในระดับสังคม แทนที่จะแยกอยางนั้น ควร
จะแยกกรรมท่ีเปนเรื่องของมนุษย ตางออกไปจากเรื่องของพืช เรื่องของวัตถุหรือส่ิงแวดลอม เปนตน  

กรรมท่ีเปนเรื่องของมนุษยน้ี มองเปนกลางๆ อยางนี้ ก็เห็นต้ังแตบุคคลขึ้นไปถึงท้ังสังคม ท้ังโลก  
เหมือนอยางท่ีพูดวา แตละบุคคลมีชีวิตของตนๆ แลวบุคคลท้ังหลายมาอยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน 

ก็เปนสังคมขึ้นมาเอง ขอน้ีฉันใด กรรมท่ีเปนวิถีชีวิตของบุคคล เม่ือบุคคลทั้งหลายมาอยูรวมกัน ก็ทํากรรมตอกัน 
และทํากรรมดวยกัน ก็เกิดเปนกรรมท่ีเปนวิถีของสังคมขึ้นมาเอง น่ีก็ฉันน้ัน   

กรรมท่ีเปนของเฉพาะตัวบุคคล ก็มี แลวพอมองกวางออกไป เปนกลางๆ กรรมก็เปนเรื่องของมนุษย 
เปนตัวการท่ีสรางโลกของมนุษยข้ึนมา ไมตองไปแยกวาเปนกรรมในระดับบุคคล หรือกรรมในระดับสังคม 
นอกจากเพื่อความสะดวกในการศึกษาพิจารณา 

ในหมูบานแหงหน่ึง ชาวบานเปนเกษตรกร ทํามาหากินกันดวยความขยันหมั่นเพียร อยูกันมาเปนปกติ
สุข ตอมา นักพนันชนไกท่ีเชี่ยวชาญคนหนึ่งเขามาเยี่ยมหมูบาน นําศิลปะของตนมาแสดง และเผยแพรชักชวน  
คนไหนช่ืนชอบเช่ือถือ คือมีเจตนารับเอามาทําตาม ก็เปนกรรมของคนนั้น และเขาก็จะไดรับผลกรรมของตน เปน
เรื่องเฉพาะตัวของเขา นี่มองแคตัวคนนั้นเปนบุคคล แตมองกวางออกไป ปรากฏวา ตอมาไมนาน หัวหนา
ครอบครัวแทบท้ังหมูบานน้ันชื่นชอบเช่ือตาม เลนพนันชนไกกันทั่ว สนุกสนานกันมาก ไมเปนอันทํามาหากิน 
ชาวบานที่เช่ือและทําตาม แตละคนก็ไดรับผลกรรมของตัวไป  

แตเมื่อมองกวางท้ังหมูบานนั้น ปรากฏผลรวมวา ชาวหมูบานนั้นมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป มีการดื่มสุรา มีการ
ลักขโมยมาก เปนตน แลวความเจริญความเส่ือม ทุกขหรือสุขก็ตามมาแกคนหมูบานน้ัน สภาพของหมูบานนั้น 
แมแตสภาพแวดลอมดินน้ําลมไฟ ก็เปล่ียนไป  

อยางน้ีคือกรรมเปนเรื่องของคน หรือเรื่องของโลกมนุษย เปนของบุคคลหรือของสังคม ก็เห็นไดเอง และ
ในดานหลักธรรม เม่ือมองใหกวาง ปจจยาการก็ถึงกันหมดเองเปนธรรมดา 

ชาวพุทธไทยจํานวนมากเคยไดยินพุทธพจนวา “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก” แปลวา โลกเปนไปตามกรรม บาง
ทีก็ยกมาพูดมาอางกัน แตมักไมดูความหมายใหชัด โลกในพุทธพจนนี้ ก็คือสังคมมนุษย ทีนี้ โลกมนุษย หรือ
สังคมมนุษยนี้ เปนไปตามกรรมอยางไร  

พุทธพจนนี้มาในวาเสฏฐสูตร ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงหลักกรรมเพื่อหักลางระบบวรรณะของพราหมณ  
พราหมณมีลัทธิวา พระพรหมทรงสรางโลก และจัดสรรทุกอยางมาเสร็จ สําหรับสังคมมนุษย ทรง

กําหนดใหคนแยกเปน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร อยางท่ีรูกัน เกิดมาในวรรณะไหน ก็ตองอยู
ในวรรณะน้ันจนตาย เปล่ียนแปลงไมได  

พระพุทธเจาทรงคัดคานลัทธิพราหมณน้ัน โดยตรัสวา โลกมนุษย หรือสังคมมนุษยน้ี เปนไปตามกรรม 
กรรมในท่ีน้ี ทรงเนนกรรมที่คนทําเปนประจํา จนเปนวิถีชีวิตของคน แลวก็เปนวิถีของชุมชน กลุมชน น่ันก็คือ
กิจการงานอาชีพ (คําวา “กรรม” ในภาษาบาลี บอยมาก หมายถึงการงานอาชีพ)  

ความเปนไปของมนุษยในสังคมอยางน้ีแหละ ท่ีตรัสวา โลกเปนไปตามกรรม คือโลกไมใชเปนไปตามที่
พระพรหมสราง และไมใชวากําหนดมาใหเปนอยางไรก็เปนอยูอยางน้ันตายตัว โลกหรือสังคมนี้ เปนไปตามกรรม 
คือการกระทํา เชนการงานอาชีพ ท่ีคนมีเจตจํานงเลือกประกอบหรือจัดทํา   



บทท่ี ๕ กรรม   ๓๐๑ 
 

  

พุทธพจนในวาเสฏฐสูตรตรงน้ี ไดยกมาอางบอย แตเปนการอางอิงเพื่ออธิบายในตางแงความหมาย 
หรือไมก็เปนการเนนยํ้า ขอนํามาแสดง ณ ท่ีน้ีดวย ดังนี้ 

“ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็น
ชาวนา มิใช่พราหมณ์...ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆ ผู้นั้นเป็นศิลปิน...ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ 
ผู้นั้นเป็นพ่อค้า..ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่น ผู้นั้นเป็นคนรับใช้...ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพ 
ผู้นั้นเป็นโจร...ผู้ใดอาศัยศรและศัสตราเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นทหารอาชีพ...ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่
ปุโรหิต ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชา หาใช่พราหมณ์ไม่...ผู้ใดปกครองบ้านเมือง ผู้นั้นเป็นราชา หาใช่
พราหมณ์ไม่...ฯลฯ เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจ ไม่มีความถือม่ัน ว่าเป็นพราหมณ์... 

“คนมิใช่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิด แต่เป็นพราหมณ์เพราะกรรม ไม่เป็นพราหมณ์ก็
เพราะกรรม เป็นชาวนาก็เพราะกรรม (การงาน อาชีพ ความประพฤติ การดําเนินชีวิต) เป็น
ศิลปิน เป็นพ่อค้า เป็นคนรับใช้ เป็นโจร เป็นทหาร เป็นปุโรหิต และแม้แต่เป็นราชา ก็เพราะ
กรรม บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อมมองกรรมตามเป็น
จริงอย่างน้ี โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม หมู่ประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรม...”504 

เปนอันวา ตามหลักพุทธธรรม สังคมปรากฏตัวและเปนไปตามกรรม คือการงานกิจการอาชีพท่ีคนทํา

และวิถีชีวิตท่ีดําเนินไปตามน้ัน ไมใชเปนวรรณะตามชาติกําเนิด อยางท่ีพราหมณบอกวาพระพรหมกําหนดจัดสรร

บันดาลมา 
ดังท่ีกลาวแลววา หลักกรรมน้ี เปนสวนหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาท และในบทท่ีวาดวยปฏิจจสมุปบาท

ท่ีผานมาแลว ก็ไดอางอิงใหเห็นวาพระพุทธเจาไดทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทตอนท่ีเปนปจจยาการแหงการเกิดขึ้น
ของปญหาความช่ัวรายในสังคมไวดวย อาจจะเรียกวาปจจยาการแหงทุกขของสังคมก็ได แตท้ังน้ีก็เปนการตัด
แยกออกมาดูเพ่ือประโยชนในการศึกษาเรื่องราว  

ในความเปนจริง ปญหาความทุกขของชีวิต และปญหาของสังคม ก็คือปญหาของมนุษย หรือปญหาท่ี
เกิดจากมนุษยนั่นเอง ซึ่งเปนกระบวนการท่ีตอเน่ืองอันเดียวกัน จากปญหาในชีวิตของบุคคล ก็ขยายกวางตอ
ออกไปเปนปญหาในการอยูรวมกัน หรือปญหาสังคม แลวก็เปนปจจัยผกผันตอกันได ทานไมแยกเปนตางระบบ
คนละระดับตางหากกัน 

นอกจากนี้ พึงทราบวา ในบรรดากรรม ๓ อยาง คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมน้ัน พระพุทธเจา
ตรัสวา มโนกรรม เปนกรรมท่ีมีผลยิ่งใหญท่ีสุด และในมโนกรรมน้ัน ท่ีเดนทรงเนนมาก คือทิฏฐิ อันไดแก 
แนวคิด ทฤษฎี ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา และอุดมการณท้ังหลาย 

จากเจาลัทธิ เจาทฤษฎี เปนตน ท่ีส่ังสอนเผยแพร มีคนเช่ือถือเห็นตามยอมรับ สมาทาน เอาไปปฏิบัติ 
ขยายออกไปๆ สามารถบันดาลใหเกิดเหตุการณและความเปล่ียนแปลงขนานใหญ เปนกันมามากมาย  

เห็นไดชัดวา หมูชนไมวาระดับไหน ถูกขับเคล่ือนดวยแนวคิดความเช่ือ จนกระทั่งเปนอารยธรรม ก็
มีทิฏฐิเปนตัวขับเคล่ือนอยูเบ้ืองหลัง แลวสังคมมนุษยก็ไดรับผลดีผลรายไปตามมโนกรรมท่ีสมาทานกันน้ัน  

ท้ังท่ีทิฏฐิเปนมโนกรรมอยูในใจ แตมีอิทธิพลตอสังคมแสดงผลตอโลกน้ียิ่งใหญท่ีสุด ดังท่ีอาจจะอาง
พุทธพจนวา  
                                                 
504  ม.ม.๑๓.๗๐๗/๖๔๓-๙; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๑-๘ 



๓๐๒  พุทธธรรม 
 

ภิกษุท้ังหลาย เอกบุคคล เม่ือเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดข้ึนเพ่ือไม่เก้ือกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชน
เป็นอันมาก เพื่อความพินาศ มิใช่ประโยชน์ เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์ แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย 
คือเอกบุคคลอย่างไหน ได้แก่เอกบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฐิ มีทัศนะวิปริต เขาพาพหูชนออกไปจาก
สัทธรรมแล้ว ให้ตั้งอยู่ในอสัทธรรม ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคลนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อม
เกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความพินาศ มิใช่
ประโยชน์ เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์ แก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย  

ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข
แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย คือเอกบุคคลอย่างไหน 
ได้แก่ เอกบุคคลท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ มีทัศนะไม่วิปริต เขาพาพหูชนออกจากอสัทธรรมแล้ว ให้ตั้งอยู่
ในสัทธรรม ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคลนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแก่พหูชน เพื่อประโยชน์สุขแก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย”505   

เพ่ือใหสะดวกสําหรับคนทั่วไป อาจจะวัดผูนําแนวคิดและเจาลัทธิเปนตนน้ัน ดวยผลการกระทํา ดังพุทธ
พจนแสดงลักษณะของมหาบุรุษท่ีวา “เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่พหูชน ทําให้
ประชาชนดํารงอยู่ในทางดําเนินแห่งอารยชน กล่าวคือ ความมีกัลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม”506 

ขอนี้สอดคลองกับคติพระพุทธศาสนา ที่อางกันอยูเสมอวา “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ” 
กลาวคือ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก  

มองยอนทวนความอีกครั้งหน่ึงวา กรรมเปนเรื่องของมนุษย หรือพูดใหถูกตองกวาน้ันวา กรรมนี่แหละ

เปนของมนุษย เรื่องของมนุษย หรือส่ิงท่ีเปนของมนุษย ก็คือ ความคิด คําพูด และการเคล่ือนไหวทําการ

ท้ังหลายของเขา จึงพูดวาเรื่องของมนุษยก็คือกรรม หรือมีแตกรรมเทาน้ันเอง นอกจากนี้แลว แมแตท่ีมา

เกี่ยวของกับมนุษย รวมทั้งในตัวเขาเองดวย ก็เปนเรื่องของกฎธรรมชาติดานอื่น ท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยน้ันๆ  
คําท่ีมีใครพูดวา “กรรมของสังคม” น้ัน มองใหชัด ก็เปนคําพูดที่ลวงความคิด เราไมควรพูดอยางนั้น 

เราพูดไดแตวากรรมของมนุษย แลวก็ไปแยกเอาวาเปนกรรมดานบุคคล และเปนกรรมดานสังคม หรือกรรมท่ี

ออกผลแกบุคคล และกรรมท่ีออกผลแผขยายออกไปปรากฏเปนสภาพของสังคม 
เมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ท่ีเรียกวาเปนสังคม เนื้อหาสาระความเปนไปสวนใหญในสังคมน้ัน ก็คือการ

กระทําหรือกรรมของมนุษยในการติดตอเก่ียวของสัมพันธกันในหมูของพวกเขา เพราะฉะน้ัน เม่ือส่ิงท้ังหลาย

เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อผลเกิดข้ึน เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ความเปนไปของมนุษยเหลาน้ัน หรือสังคม

ของเขา จึงเปนไปตามกรรมท่ีพวกเขาทํานั้น ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา โลกเปนไปตามกรรม หรือสังคมเปนไปตาม

การกระทําของมนุษย ท่ีเขากอความคิด การพูด การเคล่ือนไหวทําการท้ังหลายข้ึนมา ทําอยางไร ก็ไดผลตามเหตุ

ปจจัยที่เปนไปนั้น  
ดังไดกลาวแลววา ตัวแทของกรรม ก็คือเจตนาหรือเจตจํานงของคน โลกคือสังคมมนุษยจึงเปนโลกของ

เจตจํานง ท่ีเจตจํานงของมนุษยปรุงปนจัดแตงขึ้นมา กรรมแรกหรือกรรมหลักท่ีเจตจํานงของมนุษยอาศัยปญญา

กําหนดข้ึน เพ่ือสนองความมุงหมายในการติดตอส่ือสารสัมพันธกันของหมูมนุษย ก็คือการจัดต้ังสมมติ อัน

ไดแกการวางขอตกลงรูรวมในการติดตอส่ือสารสัมพันธกันน้ัน 
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บทท่ี ๕ กรรม   ๓๐๓ 
 

  

 ดวยเจตจํานง ท่ีมีปญญาสองทางใหนั้น มนุษยก็สามารถเขาไปรวมเปนปจจัยเอกในกระบวนการ

ท้ังหลายแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ เพื่อผันเบนกระบวนใหออกผลมาอยางท่ีตนปรารถนา เฉพาะอยางยิ่งใน

การจัดการระบบสมมติอันเปนสาระของสังคมที่พวกเขาต้ังวางข้ึน 
พูดส้ันๆ วา ปญญารู “ธรรม” คือความจริงท่ีเปนธรรมดาของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติแลว เจตนา

แหงกรรมนิยามก็นําความรูน้ันมา “วินัย” คือจัดตั้งวางกําหนดจัดสรรระบบสมมติของสังคมใหเปนไปตามจํานง 

และไดรับผลเปนไปตามขีดระดับของปญญาและคุณภาพของจิตท่ีประกอบเจตนาน้ัน น่ีคือเขาสูการบรรจบ

ประสานของระบบแหงธรรมของธรรมชาติ กับระบบแหงวินัยตอสมมติของมนุษย เฉพาะอยางยิ่งกรรมนิยาม กับ

สมมตินิยาม กรรมของมนุษยท่ีเขาถึงธรรมและวินัยน่ีแหละ จึงจะสรางอารยธรรมที่แทใหแกโลกได 
คนกลุมหน่ึงอยูในตําแหนงหนาท่ีสาธารณะ เขารวมกันทํางานท่ีเรียกวาของสังคม ดวยเจตนาหา

ผลประโยชนสวนตัว อีกบุคคลหน่ึง ดําเนินชีวิตไปตามปกติของเขา ไมอยูในวงงานสาธารณะใดๆ แตเขามุงทํา

การตางๆ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในกรณีอยางน้ี ถาเขาใจเรื่องกรรมของมนุษยแลว ก็คงบอกไดเองวา 

อันไหนเปนกรรมของบุคคล อันไหนเปนกรรมของสังคม หรือกรรมดานบุคคล และกรรมดานสังคมอยูตรงไหน   

๗)  กรรม ตามสมมตินิยาม หรือ กรรม ในกฎมนุษย 
เม่ือมนุษยมาอยูรวมกัน เปนหมูคน เปนชุมชน เปนสังคม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ทําการรวมกัน ก็

ตองมีการติดตอส่ือสาร และดวยความฉลาดของมนุษย ก็มีการต้ังขอรูรวม และสรางเครื่องรูรวมข้ึนมา โดยมีการ
ยอมรับรวมกัน รวมรู รวมเขาใจ และรวมกันถือตาม ปฏิบัติตาม  

ขอรูรวม ท่ีตกลงกัน พรอมกันยอมรับ หรือยอมรับดวยกัน คือมติรวม หรือ “สมมติ” นี้ เปนหัวใจ เปน
แกน เปนสาระของสังคม ท่ีจะใหสังคมดํารงอยู ดําเนินไป มีความเจริญกาวหนางอกงาม จนถึงขั้นที่เรียกวามี
วัฒนธรรม มีอารยธรรม พูดกลับกันวา อารยธรรมของมนุษย ก็ต้ังอยูบนสมมุติ หรือสมมติน้ีเอง 

ขอตกลง ขอรูรวม หรือสมมติแรก ท่ีสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งทําใหมนุษยติดตอส่ือสารกันได ก็คือ ขอรูรวม 
หรือขอตกลงเพื่อส่ือในการพูด เกิดเปนถอยคํา คําพูดจา ภาษา เปนทางหรือส่ือของการตอบโต แลกเปล่ียน คือ
โวหาร แลวก็มีการบัญญัติตางๆ สําหรับเรียกขาน บนฐานของสมมตินั้น 

มนุษยผูฉลาด มิใชหยุดแคนั้น นอกจากขอรวมรู ใหรูรวมกันตามคําพูดจา วาน่ีชื่อน้ันๆ นั่นเรียกวาอยาง
น้ันๆ แลว อาศัยภาษานั้น เขาก็บัญญัติ จัดต้ังขอตกลงรวมรูเพื่อส่ือในการทํา วางเปนขอรวมทํา สําหรับใหพรอม
กันทําตาม รวมกันทําตาม รวมกันปฏิบัติตาม เปนกติกา กลายเปน นิติ คือแบบแผน เครื่องนําการปฏิบัติ เกิดเปน
ขอบัญญัติ ท่ีเรียกวา ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ ตลอดจนกฎหมาย  

นอกจากบัญญัติจัดวางขอรวมทํา รวมปฏิบัติ หรือขอท่ีพรอมกันถือไปปฏิบัติตามแลว ก็มีบัญญัติตอไป
อีกวา ถาใครไมปฏิบัติตาม เขาจะถูกกระทําโดยสังคมอยางไร เรียกรวบรัดวาถูกอํานาจบังคับ ถูกลงโทษ  

แลวเพื่อใหบัญญัติมีผลบังคับจริงตามท่ีตกลง ก็มีการตกลงกันตั้ง หรือยอมรับรวมกัน ใหมีบุคคล

ตลอดจนระบบท่ีดูแลกํากับใหการเปนไปตามบัญญัตินั้น เกิดมีเปนการปกครองข้ึน 
โดยนัยน้ี เพื่อใหสมมติ คือขอตกลง ท่ีหมายรูเพื่อพูดจา และเพื่อทําการท้ังหลาย อยางสอดสมลงตัวกัน

น้ัน คงอยูไดเปนไปจริงตามท่ีไดตกลงกัน ก็ตองมีการดูแลจัดการรักษาใหคงอยูและเปนไปตามนั้น อันเรียกวา
เปนระเบียบแบบแผน เปนระบบ น้ีคือ วินัย     

วินัย ก็คือการจัดตั้งสมมติ และจัดการใหเปนไปตามสมมติ ดังท่ีปรากฏเปนระบบแบบแผน การจัด
ระเบียบ และวางกฎตามสมมติข้ึนมา  



๓๐๔  พุทธธรรม 
 

ดังนั้น ไมวาจะเปนการจัดตั้งวางระเบียบชีวิต และวางระบบกิจการ ก็ตาม ขอความบอกกลาวกําหนดใหรู
วาจัดตั้งวางระเบียบระบบใหเปนอยางไร ใหทําอะไรไมใหทําอะไร ก็ตาม การดูแลบังคับควบคุมกํากับการให
เปนไปตามระเบียบและระบบท่ีจัดวางขึ้นน้ัน ก็ตาม จึงรวมอยูในคําวา “วินัย” ซึ่งเทากับมีความหมาย ๓ ช้ัน 

ดังท่ีกลาวแลววา สมมติเปนแกนของสังคม เปนสาระของความเปนสังคม และวินัยก็เปนตัวทําการให
บรรลุความหมายนั้น ทําใหสังคมสมประโยชนของสมมติ ในขั้นพื้นฐาน วินัยจึงเปนฐานรองรับสมมติ และเปน
เครื่องดํารงรักษาสังคม 

ลึกลงไป ผูเก่ียวของจะตองตระหนักถึงความหมายและความมุงหมายของวินัยใหชัดวา ระเบียบและ
ระบบท่ีจัดตั้งวางข้ึนน้ัน มิใชเปนเพียงเครื่องมือบังคับควบคุมคนใหอยูในความสงบเรียบรอย หรือเปนเพียงการ
บังคับควบคุมคนใหเปนอยูและประพฤติปฏิบัติดําเนินกิจการตามระเบียบและระบบท่ีจัดวางข้ึนนั้น แตแทท่ีจริง 
วินัยเปนเครื่องมือสรางเสริมโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น โดยทําใหบุคคลที่มาอยูรวมกันเปนปจจัยเก้ือกูล
หนุนกัน และทําใหสังคมเปนแหลงอํานวยโอกาสในการพัฒนาชีวิตของแตละบุคคล ตรงนี้ขอกลาวไวโดยรวบรัด
เพียงเทาน้ี (ขอใหขยายความเองตามหลักท่ีแสดงไว) 

ถึงตอนนี้ ควรเขาใจตอออกไปอีกวา สมมติท่ีเปนสาระของความเปนสังคม และวินัยที่จัดระบบสมมติให
สมจริงน้ัน เพราะเหตุท่ีมันเปนเรื่องของมนุษย เกิดจากคน มีอยูในความคิดของคน แทท่ีจริง จึงเปนส่ิงท่ีเล่ือน
ลอย แตท่ีมันกลายเปนเรื่องจริง ไมเล่ือนลอย ก็เพราะมันโยงไปยังของจริงท่ีเปนเนื้อหาสาระและเปนฐานรองรับ
มันอีกช้ันหนึ่ง 

ของจริง เนื้อหาสาระอันมีจริง ท่ีเปนฐานรองรับใหแกสมมติและวินัยนั้น คืออะไร ก็คือ ส่ิงธรรมชาติ
ท้ังหลายท่ีมีอยูเปนไปตามธรรมดาน้ีเอง ซึ่งเรียกส้ันๆ คําเดียววา “ธรรม” 

ธรรม มีความหมายกวางขวางครอบคลุม หมายถึง ส่ิงธรรมชาติท้ังหลายท้ังปวงบรรดามี (บางทีเรียกวา
สภาวะ หรือสภาวธรรม) ก็ได หมายถึงระบบระเบียบแหงความเปนอยูเปนไป ท่ีเปนธรรมดาของสิ่งเหลาน้ัน ซึ่ง
บางทีเรียกวากฎธรรมชาติ กไ็ด 

ส่ิงธรรมชาติท่ีมีจริงน่ีแหละ เปนเน้ือหาสาระของสมมติ เปนที่อางอิงและใหความหมายแกสมมตินั้น ถา
ไมมีส่ิงธรรมชาติเปนเนื้อหาสาระท่ีอางอิงแลว สมมติก็เล่ือนลอย หมดความหมาย 

เชนเดียวกันน่ันแล ธรรมดาท่ีเปนกฎเปนระบบระเบียบแหงความเปนอยูเปนไปของส่ิงธรรมชาติเหลานั้น 
หรือการท่ีส่ิงธรรมชาติเหลานั้นเปนองคประกอบอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ท่ีเรียกวาธรรม ในแงท่ี
เปนกฎธรรมชาตินี้ ก็เปนฐานรองรับใหแกวินัยแหงสังคมของมนุษย ถาวินัยจัดตั้งวางไว ไมสอดคลองกับเหตุและ
ผลในความเปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมคือธรรมดา หรือกฎธรรมชาตินี้ วินัยท่ีเปนระบบของสังคมมนุษย ก็
เล่ือนลอยและตองลมละลาย 

แทจริงน้ัน ส่ิงท่ีมนุษยตองการ ก็คือ เน้ือตัวจริงท่ีเปนของธรรมชาติ และความเอื้ออํานวยประโยชนจาก
ธรรมท่ีเปนกฎธรรมชาติ แลวท่ีต้ังสมมติ และจัดวางวินัยข้ึนมานั้น โดยรูตัวบาง ไมรูตัวบาง ก็เพื่อใหไดประโยชน
ตามความมุงหมายน้ี  

ดูงายๆ แควา คุณหมอส่ังแกบุตรหญิงหรือบุตรชายของคนไขวา กลับไปอยูบานแลว ทุกวัน จัดนํ้า
บริสุทธ์ิจืดสนิทใหคุณพอด่ืม วันละอยางนอย ๑ ลิตรครึ่งนะ เอาเหยือกน้ําใหญๆ ท่ีมีขีดบอกปริมาณนํ้าดวยก็จะดี  
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แคตามตัวอยางนี้ ก็มีสมมติท่ีส่ือไปถึงของจริงในธรรมชาติ และวินัยท่ีจัดระบบใหมนุษยไดประโยชน ท้ัง
จากสมมติและจากระบบปจจัยสัมพันธท่ีโยงลงไปถึงกฎแหงธรรมดามากมาย ยิ่งคนที่เก่ียวของมีปญญาเขาถึง
ธรรมชาติและธรรมดามากเทาใด ก็ยิ่งเห็นชําแรกเขาไปในระบบสัมพันธท่ีโยงตอไปกวางลึกมากขึ้นเทาน้ัน  

ดังนั้น ถาเปนมนุษยท่ีมีปญญา ทําการดวยความตระหนักรู มองเห็นความเปนไปของปจจัยสัมพันธ
ชัดเจน ก็ยิ่งทําการไดสัมฤทธ์ิผลอยางดี  

ถึงตรงน้ี ก็มองเห็นไดวา มี ๒ ระบบโยงกันอยู คือ 
๑. ระบบของธรรมชาติท่ีเปนไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาติ มนุษยจะมีอยูหรือไม และจะรูถึงมัน

หรือไม มันก็มีของมันอยูอยางนั้น ก็เปนของมันอยูเชนน้ัน ระบบน้ี เรียกส้ันๆ วา “ธรรม” 
๒. ระบบของสมมติท่ีมนุษยผูฉลาดจัดตั้งวางข้ึน ใหเปนไปโดยสอดคลองท่ีจะใหหมูมนุษยท่ีเรียกวา

สังคม ไดสมประโยชนของตน จากธรรมชาติและจากกฎธรรมดาน้ัน เรียกส้ันๆ วา “วินัย” 
เปนอันวา มี ๒ ระบบ คือ ธรรม กับ วินัย และเห็นไดชัดวา ระบบสมมติแหงวินัยของมนุษย ตองต้ังอยู

บนฐานของธรรมท่ีเปนระบบแหงธรรมดาของธรรมชาติ จึงจะสมจริงและไดผล แลวพูดอีกดานหน่ึงวา ระบบ
สมมติแหงวินัยน้ัน มนุษยจัดตั้งขึ้น ก็เพื่อใหตนไดประโยชนจากธรรมชาติท่ีเปนไปตามธรรมดาในระบบของธรรม
น่ันเอง 

พูดส้ันๆ วา วินัยต้ังอยูบนฐานของธรรม และวินัยก็เพื่อธรรม โดยธรรมเปนท้ังฐาน และเปนวัตถุประสงค
ของวินัย  

ถาพูดใหแคบลง และงายเขา ก็บอกวา กฎมนุษยตองอยูบนฐานของกฎธรรมชาติ ตองสอดคลองกับกฎ
ธรรมชาติ จึงจะไดผลท่ีตองการจากกฎธรรมชาติ   

เม่ือมีความเขาใจพื้นฐานอยางน้ีแลว เห็นควรพูดถึงเร่ืองสําคัญบนพื้นฐานของความเขาใจน้ีไวสัก ๒ อยาง 
เรื่องแรก ดังไดพูดแตตนวา สังคมมนุษยเปนไปไดดวยสมมติ หรือมติรวม คือ การรับรูยอมรับตกลงกัน 

อันทําใหการติดตอส่ือสารดําเนินไปได และวินัยคือการจัดต้ังวางระบบการท้ังหลายของสังคมก็เปนไปได 
น่ีคือการบอกชัดเจนอยูในตัววา สมมติท่ีตกลงยอมรับรวมกันน้ัน ตองอาศัยความพรอมใจรวมกันลงตัว

เปนอยางหนึ่งอยางเดียวกัน ท่ีเรียกวาความ “สามัคคี” พูดงายๆ วา ในเรื่องของสังคมน้ี สมมติต้ังอยูไดดวย
สามัคคี ต้ังแตตกลงแลว ก็ยอมรับ รวมรู แลวก็รวมปฏิบัติตาม 

โดยนัยน้ี  สามัคคีจึงเปนฐานรองรับสมมติไว ถาไมมีสามัคคี สมมติก็อยูไมได อารยธรรมก็ส่ันคลอน 
เพราะสังคมมนุษยดําเนินไปไดดวยสมมติ และสามัคคีก็รองรับสมมติไว โดยทําใหคนยอมรับตามสมมติน้ัน  

ถาคนไมสามัคคีกัน ก็จะเกิดการไมยอมรับตามสมมติ เชน ไมยอมรับกรรมสิทธ์ิของผูอื่นหรือของคูกรณี
ท่ีขัดแยงกัน ไมยอมรับสิทธิตางๆ ของคนพวกอื่นฝายอื่น ไมยอมรับกฎเกณฑกติกา ตลอดจนกฎหมาย จึงทําให
เกิดความสับสนวุนวายระสํ่าระสาย จนถึงอาจจะทําใหสังคมดํารงอยูไมได 

ในแงนี้ สามัคคีจึงเปนพื้นฐานของวินัย เปนหลักประกันของสมมติ เปนเคร่ืองรองรับและผนึกสังคมไว 
แตย่ิงกวาน้ันอีก เหนือข้ึนไปกวานั้น สามัคคีทําใหสังคมเกิดมีคุณประโยชนตามความหมายของมัน โดยทําให
บุคคลทั้งหลายในสังคมนั้นๆ เปนปจจัยเกื้อกูลหนุนกัน และเปนสภาพเอื้ออํานวยโอกาสแกทุกคนที่จะดํารงชีวิต
ของตนอยูดวยดี สามารถพัฒนาชีวิตของตนใหเขาถึงประโยชนสุขย่ิงข้ึนไป 
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เฉพาะอยางยิ่ง ในสังคมท่ีมีระบบชุมชนหรือการเมืองการปกครองแบบใหบรรดาสมาชิกมีสวนรวม 
อยางเชน สังฆะในพระพุทธศาสนา และระบอบประชาธิปไตย ความสามัคคี คือความพรอมเพรียงพรอมใจ มี
เอกภาพ จึงเปนเหมือนหัวใจของระบบสังคมนั้น ดังท่ีพระพุทธเจาทรงเนนย้ําหลักสังฆสามัคคี ท่ีตองมีอยูคูกับ
วินัยที่ม่ันคง 

ผูบริหารหรือผูรวมกันรับผิดชอบตอสังคม ท่ีฉลาด ตองสามารถเอาปญญามาใชวินัยจัดแจงใหบรรดา
บุคคลหรือสมาชิก ประสานเขาดวยกันเปนสังฆสามัคคี หรือท่ีบางทีเรียกวาคณสามัคคี  

มองโยงลึกลงไป เทียบกับดานธรรม ก็เหมือนบุคคลผูเฉลียวฉลาด จะทําการตามระบบของกฎธรรมชาติ
ใหสําเร็จผล เขาใชปญญาสืบคนและจัดสรรเหตุปจจัย พอไดปจจัยท้ังหลายพรั่งพรอมและประสานกัน เกิดเปน
ปจจัยสามัคคี การท่ีทําก็บรรลุผลท่ีหมาย ไดผลสําเร็จดังท่ีประสงค แตถาปจจัยไมพรั่งพรอม ไมมีปจจัยสามัคคี 

ไมวาจะทําอยางไรๆ ผลท่ีหมายก็ไมเกิดข้ึน 
ทีน้ี มองแยกออกไปอีกดานหนึ่ง ท่ีวาวินัยต้ังอยูบนฐานของธรรม และเพื่อธรรมนั้น ควรทําความเขาใจ

ความหมายของธรรมใหครบแงครบดานดวย คือ ธรรมท่ีวาเปนส่ิงธรรมชาติและกฎธรรมดาน้ัน แปลอีกแบบหนึ่ง
วา ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม 

เม่ือพูดในดานน้ี เรื่องก็มาโยงกับความสามัคคีอีก ถาสมมติและวินัยท่ีจัดการสมมติน้ันไมต้ังอยูบนฐาน
แหงธรรม หรือไมเปนไปตามธรรม ก็จะทําใหคนทะเลาะวิวาทกัน ไมสามารถรวมจิตรวมใจกัน และยอมรับสมมติ
น้ันไมได แลวความขัดแยงแตกสามัคคีก็จะเกิดข้ึน ถาเปนไปอยางรุนแรงหรือแพรหลาย ก็จะนําไปสูความเส่ือม
สลายของสังคม 

จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง ท่ีจะใหสมมติท่ีเปนหลักของสังคมต้ังอยูบนฐานแหงธรรม และเปนไปโดยชอบ
ธรรม เพื่อใหเกิดความสามัคคี แมหากวาสมมตินั้นขัดตอผลประโยชนของบุคคลบางคน แตถาสมมตินั้นชอบ
ธรรม มีธรรมเปนฐานรองรับ เขาก็ไมอาจปฏิเสธสมมตินั้นได พรอมกันน้ัน ก็ตองมีการพัฒนาคนอยูเสมอเพื่อให
รวมสามัคคีในการท่ีจะยอมรับและปฏิบัติตามสมมติท่ีชอบธรรมนั้นๆ  

ถาคนไมยอมรับความจริงในธรรมดาของธรรมชาติ เขาก็จะไดรับผลรายตามเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ 
แตถาเขาไมยอมรับสมมติ เขาก็จะแตกสามัคคีกันในสังคมมนุษยเอง และผลรายก็เกิดแกเขาเน่ืองจากความแตก
สลายของสังคมของเขานั้น 

ขอยอนกลับไปที่จุดเดิมวา เมื่อสมมติและวินัยท่ีจัดการสมมตินั้นตั้งอยูบนฐานแหงธรรม เปนไปตาม
ธรรม ตามท่ีควรจะเปนดวยดี ไมมีความขัดของดานน้ีแลว ในภาวะอันเปนปกติอยางนี้ บุคคลซึ่งรูตระหนักอยู
แลววา การท่ีอยูรวมกันในสังคม ตนควรจะสงเสริมความเขมแข็งมั่นคงของสังคมหรือสังฆะ เพื่อความแนนแฟน
แหงสังฆสามัคคี จึงควรปฏิบัติตนในทางที่จะเกื้อหนุนสังฆสามัคคีน้ัน 

การท่ีบุคคลจะเกื้อหนุนตอสังฆะ เพื่อเสริมสังฆสามัคคีนั้น นอกจากการมีสวนรวมแลว ก็พึงมีความ
เคารพสงฆ คือถือสงฆเปนใหญ ถือประโยชนของสวนรวมเปนใหญ ดังท่ีพระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ507  

การท่ีบุคคลผูอยูรวมในสังคม สงเสริมความเขมแข็งมั่นคงของสังคมหรือสังฆะนั้น ในท่ีสุดก็มิใชเพื่อ
ประโยชนอะไรแกสังฆะซึ่งมิไดมีตัวตนท่ีจะเสวยผลอะไร แตการท่ีสังฆะหรือสังคมเขมแข็ง ก็เพื่อวาสังฆะที่

เขมแข็งม่ันคงน้ันแหละ จะไดมารองรับหนุนบรรดาบุคคลเหลาน้ันใหเจริญเติบโตข้ึนไป   

                                                 
507 องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑/๒๗ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๓๐๗ 
 

  

ถาสังฆะไมเจริญม่ันคง ก็จะไมเอื้อใหบุคคลเจริญพัฒนา เพราะฉะน้ัน จึงใหถือหลักการเรื่องเคารพสงฆ
ถือสงฆเปนใหญ คือสังฆคารวตา และหลักการเรื่องความสามัคคีเปนสําคัญ ตามหลักที่เรียกวา “สังฆสามัคคี” 
แปลวา ความพรอมเพรียงของสงฆ  

ถาสงฆไมมีความสามัคคีแลว สภาพชีวิตและระบบความเปนอยูก็จะไมเอื้อตอการพัฒนาของบุคคล 
เพราะฉะนั้นจึงตองมีความสามัคคี  

เรื่องสมมติพ่ึงพาความสามัคคี ขอวาไวเทาน้ีกอน และจะโยงกับเรื่องท่ีจะพูดตอไป 

เรื่องท่ีสอง ดังไดกลาวแลววา วินัยต้ังอยูบนฐานของธรรม และเพื่อธรรม แตแยกออกเปนคนละระบบ 
เหมือนเปนเรื่องตางหากกัน ธรรม เปนเรื่องของความจริงแทในธรรมชาติ สวนวินัย เปนเรื่องสมมติของมนุษย  

พอถึงตอนนี้ พูดตอไปอีกวา วินัยใชสมมติมาจัดการหมุนธรรมได ถาพูดเปนสํานวนภาษามนุษยตาม
สมมตินั้น ก็บอกวา เราเอาวินัยมาบังคับธรรม หรือไมจําเปนตองรอธรรม ก็ได  

ขอใหดูตัวอยางขอพิจารณานี้วา คนทํากรรมช่ัว ฝายธรรมวามีกฎธรรมชาติเปนกฎแหงกรรม เขาจะไดรับ
ผลตามกรรมของเขา แตวินัยไมรอ วินัยที่เปนกฎมนุษย จึงต้ังกรรมสมมติขึ้นมา และนําผูกระทําความผิดเขามา
ในกลางท่ีประชุมและลงโทษ วินัยไมรอธรรม จึงไมรอกรรมตามธรรมชาติ วินัยจัดการทันที ดวยกรรมสมมติ โดย
ใชกฎมนุษย 

พรอมกันน้ี ก็มีคําทักทวงติงเตือนชาวพุทธอีกดวยวา ในเรื่องอยางน้ี ยังมีชาวพุทธท่ีวางทาทีไมถูกตอง 
บางคนถึงกับพูดวา ใครทํากรรมชั่ว เราไมตองทําอะไร เด๋ียวเขาก็ตองรับผลกรรมของเขาเอง คนท่ีมองอยางน้ี
แสดงวาพลาดแลว ยังมองไมถึงความจริง หรือมองไมตลอดสาย ยังไมเขาถึงวินัย ยังไมท่ัวถึงธรรม 

ทําไมจึงพูดอยางนั้น ขอใหมองดูความเปนจริง พิจารณาเหตุผลใหชัดเจน  
ท่ีบอกวา มีระบบธรรมชาติของธรรม กับระบบสมมติของวินัย แยกเปน ๒ ระบบน้ัน พอพูดกันไปๆ บาง

ทีก็ชักเพลินเห็นไปวามี ๒ ระบบแยกตางหากกันจริงๆ เหมือนอยางท่ีแยกวาเปนโลกของธรรมชาติ กับโลกของ
มนุษย (คือสังคม) แตความจริง ท่ีแยกอยางนั้นก็เพื่อความสะดวกในการพิจารณาเร่ืองราวตางๆ เทาน้ัน จึงตอง
เตือนกันวา ระวังอยาหลงเห็นเปนความจริงจบไปช้ันเดียวแคนั้น 

เม่ือมองกวางออกไป มองใหครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยางจริงๆ ก็เห็นอยูชัดๆ วา มนุษยนี้เอง ตัวคนนี้เอง ก็
เปนธรรมชาติอยางหน่ึง หรือเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ เพราะฉะน้ัน เรื่องอะไรๆ ของมนุษย และไมวามนุษยจะ
ทําอะไรๆ ในท่ีสุดก็ถึงกับธรรมชาติ ไปเปนธรรมชาติอยูดี 

อยางท่ีทานแยกใหวา การกระทําของมนุษย เรื่องท่ีคนทําอะไรๆ เปนไปตามกฎแหงกรรม เรียกวากรรม
นิยาม เหมือนเปนกฎอื่นตางหากไป แตท่ีจริง กรรมนิยามนั้นก็คือกฎธรรมชาติอยางหนึ่ง เปนสวนหนึ่งของกฎ
ธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท ดังท่ีวามาแลว เพียงแตแยกออกมาพูดตางหากเพ่ือใหชัดเจนเปน
ดานๆ กันไป 

ดังนั้น ท่ีวา ธรรม กับวินัย เปน ๒ ระบบน้ัน แทจริง ก็แยกเพื่อความสะดวกในการพิจารณาเรื่องราวให
เปนข้ันเปนตอน พอมองกวางออกไปใหคลุมทั้งหมดท้ังส้ิน ระบบของวินัยก็เชื่อมกลืนเขาไปในธรรมท่ีเปนระบบ
ใหญอันเดียว 

ถึงตอนน้ี ก็ตองถามวา แยกท่ีไหนอยางไร และเช่ือมท่ีไหนอยางไร  



๓๐๘  พุทธธรรม 
 

ขอใหดูงายๆ คนมีการเคล่ือนไหวชนิดที่ไมเปนไปเพียงเรื่อยๆ ลอยๆ  ไมเหมือนอยางก่ิงไมใบไมท่ีถูกลม
พัด ก็ส่ันไหวแกวงไกวไปมา ตามลมตามแรงอื่นขางนอก ไมใชอยูๆ ก็แกวงขึ้นมาเอง แตคนส่ันขาแกวงแขนเองได 
หรืออยางวา เมื่อชายคนหนึ่งเดินมา พอดีจังหวะกิ่งไมผุรวงหลนลงมาถูกศีรษะแตกบาดเจ็บ น่ีก็ไมเหมือนกับมี
คนอีกคนหนึ่งหยิบกิ่งไมขึ้นมาแลวตีลงบนศีรษะของชายคนน้ัน หรือแมแตวาคนผูนั้นตกตนไมลงมาทับศีรษะ

ชายคนนั้นพอดี 
อะไรเปนความแตกตางระหวางใบไมรวงหรือกิ่งไมหลนโดนศีรษะคนแตก กับคนที่แกวงแขนไกวขา หรือ

หยิบกิ่งไมข้ึนมาตีศีรษะคนอ่ืน ก็ตอบงายๆ วา กิ่งไมใบไมไมมีการกระทํา แตคนมีการกระทํา  
แลวถามลึกลงไปอีกวา คนตางจากก่ิงไมใบหญาและบรรดาธรรมชาติอยางอื่น ตรงที่มีการกระทําน้ัน การ

กระทําของคนคืออะไร เกิดขึ้นเปนมาอยางไร ถาตอบอยางชาวบาน ก็บอกวาเพราะคนมีจิตมีใจ ไมใชเปนแคอิฐแค
ปูน แตน่ีก็ตอบกวางเกินไป ถาตอบใหตรงจุดเลย ก็บอกวา เพราะคนมี “เจตนา” และการกระทํา คือกรรมของเขา 
ก็เกิดจากเจตนา หรือเจตนาน่ันแหละเปนการกระทํา เปนกรรม เปนตัวกระทํา 

เจตนา คือ เจตจํานง ความจํานงจงใจ ความต้ังใจ การเจาะจงเลือกวาจะเอา หรือไมเอา จะเอาอันไหน จะ
เอาจะทําอยางไร เปนตัวหัวหนานําแสดง ท่ีพาแรงจูงใจ ความดีความช่ัว โลภะ โทสะ โมหะ หรือตัณหา มานะ ทิฏฐิ 
หรอืท่ีตรงขาม เชน เมตตาและปญญา ออกโรงมาแสดงตัวทําการตางๆ ท้ังหลาย 

เรื่องของคน ทุกส่ิงทุกอยางในโลกมนุษย ต้ังแตการต้ังสมมติ การวางกฎกติกา การบัญญัติ การจัดสรร 
การแตงเรื่องราว กิจการงานอาชีพ การบานการเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม อารยธรรม เกิดจากการกระทําของ
คน มีเจตนาเปนตัวกําหนดจัดสรรบันดาลใหเปนไป 

คนเปนธรรมชาติสวนหนึ่ง และเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งในระบบแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ เจตนาใน
ตัวคนน้ัน ก็เปนธรรมชาติอยางหน่ึง ท่ีอยูในระบบเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น แตในบรรดาองคประกอบอะไรๆ 
มากมายในตัวคนนั้น เจตนาเปนองคประกอบสําคัญท่ีเทากับเปนตัวแทนของคนทั้งหมด เปนท่ีหรือเปนชองทาง
แสดงตัวของคน โดยออกมาเปนการกระทํา เริ่มแตคิด แลวก็พูด หรือลงมือลงเทาทํา 

ทีน้ี ในฐานะที่เปนเหตุปจจัยอยางหน่ึงในกระบวนการของธรรมชาตินั้น เจตนาเปนตัวแปรเจาใหญ ท่ี
พลิกผันเปล่ียนแปรความเปนไปใหปรากฏเปนไปไดในลักษณะและอาการตางๆ หลากหลายอยางไมมีท่ีส้ินสุด จน
กลายเปนแดนใหญในระบบเหตุปจจัยน้ัน อันควรใสใจพิจารณาศึกษาหรือจับตามองเปนพิเศษ จึงจัดแยกออกมา
เปนกฎธรรมชาติสวนยอยอันหนึ่ง ดังท่ีเรียกวากรรมนิยาม หรือกฎแหงกรรม ท่ีไดแสดงหลักใหดูแลวขางตน 

เปนอันวา โลกมนุษยหรือสังคมนี้ เปนแดนของกรรมนิยาม และเจตนานั่นแหละเปนตัวทํากรรม หรือพูด
ส้ันๆ วา เจตนาเปนกรรม หรือกรรมก็คือเจตนา อยูท่ีเจตนา 

เม่ือวินัยจัดการในระบบแหงสมมติของสังคมนั้น ก็จัดไปตามเจตนา หรือจัดดวยเจตนาน่ันเอง และไมวา
จะปฏิบัติจัดทําอะไร ทุกอยางนั้น ก็เกิดจากเจตนา และถึงแมจะเปนเรื่องของสังคม แตในที่สุด ก็เปนอันเขาไปเปน
เหตุปจจัยรวมอยูในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ไมหายไปไหน 

ทีน้ี มนุษยท่ีดีมีปญญา เมื่อใชวินัยจัดการสมมติในสังคมน้ัน ก็ตองการใหสังคมดี คือใหมนุษยท่ีอยู
รวมกันนั้นอยูดีทําดีมีความเรียบรอยสงบสุข คือใหเปนสังคมที่ดําเนินไปถูกตองตามธรรม พูดส้ันๆ วา ใหเปน
สังคมที่มีธรรม  

ถึงตอนนี้ มนุษยท่ีดีมีปญญาดังวาน้ัน ก็เอาวินัยมาจัดระบบสมมติของตัว ใหประสานบรรจบกับระบบ
แหงธรรมของธรรมชาติ ในทางที่จะเกิดเปนผลดีท่ีตองการแกคนหรือแกสังคมมนุษยนั้น  



บทท่ี ๕ กรรม   ๓๐๙ 
 

  

พูดงายๆ น่ีก็คือรูจักจัดการเหตุปจจัยใหดีไดอยางฉลาดนั่นเอง พูดอีกนัยวาเขาถึงเหตุปจจัยซอน ๒ ชั้น 

ตอนนี้ พูดส้ันๆ ก็คือ คนมีเจตนาท่ีดี หรือเจตนาเปนกุศลแลว น่ีก็คือเขาทํากรรมดีอยางหน่ึงน่ันเอง แต
ทําอยางไรจึงจะเกิดผลสําเร็จตามเจตนาท่ีดีนั้นได คือจะทําอะไรใหเหตุปจจัยในกระบวนการของธรรมชาติ ใน
ระบบของธรรมนั้น ดําเนินไปจนใหเกิดผลดีท่ีตนตองการ ก็ตอบงายๆ วา ตองรูเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดผลอยางนั้น 
แลวก็ทําเหตุปจจัยนั้นๆ 

ตรงนี้ก็มาถึงเจาบทบาทสําคัญอีกตัวหนึ่ง คือปญญา และปญญานี้ก็อยูในตัวคนน่ีเอง เปนคุณสมบัติ 
เปนองคประกอบอยางหน่ึงของคน ปญญาก็จึงเปนธรรมชาติอยางหน่ึง และเม่ือมันออกโรง มันก็เขาไปเปนเหตุ
ปจจัยอยางหน่ึงรวมดวยในกระบวนการของธรรมชาติ 

ปญญานี้สําคัญยิ่งนัก เพราะเปนตัวท่ีรูธรรมชาติได ถาพัฒนาข้ึนไปๆ ก็ย่ิงรูกวางลึกเต็มรอบทั่วตลอดจน
ครบถวนบริบูรณท้ังหมด เรียกวาเขาถึงธรรมเลยทีเดียว  

เม่ือเจตนาดีอยูแลว มามีปญญารูเหตุปจจัยท่ัวรอบถึงตลอด ปญญาก็บอกใหวาจะตองทําอะไรๆ แลว
เจตนาก็ทําเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดผลดีอยางนั้น ก็ใชสมมติในระบบของวินัยนั่นแหละปฏิบัติการใหการทําเหตุ

ปจจัยดําเนินไป จนเกิดผลที่วาจะใหสังคมดีมีธรรม  
ย่ิงกวาน้ัน อยางท่ีวา เมื่อมีเจตนาท่ีดีบริสุทธ์ิแลว ทีนี้ ปญญาที่ท่ัวชัด ก็บอกปจจัยตางๆ ใหเห็นชัดไปท่ัว 

แลวเจตนาในทางวินัย ก็จัดตั้งวางลําดับการทําเหตุปจจัยเหลาน้ันๆ ไว เปนแบบแผน เปนกฎระเบียบ ใหทํากันไป
ไดเรื่อยๆ แมแตคนท่ีไมคอยจะดี ไมคอยจะมีปญญา ก็ใชระบบสมมติของวินัยเอาไปปฏิบัติ ใหเกิดผลอยางท่ีผูมี
ปญญาจัดตั้งวางไว ตอนนี้ กระบวนเหตุปจจัยของธรรม ก็มาเปนบัญญัติในระบบของวินัย ใหทําเหตุปจจัย (ท่ี
ดีๆ) เหลานั้นกันไปได อยางกวางขวางและยั่งยืนนาน  

ถึงตอนนี้ ก็มาบรรจบคําบอกขางตนที่วา คนทํากรรมช่ัว ฝายธรรมวามีกฎธรรมชาติเปนกฎแหงกรรม 
เขาจะไดรับผลตามกรรมของเขา แตวินัยไมรอ วินัยท่ีเปนกฎมนุษย จึงต้ังกรรมสมมติข้ึนมา และนําผูกระทํา
ความผิดเขามาในกลางที่ประชุม และลงโทษ วินัยไมรอธรรม จึงไมรอกรรมตามธรรมชาติ วินัยจัดการทันที ดวย
กรรมสมมติ โดยใชกฎมนุษย คําท่ีวาน้ี ถึงตอนน้ีก็ไมตองสงสัยแลว 

ดังเชนวา ถาพระเกิดทะเลาะกันขึ้น ก็มีวิธีระงับอธิกรณ คือ ดําเนินคดี เพื่อตัดสินความผิด และลงโทษ
กัน โดยที่ประชุมสงฆทํากรรมที่บัญญัติจัดวางไว เอามาทําใหเสร็จส้ินไป ไมใหตองรออยูอยางนั้น  

ถามีคดีเกิดขึ้น แตไมดําเนินการ ก็เอาผิดกับพระท่ีไมดําเนินการอีก จะไปอางวารอใหกรรมจัดการ 
พระพุทธเจาไมทรงอนุญาต วินัยไมใหรอ เพราะวินัยก็มีกรรม ท่ีจะนํามาใชจัดการไดทันที (ดูเรื่องสังฆกรรมตางๆ 
ซึ่งรวมถึงนิคคหกรรมจํานวนมาก ในพระวินัยปฎก) 

เปนอันวา มีหลักท่ีเปนระบบใหญ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย ในเรื่องของสังคม ถาผิด วินัยจัดการทันที 
หมายความวา วินัยมีวิธีจัดตั้งสมมติและดําเนินการตามสมมติ เพื่อใหธรรมสําเร็จเปนผลในสังคม มิฉะน้ัน ใน
ท่ีสุด ถาเราไมเอาใจใส การปฏิบัติตามธรรมก็จะคลาดเคล่ือนไป และสังคมก็จะคลาดจากธรรม 

อยางไรก็ตาม จะตองทําความเขาใจลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง กลาวคือ แทจริงนั้น ท่ีพูดวา “วินัยไมรอธรรม” 
เชน เมื่อมีภิกษุทําความผิด วินัยและสงฆจะไมรอใหกรรมแทตามกฎธรรมชาติแสดงผล แตสงฆจะนําเอากรรม
สมมติตามวินัยมาใชจัดการกับภิกษุนั้นทันที การท่ีพูดอยางนี้ นับวาเปนสํานวนพูดในระดับหน่ึง  

ท้ังนี้ จะตองไมเขาใจผิดไปวามนุษยแยกตัวเองพนเหนือกฎธรรมชาติได  
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ความจริงมีเพียงวา การจัดตั้งตางๆ โดยสมมติ และปฏิบัติการตางๆ ในทางวินัยทุกอยางนั้น ท่ีแทก็คือ
ความสามารถพิเศษของมนุษย ท่ีนําเอาปจจัยอันเปนธรรมชาติในฝายของตนเอง เขาไปเปนสวนรวมใน

กระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ เพ่ือใหบังเกิดผลดีแกมนุษยในทางที่ดีงามพึงปรารถนา 
พูดอีกอยางหน่ึงวา วินัย หรือระบบสมมติท้ังหมด ก็คือการท่ีมนุษยนําเอาปญญาและเจตจํานง ซึ่งเปน

คุณสมบัติธรรมชาติอันวิเศษที่ตนมีอยู มาเพิ่มเขาไปเปนปจจัยพิเศษในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ 
เพื่อใหกระบวนการของเหตุปจจัยน้ัน ดําเนินไปในทางท่ีจะกอใหเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตน โดย

สอดคลองกับปญญาและเจตจํานงของมนุษยน่ันเอง 
ปญญา และ เจตนา หรือเจตจํานง ท่ีประกอบดวยคุณสมบัติตางๆ น้ัน ก็เปนธรรมชาติน่ันเอง แตเปน

ธรรมชาติดานนามธรรม และเปนธรรมชาติสวนพิเศษ ซึ่งเกิดข้ึนดวยการฝกศึกษาพัฒนาที่เปนศักยภาพของมนุษย  
พูดส้ันๆ วา วินัย คือ การนําเอาปญญาและเจตนาที่เปนธรรมชาติพิเศษของมนุษย เขาไปรวมเปนปจจัยที่

จะผันแปรกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ใหเปนไปในทางท่ีจะเกิดผลดีแกตนในเชิงสังคม 
ความพิเศษและความประเสริฐของมนุษย ท่ีทําใหเกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา อยูท่ีนี่ ถามนุษย

ไมรูจักใชคุณสมบัติเหลาน้ีใหเปนปจจัย ความเปนมนุษยจะมีประโยชนอะไร 
การท่ีกิจกรรมตางๆ ซึ่งเกิดจากปญญาและเจตจํานง/เจตนาของมนุษย จะเปนปจจัยที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชักนําใหกระบวนการแหงเหตุปจจัยท้ังหลายดําเนินไปในทางท่ีจะกอใหเกิดผลดีแกมนุษยตาม
ความตองการของปญญาและเจตจํานงไดจริงนั้น ยอมเปนขอเรียกรองหรือบังคับอยูในตัววา มนุษยจะตองพัฒนา
ปญญาและเจตจํานงในจิตใจของตนอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาปจจัยตางๆ ใหนําไปสูผลท่ีตองการไดจริง 

ท้ังนี้ สังคมหรือสังฆะน้ันก็จะตองมีสามัคคี ท่ีจะยอมรับถือตามสมมติ และปฏิบัติตามบัญญัติ ท่ีไดตก

ลงวางไว โดยพรอมเพรียงเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ระบบของวินัยน้ันจึงจะสําเร็จผลท่ีจะใหเปนไปตามธรรมดังท่ี

ประสงคดวยดี 

ทบทวนอีกทีวา กรรม มี ๒ แบบ คือ  
๑. กรรมในธรรม ท่ีเปนกฎธรรมชาติ  
๒. กรรมในวินัย ท่ีมนุษยต้ังข้ึนโดยสมมติ  

ในทางวินัย ถาพระทําผิด ชุมชนคือสงฆ ก็มีกรรมสมมติท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเปนสิกขาบท ท่ีจะ
นํามาใชจัดการไดทันที และตองจัดการโดยไมรอกรรมในกฎธรรมชาติ  

ท้ังนี้เพราะวา ถึงตอนนี้ เราไดนําเอากรรมสมมติ ท่ีเกิดจากปญญาและเจตนาของมนุษย มาเปนปจจัย
รวมท่ีเพิ่มเขาไปเปนกรรมในกฎธรรมชาติดวยแลว 

อน่ึง พึงเขาใจดวยวา กรรมสมมติ หรือกรรมทางวินัยน้ี มิใชมีเฉพาะกรรมในการลงโทษ หรือในการ
แกไขระงับปญหาเทานั้น แตกรรมในทางกอเกิดเกื้อหนุนก็สุดแตจัดต้ังขึ้นมา ดังในสังฆกรรมท้ังหลาย มี

อุปสัมปทากรรม อุโบสถกรรม ปวารณากรรม และบรรดาสมมติกรรมในการเลือกต้ังเจาหนาท่ีทําการสงฆ หรือ
ผูรับผิดชอบกิจการของสวนรวม เปนตน รวมอยูดวย 

ท้ิงทายวา ทานผูมีปญญาเยี่ยมยอด ประจักษแจงธรรม ถึงสัจจะสูงสุด ตรัสรูแลว แตหยุดแคนั้น ก็เปน

พระพุทธเจา แตคือแคปจเจกพุทธะ หากอาศัยมหากรุณา กาวไปใชวินัย บัญญัติจัดต้ังและดําเนินกิจการในระบบ

สมมติ ใหชุมชน ใหสังคม ใหมวลประชาชาวโลก ไดรับประโยชนจากธรรมดวย จึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
จะรูจักและไดประโยชนจากพระพุทธศาสนาคุม จึงมิใชแคถึงธรรม-ธรรมชาติ แตจัดวินัย-สังคมไดดวย 
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๘)  กรรมกับอนัตตา ขัดกันหรือไม?  
ปญหาหนึ่งซึ่งแมจะมีผูถามข้ึนเพียงบางครั้งบางคราว แตเปนความสงสัยที่คางอยูในใจผูเริ่มศึกษา

พระพุทธศาสนาจํานวนไมนอย คือ เรื่องท่ีวา หลักกรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม? ถาทุกส่ิงทุกอยางเปนอนัตตา 
คนเราท้ังกายและใจเปนอนัตตา กรรมจะมีไดอยางไร? ใครจะเปนผูทํากรรม? ใครจะรับผลกรรม?  

ความสงสัยในเรื่องนี้ มิใชมีแตในบัดนี้ แมในครั้งพุทธกาลก็ไดมีแลว ดังเรื่องวา 

ภิกษุรูปหนึ่งไดเกิดความคิดสงสัยขึ้นวา 
“ทราบกันว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา, แล้วดังนี้ กรรม

ท้ังหลายท่ีอนัตตาทํา จักถูกต้องตัวได้อย่างไร?” 

ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค ทรงหย่ังทราบความคิดสงสัยของภิกษุน้ัน จึงตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา 
“ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปได้ที่คนเขลาบางคนในธรรมวินัยนี้ มีใจตกอยู่ในอวิชชา ถูกตัณหา

ครอบงํา อาจสําคัญว่า คําสอนของพระศาสดาเป็นสิ่งที่พึงคิดไกลลํ้าเลยไปได้ว่า ‘ทราบกันว่า 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา, แล้วดังนี้ กรรมทั้งหลายที่อนัตตาทํา จัก
ถูกต้องตัวได้อย่างไร?’;  

“เธอทั้งหลาย อันเราแนะนําอย่างถี่ถ้วนด้วยการทวนถาม ในข้อธรรมทั้งหลาย ในเรื่องราว
ทั้งหลายแล้ว จะสําคัญเห็นเป็นไฉน: รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?” “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า”  “เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง?” “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า” “สิ่งใดไม่เที่ยง, สิ่งนั้น
เป็นทุกข์ หรือเป็นสุข?” “เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า” “สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
เป็นธรรมดา, ควรหรือจะมองเห็นสิ่งนั้นว่า ‘นั่นของเรา, นั่นเป็นเรา, นั่นตัวตนของเรา?’” “ไม่
ควรเห็นอย่างน้ัน พระเจ้าข้า”   

“เพราะเหตุนั้นแล รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ฯลฯ 
ก็เป็นแค่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ตัวตน
ของเรา เธอทั้งหลายพึงมองเห็นตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้; อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ 
มองเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ฯลฯ ย่อมหลุดพ้น 
ฯลฯ กิจอ่ืนอีกเพื่อความเป็นอย่างน้ี ย่อมไม่มี”508 

กอนท่ีจะวิจารณความตามบาลีท่ีอางขางตน หรือพูดถึงเหตุผลตางๆ ตอไป ขอใหพิจารณาขอ

เปรียบเทียบตอไปนี้  
สมมติวา ขณะนี้ ท้ังผูอานและผูเขียนกําลังยืนมองกระแสน้ําสายหนึ่งอยู กระแสน้ําไหลผานท่ีราบเปน

สวนมาก จึงไหลเอื่อยๆ ไมเชี่ยว ดินท่ีกระแสน้ําไหลผานสวนมากเปนดินสีแดง กระแสน้ําสายนี้จึงมีสีคอนขาง

แดง นอกจากนั้น กระแสนํ้ายังไหลผานถิ่นท่ีมีประชาชนอยูหนาแนนหลายแหง คนไดท้ิงขยะและของเสียตางๆ  

ลงในลํานํ้าเปนอันมากตลอดเวลา ทําใหน้ําสกปรก ยิ่งในระยะหลังน้ี มีโรงงานอุตสาหกรรมมาต้ังมากขึ้น และ

ปลอยน้ําเสียลงในน้ําทุกวัน ทําใหเกิดเปนพิษ ไมเหมาะแกการอยูอาศัยของสัตวนํ้า จึงมีปลา กุง เปนตน ไมชุม  

                                                 
508  ม.อุ.๑๔/๑๒๙/๑๐๖; สํ.ข.๑๗/๑๙๒/๑๒๖ 
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สรุปแลว กระแสน้ําท่ีเรากําลังมองดูอยูน้ี สีคอนขางแดง สกปรก เจือปนดวยนํ้าพิษมาก มีสัตวนํ้าไมชุม 

ไหลเอื่อยๆ ชาๆ ผานท่ีน้ันที่น้ัน ท้ังหมดนี้รวมกันเขาเปนลักษณะจําเพาะของกระแสน้ําน้ี ซึ่งลักษณะบางอยางก็

เหมือนกระแสน้ําโนน บางอยางเหมือนกระแสน้ํานั้น บางอยางเหมือนกระแสน้ํานูน ฯลฯ แตรวมท้ังหมดแลวไม

เหมือนกระแสน้ําอื่นใด  
ตอมา มีผูบอกเราวา กระแสน้ําสายนี้ช่ือแมนํ้าทาวัง เขาบอกวา กระแสน้ําของแมนํ้าทาวังเปนอยางน้ันๆ 

บางคนบอกวาแมน้ําทาวังมีน้ําสกปรก ปลาไมชุม บางคนบอกวา กระแสน้ําของแมน้ําทาวังไมไหลเชี่ยว และเปน

อยางนั้นๆ บางคนวา แมนํ้าทาวังไหลผานถิ่นที่มีดินสีแดงมาก จึงมีน้ําสีคอนขางแดง  
เราเกิดความรูสึกเปนขอสังเกตข้ึนมาวา ความจริง กระแสน้ําท่ีเรามองดูอยู ก็มีภาวะสมบูรณในตัวตาม

สภาพของมันอยูแลว มันมีลักษณะตางๆ เชน ไหลชา มีสีแดง สกปรก เปนตน ก็เพราะมันเกิดจากองคประกอบ

และความเปนไปตางๆ ท่ีเปนเหตุเปนผลอันทําใหมันตองเปนเชนน้ัน เชน เม่ือกระแสน้ํากระทบละลายดินแดง ก็

เกิดผลข้ึนแกกระแสน้ําน้ันใหมีสีแดง เปนตน ความเปนไปตางๆ ของมัน มีผลตอมันอยูในตัวเอง  
ย่ิงกวานั้น ขณะท่ีเรามองอยูนั้น กระแสน้ําก็ไหลผานไปเรื่อยๆ นํ้าท่ีเราเห็นตรงหนาเมื่อแรกมอง กับเวลา

ตอมา ก็ไมใชน้ําเดียวกัน และน้ําท่ีเห็นตอนตอๆ มา กับตอนทายที่เราจะเลิกมอง ก็ไมใชนํ้าเดียวกัน แตกระนั้น

มันก็มีลักษณะจําเพาะท่ีเรียกไดวาเปนอยางเดิม เพราะองคประกอบตางๆ ท่ีรวมเขาเปนกระแสน้ําน้ันยังคง

เหมือนๆ เดิม แตมีคนบอกเราวา แมน้ํานี้ช่ือแมนํ้าทาวัง ยิ่งกวานั้นยังบอกวา แมน้ําทาวังมีกระแสน้ําไมเช่ียว นํ้า

ของแมน้ําทาวังสกปรก ปลานอย เรามองไมเห็นวาจะมีแมนํ้าทาวังอยูท่ีไหนตางหาก หรือนอกจากกระแสนํ้าท่ีเรา

มองอยูน้ัน เรามองไมเห็นตัวแมน้ําทาวังไหนท่ีมาเปนเจาของกระแสน้ําท่ีไหลอยูนั้น  
ย่ิงกวาน้ัน เขาบอกวา แมนํ้าทาวังไหลผานละลายดินแดง ทําใหมันมีนํ้าสีคอนขางแดง คลายกับวา แมนํ้าทาวัง

ไปทําอะไรใหกับดินแดง มันจึงไดรับผลถูกเขาลงโทษใหมีนํ้าสีแดง เราเห็นอยูชัดๆ วา กระแสนํ้าท่ีเรามองอยูน้ัน มีความ

เปนไป เปนกระบวนการแหงเหตุและผลพรอมอยูในตัวของมัน นํ้าท่ีไหลมากระทบเขากับดินแดง ดินแดงละลายผสมกับ

นํ้าเปนเหตุ ผลก็เกิดข้ึนคือกระแสนํ้าจึงมีสีคอนขางแดง ไมเห็นจะมีใครมาเปนผูทําหรือเปนผูรับผลน้ันอีก  
ย่ิงกวานั้น เราไมเห็นตัวแมน้ําทาวังเปนชิ้นเปนอันอยูที่ไหนไดเลย กระแสน้ําที่ไหลผานหนาเราไปแลว ก็ไหล

ผานไปเลย น้ําเกาท่ีเราเห็น ก็ไมมีอยูที่นั่นแลว มีแตน้ําใหมมาแทนที่เร่ือยไป เรากําหนดกระแสน้ํานั้นได ดวย

องคประกอบ อาการ และความเปนไปตางๆ ท่ีประมวลกันข้ึนใหปรากฏลักษณะอันจะถือเอาไดเชนนั้นเทาน้ันเอง และ

ถามีตัวตนของแมน้ําทาวังเปนช้ินเปนอันแนนอนตายตัวอยู กระแสน้ําก็คงจะเปนไปตามองคประกอบและเหตุปจจัย

ตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของไมได และในข้ันสุดทาย เราเห็นวา แมนํ้าทาวังนั่นแหละเปนสวนเกินที่ไมจําเปน เราพูดถึง

กระแสนํ้าน้ันไดเต็มตามกระบวนการของมัน โดยไมตองยุงเกี่ยวกับแมนํ้าทาวังเลย วาใหถูกแลว แมนํ้าทาวังไมมี

อยูเลยดวยซ้ําไป เราเห็นชัดเลยวา ไมมี ไมตองมี และไมอาจจะมีอะไรๆ มาเปนตัวตนท่ีเรียกวาแมนํ้าทาวัง หรือ

มีแมนํ้าทาวังท่ีไหนมาเปนตัวตนเปนอัตตา ท่ีจะเปนเจาของเปนเจาก้ีเจาการกํากับส่ังการแกกระแสน้ําน้ัน  
ตอมาอีกนาน เราเดินทางไปถึงตําบลอื่น เราพบชาวตําบลน้ันหลายคน คราวหนึ่งเราอยากจะเลาใหเขาฟง

เกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ําท่ีเราไดมองดูคราวกอนนั้น แลวเราก็เกิดความติดขัดขึ้นมาทันที เราไมรูวาจะพูดอยางไรดี 

เขาจึงจะเขาใจตามท่ีเราตองการจะบอกเขาได เรานึกข้ึนมาไดถึงคําท่ีเคยมีคนบอกเราวากระแสนํ้าสายน้ันชื่อแม

นํ้าทาวัง จากนั้นเราก็สามารถเลาใหชาวบานฟงอยางสะดวกคลองแคลว และเขาก็ฟงดวยความเขาใจและสนใจ

เปนอยางดี เราพูดดวยวา แมนํ้าทาวังมีนํ้าสกปรก มีปลานอย กระแสน้ําของแมนํ้าทาวังไหลชา แมนํ้าทาวังไหลไป
กระทบดินแดง ทําใหมันมีสีคอนขางแดง  
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ในเวลาน้ัน เราเกิดความเขาใจแจมแจงดวยวา แมนํ้าทาวัง และบทบาทของมันตามที่เราเลานั้น เปนเพียง

ถอยคําสมมติเพื่อสะดวกในการติดตอส่ือสารกันในโลก แมนํ้าทาวังและบทบาทของมันตามคําสมมติเหลาน้ี จะมี

ข้ึนมาหรือไมมี และเราจะใชมันหรือไมก็ตามที จะไมมีผลกระทบตอกระแสน้ํานั้นเลย กระแสน้ําน้ันก็คงเปน

กระบวนการแหงกระแสที่ไหลเนื่องไปตามองคประกอบและเหตุปจจัยของมันอยูน่ันเอง เราแยกไดระหวางสมมติ

กับสภาวะที่เปนจริง บัดน้ี เราท้ังเขาใจ และสามารถใชถอยคําเหลานั้นพูดดวยความสบายใจ 
ท่ีสมมติเรียกกันวาคน วานาย ก. คุณ ข. เรา เขา นั้น โดยสภาวะท่ีแทก็คือ กระบวนธรรมท่ีไหลเนื่อง

เปนกระแสสืบตอกันไปไมขาดสาย มีองคประกอบตางๆ มาสัมพันธกันอยูมากมาย มีความเปนไปปรากฏใหเห็น

ไดนานัปการ สุดแตเหตุปจจัยท้ังหลายท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในกระบวนธรรมน้ันเอง และท้ังท่ีเนื่องดวยภายนอก  
เมื่อมีความเก่ียวของสัมพันธอยางหน่ึงเกิดเปนเหตุขึ้นแลว ก็ยอมกอใหเกิดผลเปนความเปล่ียนแปลง

ข้ึนในกระบวนธรรมนั้น ส่ิงท่ีเรียกวากรรม และวิบาก น้ัน ก็คือความเปนไปตามทางแหงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน

กระบวนธรรมท่ีกลาวน้ื ซึ่งมีความสําเร็จพรอมอยูในตัวกระบวนธรรมนั้นเอง โดยไมตองอาศัยตัวสมมติ เชนวา 
นาย ก. นาย ข. เรา เขา นายสิบ นายพัน มารับสมอางเปนเจาของ เปนผูทํา หรือเปนผูรับผลแตประการใด  

อันน้ีเปนสวนตัวสภาวะความจริง อันเปนไปอยูตามธรรมดาของมัน แตเพื่อความสะดวกในการส่ือสาร

ใหเขาใจกันในหมูชาวโลก จะใชพูดตามสมมติก็ได โดยตั้งช่ือใหแกกระบวนธรรมท่ีไหลเวียนอยูน้ันวา นาย ก. 

นาย ข. จมื่น หัวหมู เปนตน เมื่อรับสมมติเขาแลว ก็ตองยอมรับสมอาง เปนเจาของ เปนผูทํา และผูถูกทําไป

ตามเรื่อง แตถึงจะสมมติหรือไมสมมติ จะรับสมอางหรือไมรับ กระบวนธรรมท่ีเปนตัวสภาวะความจริงก็เปนไป

อยูตามกฎธรรมดา ตามเหตุปจจัยของมันน่ันเอง ขอสําคัญก็คือ จะตองรูเทาทัน แยกสมมติกับตัวสภาวะออก

จากกันได ของอันเดียวกันนั่นแหละ เมื่อใดจะพูดถึงสภาวะ ก็พูดไปตามสภาวะ เม่ือใดจะใชสมมติ ก็พูดไปตาม

สมมติ อยาไขวเขว อยาสับสนปะปนกัน และตองมีความเขาใจสภาวะเปนความรูเทาทันรองรับยืนเปนพื้นอยู 
ท้ังตัวสภาวะ และสมมติ เปนส่ิงจําเปน ตัวสภาวะ (นิยมเรียกกันวาปรมัตถ) เปนเรื่องของธรรมชาติ 

สวนสมมติเปนเรื่องของประโยชนในทางปฏิบัติสําหรับความเปนอยูของมนุษย แตปญหาเกิดข้ึนเพราะมนุษยเอา

สภาวะกับสมมติมาสับสนกัน คือ เขาไปยึดเอาตัวสภาวะ จะใหเปนตามสมมติ จึงเกิดวุนวายข้ึน ตัวสภาวะไมวุน 

เพราะมันเปนไปอยางนั้นเอง ตามปกติธรรมดา ไมเกี่ยวกับใครจะไปยึดหรือไม มนุษยเปนผูวุนไปฝายเดียว และ

เพราะมันไมวุนดวย มนุษยจึงยิ่งวุนวายใหญ เพราะขัดความปรารถนา ถูกบีบค้ัน จึงเกิดเปนปญหาแกมนุษยเอง  
ตามเรื่องในบาลีท่ียกมาอางขางตน เห็นไดชัดวาภิกษุท่ีเกิดความสงสัยน้ัน เอาความรูเก่ียวกับสภาวะ

ตามท่ีตนฟงมาเรียนมา ไปสับสนกับสมมติท่ีตนยึดถืออยู จึงเกิดความงุนงง ตามขอสงสัยของเธอ ถาคงศัพท

สําคัญไวตามเดิมจะแปลวา “กรรมท้ังหลายท่ีอนัตตาทํา จะถูกตองอัตตาไดอยางไร?”  ทอนแรก เธอพูดตาม

ความรูเก่ียวกับตัวสภาวะ ทอนหลังเธอพูดตามสมมติท่ีเธอยึดถืออยูเอง จึงขัดกันเปนธรรมดา  

เทาท่ีกลาวมา เปนอันสรุปไดวา  
- หลักอนัตตากับกรรม ไมขัดกันเลย ตรงขาม อนัตตากลับสนับสนุนกรรม  เพราะส่ิงท้ังหลายเปน

อนัตตา กรรมจึงมีได เม่ือกระบวนธรรมดําเนินไป องคประกอบทุกอยางตองเกิดดับเขาสัมพันธเปนเหตุปจจัย

ตอเน่ืองกันไป กระแสสัมพันธแหงเหตุปจจัยจึงจะดําเนินไปได ไมใชมีอะไรมาเปนตัวเท่ียงคงท่ี ลอยทื่อกั้นขวาง

อยูกลางกระแส จะไปไหนก็ไมไป จะเปนไปอยางไร ก็ไมเปนไป ถามีอัตตา กรรมก็ไมมี เพราะอัตตาไมเปนไป

ตามเหตุปจจัย ไมมีอะไรเขาถึงเน้ือตัวมัน อะไรจะเกิดขึ้น ก็ไมมีผลใหเน้ือตัวอัตตาเปล่ียนแปลงไป ในท่ีสุดก็

จะตองแยกคนออกเปนสองชั้น อยางลัทธิสัสสตทิฏฐิบางพวก ท่ีวาคนทํากรรม รับผลกรรมกันไป อยูแคชั้นนอก 

สวนแกนแทหรืออัตตาอยูภายในเที่ยง คงท่ี ถึงอะไรจะเปนไปอยางไร อัตตาก็คงเดิม ไมถูกกระทบกระเทือน 
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 -  ท่ีเราทํากรรม และรับผลกรรมกันอยูทุกวันนี้ ก็ทําและรับผลกรรมกันอยู โดยไมตองมีตัวผูทํากรรม

และไมมีคนรับกรรมอยูแลว ในส่ิงท้ังหลายท่ีประชุมกันอยูและดําเนินไปเปนกระบวนธรรมน้ัน ตองพิจารณาใน

แงท่ีวา มีอะไรบางเขาไปเปนปจจัย อะไรไปสัมพันธกับอะไร แลวมีผลอะไรเกิดข้ึนในกระบวนธรรมนั้น ทําให

กระบวนธรรมนั้นผันแปรเปนไปอยางไรๆ เม่ือมีเหตุท่ีเรียกวาการกระทําเกิดข้ึนเปนปจจัยแลว ก็ยอมมีผลท่ี

เรียกวาวิบากเกิดขึ้นในกระบวนธรรมน้ันเอง เรียกวามีการกระทํา และมีผลการกระทําเกิดขึ้น โดยไมตองมี

เจาของกรรม ท่ีมาเปนผูทํากรรมและเปนผูรับผลกรรมนั้นอีกชั้นหน่ึง  
กรรมคือความเปนไปตามเหตุและผลในกระบวนธรรมนั้น อันตางหากจากสมมติท่ีเราเอาไปสวมใส

ครอบใหมัน เม่ือตกลงจะสมมติเรียกกระบวนธรรมที่ดําเนินอยูน้ันวา เปน นาย ก. นาย ข. ก็ยอมมีนาย ก. นาย 

ข. ท่ีเปนเจาของกรรม เปนผูทํากรรม และรับผลกรรม แตกระบวนธรรมท่ีเปนตัวสภาวะ ก็ดําเนินไปตามปกติ

ของมัน เปนเหตุเปนผลพรอมอยูในตัวโดยสมบูรณอยูแลว ไมตองอาศัยนาย ก. นาย ข. จึงจะมีเหตุมีผลเกิดข้ึน  
เมื่อจะพูดในแงกระบวนธรรม วาดําเนินไปอยางไร ดวยเหตุปจจัยอะไร เปนผลอยางไร ก็พูดไป หรือจะ

พูดในแงวานาย ก. นาย ข. ทํากรรมนั้นแลว รับผลกรรมอยางน้ี ก็พูดไป เม่ือพูดในแงสมมติ ก็ใหรูวากําลังพูด

ในแงสมมติ เมื่อพูดในแงสภาวะหรือปรมัตถ ก็ใหรูวากําลังพูดในแงสภาวะ เมื่อรูเทาทันความเปนจริง และความ

มุงหมายในการพูดแบบนั้นๆ ไมเขาไปยึดติดถือมั่น ไมเอามาปะปนกัน ก็เปนอันใชได
509 

 - ไมตองพูดถึงมนุษยซึ่งเปนประชุมแหงเหตุปจจัยท่ีซับซอนลึกซึ้งมาก เพราะมีองคประกอบฝายจิตใจ

รวมอยูดวย แมแตพวกรูปธรรมท่ีมีองคประกอบฝายวัตถุอยางเดียว เชนอยางเรื่องแมน้ําทาวังท่ีกลาวขางตน คน

จํานวนมากก็ยังติดในสมมติ ยึดม่ันเอาเปนตัวเปนตนจริงจังไปได, สําหรับองคประกอบฝายจิตใจนั้น ละเอียด

ลึกซึ้งมาก แมแตความเปนอนิจจัง บางคนก็มองไมเห็น เชน เคยมีบางคนกลาวแยงวา “ใครวาสัญญาไมเท่ียง ไม
แนนอน ไมคงท่ี, สัญญาตองนับวาเปนของเที่ยง เพราะมันเกิดขึ้นท่ีไหนเมื่อใด ก็เปนสัญญาทุกครั้ง คงท่ี ไมเคย

เปล่ียนแปลง” คําแยงนี้บางคนอาจเห็นคลอยไปตามได แตถาเปล่ียนขอความนี้มาใชกับวัตถุหรือรูปธรรม อาจ

มองเห็นขอถูกขอผิดไดงายและชัดเจนข้ึน คําแยงขางตนน้ัน เหมือนกันกับท่ีพูดวา “ใครวารางกายไมเท่ียง, 
รางกายเปนของเท่ียงแท คงท่ี เพราะรางกายเกิดข้ึนที่ไหน เม่ือไรก็เปนรางกายอยูนั่นเอง ไมเปล่ียนแปลง” 
ขอความสุดทายน้ีมองเห็นแงผิดงายกวา แตความจริง ก็ผิดดวยเหตุผลอยางเดียวกัน กลาวคือ เปนความสับสน

ระหวางสัญญา กับบัญญัติวาสัญญา และรางกาย กับบัญญัติวารางกาย จะอธิบายวาสัญญาและรางกาย เปนของ

เท่ียง คงท่ี แตเหตุผลท่ีแสดงกลายเปนพูดวา บัญญัติวาสัญญา และบัญญัติวารางกาย เท่ียงแทคงท่ี 
 -  การศึกษาหลักกรรม โดยจับเอาท่ีสมมติ จะทําใหไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนเหตุเปนผล

ในชวงกวางเกินไป เชน จับเอาวา นาย ก. ทํากรรมชื่อนี้ ในวันน้ี ตอมาอีกสิบป เขาไดรับผลกรรมชั่วนั้น ความ

เปนเหตุเปนผลท่ีอธิบาย มักจะเปนแบบกาวเดียว ขามเวลา ๑๐ ป ดังนั้น จึงยากท่ีจะใหมองเห็นความสัมพันธ

ในทางเหตุผลไดละเอียดชัดเจน เพราะไมมองเห็นกระแสเหตุปจจัยที่เปนไปตอเน่ืองโดยตลอด; การศึกษา

กระบวนธรรมตามสภาวะ จึงจะชวยใหมองเห็นกระแสความสัมพันธน้ันไดละเอียดตลอดสายวา ความหมายของ

การไดรับผลนั้น ท่ีแทจริงคืออะไร และเปนเชนนั้นไดอยางไร?510
 

                                                 
509  วิสุทธิมัคคกลาวไวนาฟงวา “ผูทํากรรมไมมี ผูเสวยผลก็ไมมี มีแตธรรมลวนๆ เปนไป ความเห็นอยางน้ีจึงเปนสัมมาทัศนะ” (วิสุทฺธิ.๓/๒๒๖) 
510  คัมภีรอภิธรรม รุนอรรถกถาฎีกา ชี้แจงวา บัญญัติ (concept; name; designation) เปนกาลวินิมุต (พนจากกาล, ไมขึ้นกับกาลเวลา) 

เพราะไมมีความพินาศ แตก็เปนส่ิงไมมีจริง; กาลก็เปนบัญญัติ ซ่ึงมีขึ้นดวยอาศัยปรากฏการณ (สงฺคณี อ.๑๒๙; สงฺคห.ฏีกา ๑๒๔) 



บทท่ี ๕ กรรม   ๓๑๕ 
 

  

นาย ก. มีเรื่องวิวาทกับเพื่อนบาน และไดทํารายเพ่ือนบานน้ันถึงแกความตาย เขาหวาดกลัวการจับกุม

ของเจาหนาท่ีและการแกแคนของญาติพวกพองของผูตาย เท่ียวหลบซอนตัว ตอมาเขาถูกจับไดและถูกลงโทษ  
แมภายหลังพนโทษออกมาแลว นาย ก. ก็ยังมีความเดือดรอนใจในการกอกรรมช่ัว ถูกภาพของคนตาย

หลอกหลอนอยูตลอดเวลา ไดรับความทุกขทรมานท้ังทางรางกายและจิตใจ หาความสุขความเย็นใจไมไดเลย 

หนาตาทาทางของเขาเปล่ียนไป กลายเปนหมนหมองรอนรนหวาดระแวงและอมทุกข  
ภาวะจิตใจเชนน้ี ประกอบกับปจจัยอยางอื่น เชนความมีรางกายแข็งแรง ไดมีผลสืบเน่ืองตอมา โดยทํา

ใหเขากลายเปนคนฉุนเฉียว โมโหราย รุนแรง และเม่ือเวลายาวนานผานไป บุคลิกภาพของเขาก็เปล่ียนไปเปนคน

มีลักษณะหยาบคาย เห้ียมเกรียม ชอบกลบเกล่ือนความทุกขดวยการแสดงอํานาจ ท้ังเปนภัยตอสังคม และตัว

เขาเองก็หาความสุขทางสังคมที่แทจริงไมได 
เรื่องท่ีเลามานี้ ถาจะพูดใหส้ันก็วา นาย ก. ทํากรรมชั่ว และไดรับผลของกรรมช่ัวนั้น การพูดอยางน้ี

เปนไปตามภาษาสามัญ ซึ่งคนทั่วไปเขาใจไดงาย เรียกวาพูดตามสมมติ เปนวิธีการส่ือสารในระหวางมนุษย ชวย

ใหเกิดความสะดวกในการท่ีจะทําความเขาใจตอกัน แตเปนการพูดถึงเพียงภาพท่ีปรากฏออกมาภายนอก หรือ

ผลรวมหยาบๆ ของเหตุปจจัยท่ีตอเน่ืองซับซอนอยูภายใน ไมเขาถึงเน้ือหาภายในท่ีสัมพันธสืบทอดกันตาม

สภาวะของธรรมชาติ  
แตถาพูดโดยปรมัตถ หรือตามสภาวะของธรรมชาติเองแทๆ ก็จะพูดไดถึงเนื้อในของความเปนไป

ท้ังหมดท่ีเรียกวากระบวนธรรม เชนบอกวา ในกระบวนธรรมแหงขันธ ๕ ชุดน้ี จิตประกอบดวยความโกรธ

เกิดข้ึน มีการปรุงแตงตามความโกรธน้ัน จนแสดงออกเปนการกระทํา มีกรรมเกิดข้ึน จิตท่ีมีการปรุงแตงอยาง

น้ันเริ่มแปรคุณภาพไป มีคุณสมบัติรายๆ เชน ความระแวง หวาดกลัว และความคิดรายเกิดมากข้ึน จิตปรุงแตง

อยางน้ันบอยๆ เกิดการส่ังสมคุณสมบัติรายๆ จนเปนลักษณะประจํา และคุณสมบัติรายๆ นั้นๆ ก็เปนปจจัยให

ทุกขเวทนาเกิดข้ึน ยิ่งกวานั้น การกระทบทางกายจากภายนอกเกิดขึ้น ทุกขเวทนาเกิดข้ึน ทุกขเวทนาเกิดข้ึนๆ  
การพูดตามสภาวะอยางน้ี มีเน้ือหาครบถวนสมบูรณโดยไมตองเอยอางถึง นาย ก. หรือตัวตนใดๆ เขา

มาเกี่ยวของ ตัวกระบวนการจึงมีแตเพียงองคธรรมตางๆ ท่ีเกิดขึ้น และสัมพันธเปนปจจัยสืบทอดกันมา มีการ

กระทําและมีผลของการกระทํา โดยไมตองมีผูทําและผูรับผลของการกระทํา  
ไมวาจะพูดตามสภาวะอยางนี้ หรือพูดตามสมมติอยางขางตน เน้ือหาของสภาพท่ีเปนจริงก็มีเทากัน ไม

ขาดไมเกินกวากัน เพียงแตวา การพูดตามสภาวะ เปนการพูดถึงแตตัวความจริงลวนๆ โดยไมพอกเพ่ิมถอยคํา

หรือภาพสมมติซอนข้ึนมาบนตัวความจริงน้ัน  
อยางไรก็ตาม แมจะอธิบายถึงเพียงน้ีแลว บางคนก็ยังไมอาจเขาใจ จึงคงจะตองเลาเปนนิทานวา  
ทิดผองไปคุยธรรมะกับทานพระครูท่ีวัด ตอนหนึ่งทิดผองถามวา  
“เอ! หลวงพอครับ พระพุทธเจาทรงสอนวา ทุกส่ิงทุกอยางเปนอนัตตา ไมใชตัวไมใชตน ไมเปนของ

ใครๆ ไมมีตัวผูทํากรรม ไมมีตัวผูรับผลของกรรม ถาอยางน้ัน ผมจะไปฆาใคร ตีหัวใคร หรือทําอะไรๆ ใครก็ได

สิครับ เพราะไมมีใครทํากรรม แลวผมก็ไมตองไดรับผลกรรม” 
พอทิดผองพูดขาดคํา ไมเทาในมือของทานพระครู ซึ่งทานฉวยขึ้นมาจากขางท่ีนั่งเม่ือไรทิดผองไมทัน

สังเกตเห็น ก็ฟาดลงมาอยางรวดเร็ว จนเขายกแขนข้ึนรับแทบไมทัน ปลายไมเทาถูกกลางตนแขนพอหนุยๆ 

แดงๆ ทิดผองคลําแขนปอย  
“หลวงพอ! ทําไมทํากับผมอยางน้ีละ?” ทิดผองพูดเสียงกราว แสดงอาการวากําลังขมความโกรธ 
“อาว! เปนไงละ?” ทานพระครูถามลอยๆ  
“ก็หลวงพอตีผม ผมเจ็บน่ี” ทิดผองตอบเสียงเครียด หนานิ่ว 



๓๑๖  พุทธธรรม 
 

“กรรมมีอยู ผูทํากรรมไมมี ผลกรรมมีอยู ผูรับผลของกรรมไมมี เวทนามีอยู ผูเสวยเวทนาไมมี ความ

เจ็บมีอยู ผูเจ็บไมมี”  
ทานพระครูพูดเปรยๆ ปรับเสียงชาๆ อยางทํานองเทศน และวาตอไปอีก “ผูใดแสวงหาประโยชน ในทาง

เห็นแกตัวจากอนัตตา ผูน้ันไมพนจากอัตตา; ผูใดยึดมั่นอนัตตา ผูน้ันแลคือผูยึดมั่นอัตตา เขาหารูจักอนัตตาไม; 
ผูใดยึดถือวาผูทํากรรมไมมี ผูน้ันยอมไมพนจากความยึดม่ันวาผูเจ็บมี เขาหารูแจงไมวา ผูทํากรรมก็ไมมี และผู

เจ็บก็ไมมี” 
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ถารักจะพูดวาไมมีผูทํากรรม ก็ตองเลิกพูดดวยวาผมเจ็บ  

คุณคาทางจริยธรรม 
 กลาวโดยสรุป คุณคาท่ีตองการในทางจริยธรรมของหลักกรรม มีดังนี้  

๑)  ใหเปนผูหนักแนนในเหตุผล รูจักมองเห็นการกระทํา และผลการกระทํา ตามแนวทางของเหตุ

ปจจัย ไมเช่ือส่ิงงมงาย ต่ืนขาว เชน เรื่องแมนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ เปนตน 
๒)  ใหเห็นวาผลสําเร็จท่ีตนตองการ จุดหมายท่ีปรารถนาจะเขาถึง จะสําเร็จไดดวยการลงมือทํา 
 -  จึงตองพึ่งตน และทําความเพียรพยายาม 
 -  ไมรอคอยโชคชะตา หรือหวังผลดวยการออนวอนเซนสรวงตอปจจัยภายนอก 
๓)  ใหมีความรับผิดชอบตอตนเองท่ีจะงดเวนจากกรรมช่ัว และรับผิดชอบตอผูอื่น ดวยการกระทํา

ความดีตอเขา 
๔)  ใหถือวา บุคคลมีสิทธิโดยธรรมชาติท่ีจะทําการตางๆ เพื่อแกไขปรับปรุง สรางเสริมตนเองใหดีขึ้น

ไป โดยเทาเทียมกัน สามารถทําตนใหเลวลงหรือใหดีข้ึน ใหประเสริฐจนถึงย่ิงกวาเทวดาและพรหม

ไดทุกๆ คน 
๕)  ใหถือวาคุณธรรม ความสามารถ ความประพฤติปฏิบัติ เปนเคร่ืองวัดความทรามหรือประเสริฐของ

มนุษย ไมใหมีการแบงแยกโดยชาติช้ันวรรณะ 
๖)  ในแงกรรมเกา ใหถือเปนบทเรียน และรูจักพิจารณาเขาใจตนเองตามเหตุผล ไมคอยเพงโทษแต

ผูอื่น มองเห็นพื้นฐานของตนเองท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือรูท่ีจะแกไขปรับปรุง และวางแผนสรางเสริม

ความเจริญกาวหนาตอไปไดถูกตอง 
๗)  ใหความหวังในอนาคตสําหรับสามัญชนท่ัวไป 

 คุณคาเหลาน้ี พึงพิจารณาตามพุทธพจนดังตอไปน้ี 

ความหมายท่ัวไป เชน: 
“ภิกษุทั้งหลาย เจตนา เรากล่าวว่าคือกรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงกระทํากรรม ด้วยกาย 

ด้วยวาจา ด้วยใจ”511 

“สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งพาอาศัย กรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้ทรามและประณีต”512 

                                                 
511  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๓ 
512  ม.อุ.๑๔/๕๗๙/๓๗๖ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๓๑๗ 
 

  

“บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นน้ัน ผู้ทําดี ย่อมได้ดี ผู้ทําชั่ว ย่อมได้ช่ัว”513 

“บุคคลทํากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นทําแล้วไม่ดี บุคคลมีหน้าชุ่ม
ด้วยนํ้าตา ร้องไห้อยู่ ย่อมเสพผลของกรรมใด กรรมนั้นทําแล้วไม่ดี บุคคลทํากรรมใดแล้ว 
ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมน้ันแล ทําไว้เป็นดี”514 

“คนพาลมีปัญญาทราม ทํากับตนเองเหมือนเป็นศัตรู ย่อมทํากรรมชั่วอันให้ผลเผ็ดร้อน 
บุคคลทํากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนภายหลัง มีหน้านองด้วยนํ้าตา ร้องไห้อยู่ เสวยผลแห่ง
กรรมใด กรรมน้ันทําแล้วไม่ดีเลย” 

“บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง เสวยผลแห่งกรรมใด ด้วยหัวใจแช่มชื่น
เบิกบาน กรรมนั้นทําไว้เป็นดี บุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบลงมือกระทํากรรม
น้ันทีเดียว”515 

ความเปนคนมีเหตุผล ไมเชื่อถืองมงาย เชน: 
“คนพาลมีกรรมดํา ถึงจะแล่นไปยัง (แม่นํ้าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ คือ) แม่นํ้าพาหุกา ท่านํ้าอธิกักกะ 

ท่าน้ําคยา แม่น้ําสุนทริกา แม่น้ําสรัสวดี แม่น้ําปยาคะ และแม่นํ้าพาหุมดี เป็นนิตย์ ก็บริสุทธิ์
ไม่ได้ แม่นํ้าสุนทริกา ท่านํ้าปยาคะ หรือแม่นํ้าพาหุกา จักทําอะไรได้ จะชําระนรชนผู้มีเวร 
ผู้ทํากรรมหยาบช้า ผู้มีกรรมชั่วน้ัน ให้บริสุทธ์ิไม่ได้เลย (แต่) ผัคคุณฤกษ์ (ฤกษ์ดีเยี่ยม) ย่อม
สําเร็จทุกเมื่อ แก่บุคคลผู้บริสุทธิ์ อุโบสถก็สําเร็จทุกเมื่อแก่ผู้บริสุทธิ์ วัตรของบุคคลผู้หมดจด
แล้ว มีการงานสะอาด ย่อมสําเร็จผลทุกเม่ือ  

“ดูกรพราหมณ์ ท่านจงอาบตนในคําสอนของเรานี้เถิด จงสร้างความเกษมแก่สัตว์ทั้งปวง
เถิด ถ้าท่านไม่กล่าวเท็จ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ทําอทินนาทาน เป็นผู ้มีศรัทธา หาความ
ตระหน่ีมิได้ไซร้ ท่านจะต้องไปท่าน้ําคยาทําไม แม้น้ําด่ืมของท่าน ก็เป็นแม่น้ําคยาแล้ว”516 

“ถ้าแม้นบุคคลจะพ้นจากบาปกรรมได้ เพราะการอาบนํ้า (ชําระบาป) กบ เต่า นาค จระเข้ 
และสัตว์เหล่าอ่ืนที่เท่ียวไปในแม่น้ํา ก็จะพากันไปสู่สวรรค์แน่นอน...ถ้าแม่นํ้าเหล่านี้พึงนําเอาบาป
ท่ีท่านทําไว้แล้วในกาลก่อนไปได้ไซร้ แม่น้ําเหล่าน้ีก็พึงนําเอาบุญของท่านไปได้ด้วย”517 

“ความสะอาดจะมีเพราะนํ้า (ศักดิ์สิทธิ์) ที่คนจํานวนมากพากันไปอาบก็หาไม่ ผู้ใดมีสัจจะ 
มีธรรม ผู้น้ันจึงจะเป็นผู้สะอาด เป็นพราหมณ์”518 

“ผู้ใดไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ถืออุกกาบาต ไม่ถือความฝัน ไม่ถือลักษณะดีหรือชั่ว ผู้นั้นชื่อ
ว่าล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลตื่นข่าว ครอบงํากิเลสที่ผูกสัตว์ไว้ในภพ อันเป็นดุจคูกั้นเสียได้ 
ย่อมไม่กลับมาเกิดอีก”519 

                                                 
513  สํ.ส.๑๕/๙๐๓/๓๓๓ 
514  ขุ.ธ.๒๕/๑๕/๒๓ 
515  สํ.ส.๑๕/๒๘๑/๘๑ 
516  ม.มู.๑๒/๙๘/๗๐ 
517  ขุ.เถรี.๒๖/๔๖๖/๔๗๓ 
518  ขุ.อุ.๒๕/๔๖/๘๑ 



๓๑๘  พุทธธรรม 
 

“ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขลาผู ้คอยนับฤกษ์อยู ่ ประโยชน์เป็นตัวฤกษ์ของประโยชน์ 
ดวงดาวจักทําอะไรได้”520 

“บุคคลประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้น ได้ชื่อว่า เป็นฤกษ์ดี มงคลดี เป็นเช้าดี อรุณดี        
เป็นขณะดี ยามดี และเป็นอันได้ทําบูชาดีแล้วแด่บรรดาท่านผู้พรหมจารีชน  

“แม้กายกรรมของเขา ก็เป็นสิทธิโชค วจีกรรมก็เป็นสิทธิโชค มโนกรรมก็เป็นสิทธิโชค 
ประณิธานของเขาก็เป็นสิทธิโชค ครั้นกระทํากรรมทั้งหลายที่เป็นสิทธิโชคแล้ว เขาย่อมได้ประสบ
แต่ผลท่ีมุ่งหมายอันเป็นสิทธิโชค”521 

การลงมือทํา ไมรอคอยความหวังจากการออนวอนปรารถนา เชน: 
“ไม่ควรหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่พึงเพ้อฝันสิ่งที่ยังไม่มา สิ่งใดเป็นอดีต สิ่งนั้นก็

ผ่านไปแล้ว สิ่งใดเป็นอนาคต สิ่งนั้นก็ยังไม่ถึง ส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบัน อัน
เป็นของแน่นอน ไม่คลอนแคลน ขอให้ผู้นั้น ครั้นเข้าใจชัดแล้ว พึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้
ลุล่วงไปในท่ีน้ันๆ  

“เร่งทําความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่ง เพราะว่า สําหรับพระยา
มัจจุราช เจ้าทัพใหญ่น้ัน เราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลย  

“ผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่อย่างนี้ มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้นั้นแท้ 
พระสันตมุนีทรงขนานนามว่า ถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐ”522 

“ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นของได้
ยากในโลก คือ อายุ...วรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค์ ธรรม ๕ ประการนี้...เราไม่กล่าวว่าจะพึงได้มา
เพราะการอ้อนวอน หรือเพราะการตั้งปรารถนา ถ้าการได้ธรรมทั้ง ๕ นี้ จะมีได้ เพราะการ
อ้อนวอน หรือเพราะการต้ังปรารถนาแล้วไซร้ ใครในโลกน้ี จะพึงเส่ือมจากอะไร  

“ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผู้ปรารถนาอายุ (ยืน) ไม่พึงอ้อนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับอายุ 
เพราะการอยากได้อายุนั้นเลย อริยสาวกผู้ปรารถนาอายุ พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่ออายุ 
เพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุที่ปฏิบัติแล้วนั่นแหละ จึงจะเป็นไปเพื่อการได้อายุ อริยสาวก
นั้นย่อมเป็นผู้ได้อายุ ไม่ว่าจะเป็นของทิพย์ หรือของมนุษย์...ผู้ปรารถนาวรรณะ...สุข...ยศ...
สวรรค์ ก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติท่ีจะเป็นไปเพ่ือวรรณะ...สุข...ยศ...สวรรค์...”523 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่หมั่นประกอบความเพียรในการฝึกอบรมจิต ถึงจะมีความปรารถนา
ว่า ‘ขอให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะเถิด’ ดังน้ี จิตของเธอจะหลุดพ้นไปจากอาสวะได้ ก็หาไม่
...เหมือนไข่ไก่ ๘ ฟอง ก็ตาม ๑๐ ฟอง ก็ตาม ๑๒ ฟอง ก็ตาม ที่แม่ไก่ไม่นอนทับ ไม่กก 

                                                                                                                                                        
519  ขุ.ชา.๒๗/๘๗/๒๘ 

520  ขุ.ชา.๒๗/๔๙/๑๖ 

521  องฺ.ติก.๒๐/๕๙๕/๓๗๙ 
522  ม.อุ.๑๔/๕๒๗/๓๔๘; ฯลฯ 
523  องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๓/๕๑ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๓๑๙ 
 

  

ไม่ฟัก ถึงแม้แม่ไก่จะมีความปรารถนาว่า ‘ขอให้ลูกของเราใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปาก ทําลาย
เปลือกไข่ออกมาโดยสวัสดีเถิด’ ดังนี้ ลูกไก่จะใช้ปลายเล็บ หรือจะงอยปาก ทําลายเปลือกไข่
ออกมาได้ ก็หาไม่”524 

การไมถือชาติชั้นวรรณะ ถือความประพฤติเปนประมาณ เชน: 
“ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็น

ชาวนา มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆ ผู้นั้นเป็นศิลปิน มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดอาศัย
การค้าขายเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นพ่อค้า มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่น ผู้นั้นเป็น
คนรับใช้ มิใช่พราหมณ์ ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นโจร มิใช่พราหมณ์ ฯลฯ 
ผู้ใดปกครองบ้านเมือง ผู้น้ันเป็นราชา มิใช่พราหมณ์ 

“เรามิได้เรียกคนเป็นพราหมณ์ตามที่เกิดมาจากท้องมารดา ผู้นั้นยังมีกิเลส เป็นแค่สักว่า   
โภวาที (ธรรมเนียมพราหมณ์เรียกทักทายคนอื่นว่า “โภ”) เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลส ไม่มีความ
ถือม่ันต่างหาก ว่าเป็นพราหมณ์ 

“อันนามและโคตรที่กําหนดตั้งกันไว้นี้ เป็นสักว่าโวหารในโลก เพราะเกิดมีขึ้นตามคําเรียก
ขานที่กําหนดตั้งกันไว้ในคราวนั้นๆ ตามทิฏฐิอันนอนเนื่องอยู่ในหทัยสิ้นกาลนานของสัตว์
ทั้งหลายผู้ไม่รู ้ สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ ก็พรํ่ากล่าวว่าคนเป็นพราหมณ์เพราะชาติ (กําเนิด) แต่
บุคคลจะเป็นพราหมณ์เพราะชาติ ก็หาไม่ จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติ ก็หาไม่ จะชื่อว่าเป็น
พราหมณ์ ก็เพราะกรรม (การงานอาชีพที่ทํา525) ไม่ใช่พราหมณ์ก็เพราะกรรม เป็นชาวนาก็
เพราะกรรม เป็นศิลปินก็เพราะกรรม เป็นพ่อค้าก็เพราะกรรม เป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรม เป็นโจร
ก็เพราะกรรม ฯลฯ เป็นราชาก็เพราะกรรม  

“บัณฑิตท้ังหลาย ผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัด
ตามความเป็นจริงว่า โลกเป็นไปด้วยกรรม หมู่สัตว์เป็นไปด้วยกรรม สัตว์ทั้งหลายถูกผูกยึดกัน
ไว้ด้วยกรรม เหมือนล่ิมสลักของรถท่ีกําลังแล่นไป ฉะน้ัน”526 

“ดูกรพราหมณ์ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐ เพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่ เราจะ
เรียกคนว่าตํ่าทรามเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะ
ความเป็นผู้มีวรรณะใหญ่โตก็หาไม่ เราจะเรียกคนว่าตํ่าทรามเพราะความเป็นผู้มีวรรณะใหญ่โตก็
หาไม่ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากมายก็หามิได้ เราจะเรียกคนว่าตํ่า
ทรามเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หามิได้  

“แท้จริงบุคคลบางคน แม้เกิดในตระกูลสูง ก็ยังเป็นผู้ชอบเข่นฆ่า ลักทรัพย์ ประพฤติผิด
ในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดคําเพ้อเจ้อ เป็นคนละโมบ คิดเบียดเบียน เป็น
มิจฉาทิฏฐิ”527  

                                                 
524  สํ.ข.๑๗/๒๖๑/๑๘๖ 
525  กรรม แปลวาการกระทํา แตบางแหง อยางในที่น้ี มีความหมายแบบประมวล หมายถึงการงานท่ีอาศัยเล้ียงชีพ 

526  ม.ม.๑๓/๗๐๗/๖๔๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๓ 



๓๒๐  พุทธธรรม 
 

“บุคคลไม่เป็นคนถ่อยทรามเพราะชาติ ไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติ (กําเนิด) แต่เป็นคน
ถ่อยทรามเพราะกรรม เป็นพราหมณ์เพราะกรรม (การกระทํา ความประพฤติ)”528 

“วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกบวชในธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย นับว่าเป็นสมณศากยบุตรทั้งส้ิน”529 

“บรรดาวรรณะท้ังส่ีน้ี ผู้ใดเป็นภิกษุ สิ้นกิเลสาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทํากิจที่ตน
จะต้องทําสําเร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว ลุถึงประโยชน์ตนแล้ว หมดเครื่องผูกมัดไว้ในภพแล้ว 
หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ ผู้น้ันแล เรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าวรรณะท้ังหมดน้ัน”530 

การพ่ึงตนเอง เชน: 
“การเพียรพยายาม เป็นหน้าท่ีที่ท่านทั้งหลายต้องทําเอง ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทาง”531 

“ตนนั่นแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ด้วยตนที่ฝึกไว้ดีแล้วนั่นแหละ 
จะได้ท่ีพึ่งท่ีหาได้ยาก”532 

“ความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธ์ิ เป็นของเฉพาะตน คนอ่ืนทําคนอื่นให้บริสุทธ์ิไม่ได้”533 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิด อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึงเลย จงมีธรรมเป็นที่
พึ่งเถิด อย่ามีส่ิงอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย”534 

ขอเตือนใจเพื่ออนาคต 
“หญิง ชาย คฤหัสถ์ บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับ

ผลของกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย เราทํากรรมอันใดไว้ 
ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจักได้รับผลของกรรมน้ัน”535 

“ถ้าท่านกลัวทุกข์ ก็อย่าทํากรรมชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ถ้าท่านจักทํา หรือทําอยู่ ซึ่ง
กรรมชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไป ก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลย”536 

“ธัญชาติ ทรัพย์สิน เงินทอง หรือสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งที ่มีอยู่ ทาส 
กรรมกร คนงาน คนอาศัย พาเอาไปไม่ได้ท้ังสิ้น จะต้องถูกละทิ้งไว้ท้ังหมด 

“แต่บุคคลทํากรรมใด ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ กรรมนั้นแหละเป็นของของเขา 
และเขาย่อมพาเอากรรมน้ันไป อน่ึง กรรมน้ันย่อมติดตามเขาไป เหมือนดังเงาท่ีติดตามตน 

“ฉะนั้น บุคคลควรทําความดี สั่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ภายหน้า ความดีทั้งหลายย่อม
เป็นท่ีพึ่งของสัตว์ในปรโลก”537  

                                                                                                                                                        
527  ม.ม.๑๓/๖๖๔/๖๑๒ 
528  ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๒ 
529  องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕ 
530  ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗ 
531  ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๑ 
532  ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖ 
533  ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๗ 
534  ที.ม.๑๐/๙๔/๑๑๙; ที.ปา.๑๑/๔๙/๘๔; สํ.ข.๑๗/๘๗/๕๓ 
535  องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๗/๘๒ 
536  ขุ.อ.๒๕/๑๑๕/๑๕๐ 



บทท่ี ๕ กรรม   ๓๒๑ 
 

  

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: กรรม ๑๒ 
กรรม ๑๒ หรือ กรรมสี่ ๓ หมวด ตามท่ีทานแสดงไวในอรรถกถาและฎีกาทั้งหลาย มีหัวขอและความหมายโดยยอ 

ดังนี้ 

หมวดท่ี ๑ วาโดยปากกาล คือ จําแนกตามเวลาที่ใหผล 
๑.  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมใหผลในปจจุบันคือภพนี้ ไดแก กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ท่ีกระทําในขณะแหงชวนจิตดวงแรก ใน

บรรดาชวนจิตทั้ง ๗ แหงชวนวิถีหนึ่งๆ พูดเปนภาษาวิชาการวา ไดแกชวนเจตนาที่หนึ่ง กรรมนี้ใหผลเฉพาะในชาตินี้เทานั้น 

ถาไมมีโอกาสใหผลในชาตินี้ ก็กลายเปนอโหสิกรรม ไมมีผลตอไป เหตุท่ีใหผลในชาตินี้ เพราะเปนเจตนาดวงแรก ไมถูก

กรรมอื่นครอบงํา เปนการปรุงแตงแตเริ่มตน จึงมีกําลังแรง แตไมใหผลตอจากชาตินี้ไปอีก เพราะไมไดการเสพคุน จึงมีผล

เล็กนอย ทานเปรียบวา เหมือนพรานเห็นเนื้อ หยิบลูกศรยิงไปทันที ถาถูก เนื้อก็ลมที่นั่น แตถาพลาด เนื้อก็รอดไปเลย 

๒.  อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพที่จะไปเกิด คือในภพหนา ไดแก กรรมดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม ท่ีกระทําในขณะแหง

ชวนจิตดวงสุดทาย ในบรรดาชวนจิตท้ัง ๗ แหงชวนวิถีหนึ่งๆ พูดเปนภาษาวิชาการวา ไดแกชวนเจตนาที่ ๗ กรรมนี้ใหผล

เฉพาะในชาติถัดจากนี้ไปเทานั้น ถาไมมีโอกาสใหผลในชาติหนา ก็กลายเปนอโหสิกรรม ท่ีเปนเชนนี้ เพราะเปนเจตนา

ทายสุดของชวนวถีิ เปนตัวใหสําเร็จความประสงค และไดความเสพคุนจากชวนเจตนากอนๆ มาแลว แตในเวลาเดียวกัน ก็

มีกําลังจํากัด เพราะเปนขณะจิตท่ีกําลังส้ินสุดชวนวิถี 
๓.  อปราปริยเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพตอๆ ไป ไดแก กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ท่ีทําในขณะแหงชวนจิตท้ัง ๕ ใน

ระหวาง คือ ในชวนจิตท่ี ๒-๖ แหงชวนวิถีหนึ่งๆ พูดเปนภาษาวิชาการวา ไดแก ชวนเจตนาที่สอง ถึงท่ีหก กรรมนี้ใหผลได

เร่ือยไปในอนาคต เมื่อเลยจากภพหนาไปแลว คือ ไดโอกาสเมื่อใด ก็ใหผลเมื่อนั้น ไมเปนอโหสิกรรม ตราบเทาที่ยังอยูใน

สังสารวัฏ ทานเปรียบเหมือนสุนัขไลเนื้อ ตามทันเมื่อใด ก็กัดเมื่อนั้น 
๔.  อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล ไดแก กรรมดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม ซึ่งไมไดโอกาสท่ีจะใหผลภายในเวลาท่ีจะออกผลได เมื่อผาน

ลวงเวลานั้นไปแลว ก็ไมใหผลอีกตอไป (อโหสิกรรมนี้ ความจริงเปนคําสามัญแปลวา “กรรมไดมีแลว”  แตทานนํามาใช
เปนคําศัพทเฉพาะในความหมายวา “มีแตกรรมเทานั้น วิบากไมมี” ดู วิสุทฺธิ.๓/๒๒๓ ยอจาก ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒๓/๔๑๔ มิใช

แปลวาเลิกใหผล หรือใหผลเสร็จแลว อยางท่ีแปลแบบใหเขาใจกันงายๆ ตามสํานวนที่เคยชิน) 

หมวดท่ี ๒ วาโดยกิจ คือ จําแนกการใหผลตามหนาท่ี 
๕.  ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด หรือกรรมท่ีเปนตัวนําไปเกิด ไดแก กรรมคือเจตนา ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม ที่เปนตัวทําใหเกิด

ขันธท่ีเปนวิบาก ท้ังในขณะที่ปฏิสนธิ และในเวลาท่ีชีวิตเปนไป (ปวัตติกาล)  
๖.  อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน ไดแก กรรมพวกเดียวกับชนกกรรม ซ่ึงไมสามารถใหเกิดวิบากเอง แตเขาชวย

สนับสนุน หรือซ้ําเติม ตอจากชนกกรรม ทําใหสุขหรือทุกขท่ีเกิดข้ึนในขันธ ซึ่งเปนวิบากนั้น เปนไปนาน 
๗.  อุปปฬกกรรม กรรมบีบคั้น ไดแก กรรมฝายตรงขามกับชนกกรรม ซึ่งใหผลบีบคั้นผลแหงชนกกรรมและอุปตถัมภก-

กรรม ทําใหสุขหรือทุกขท่ีเกิดข้ึนในขันธ ซึ่งเปนวิบากนั้น ไมเปนไปนาน 
๘.  อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน ไดแก กรรมฝายตรงขามที่มีกําลังแรง เขาตัดรอนความสามารถของกรรมอื่นที่มีกําลังนอย

กวาเสีย หามวิบากของกรรมนั้นขาดไปเสียทีเดียว แลวเปดชองแกวิบากของตน เชน ปตุฆาตกรรมของพระเจาอชาตศัตรู ท่ี
ตัดรอนกุศลกรรมของพระองคเสีย เปนตน 

                                                                                                                                                        
537  สํ.ส.๑๕/๓๙๒/๑๓๔ 



๓๒๒  พุทธธรรม 
 
หมวดท่ี ๓ วาโดยปากทานปริยาย คือ จําแนกตามแงท่ียักเยื้องกัน คือลําดับความแรงในการใหผล 
๙.  ครุกกรรม กรรมหนัก ไดแก กรรมท่ีมีผลแรงมาก ในฝายดี ไดแกสมาบัติ ๘ ในฝายช่ัว ไดแกอนันตริยกรรม มีมาตุฆาต

เปนตน ยอมใหผลกอน และครอบงํากรรมอื่นๆ เสีย เปรียบเหมือนหวงน้ําใหญไหลบามาทวมทับน้ํานอยไป 
๑๐. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม กรรมทํามาก หรือกรรมชิน ไดแก กรรมดีหรือกรรมช่ัวท่ีประพฤติมาก หรือทําบอยๆ 

ส่ังสมเคยชินเปนนิสัย เชน เปนคนมีศีลดี หรือเปนคนทุศีล เปนตน กรรมไหนทําบอย ทํามาก เคยชิน มีกําลังกวา ก็ให

ผลไดกอน เหมือนนักมวยปลํ้า ลงสูกัน คนไหนแข็งแรง เกงกวา ก็ชนะไป กรรมนี้ ตอเมื่อไมมีครุกกรรม จึงจะใหผล 
๑๑. อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกลตาย ไดแก กรรมที่กระทําหรือระลึกข้ึนมาในเวลาใกลจะตาย จับใจอยูใหมๆ 

ถาไมมีกรรม ๒ ขอกอน ก็จะใหผลกอนกรรมอื่นๆ (แตคัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี วา อาสันนกรรมใหผลกอนอาจิณณกรรม) 

เปรียบเหมือนโคแออัดอยูในคอก พอนายโคบาลเปดประตูออก โคใดอยูริมประตูคอก แมเปนโคแกออนแอ ก็ออกไปไดกอน 
๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม กรรมสักวาทํา ไดแก กรรมที่ทําดวยเจตนาอันออน หรือมิใชเจตนาอยางนั้นๆ 

โดยตรง เปนกรรมที่เบา เปรียบเหมือนลูกศรที่คนบายิงไป ตอเมื่อไมมีกรรมสามขอกอน กรรมนี้จึงจะใหผล 

คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ (สงฺคห.๒๘ และอธิบายใน สงฺคห.ฏีกา ๑๖๓-๖) แสดงกรรมส่ีไวอีกหมวดหนึ่ง รวมเปน

กรรม ๑๖ คือ 

หมวดท่ี ๔ วาโดยปากัฏฐาน จําแนกตามสถานที่คือภพเปนท่ีใหผล 
๑๓. อกุศลกรรม กรรมท่ีเปนอกุศล ยกเวนอุทธัจจะ หรือจําแนกโดยนัยหนึ่งไดแกอกุศลกรรมบถ ๑๐ ยอมใหกําเนิดใน

อบายภูมิ 
๑๔. กามาวจรกุศลกรรม กรรมที่เปนกุศล ระดับกามาวจร เชนที่จําแนกเปนบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ยอมใหกําเนิดในกามสุคติภพ 

๗ (คือ มนุษย และสวรรค ๖) 
๑๕. รูปาวจรกุศลกรรม กรรมท่ีเปนกุศล ระดับรูปาวจร คือ รูปฌาน ๔ หรือ ๕ ของผูยังไมบรรลุอรหัตตผล ยอมใหกําเนิด

ในรูปภพ 
๑๖. อรูปาวจรกุศลกรรม กรรมท่ีเปนกุศล ระดับอรูปาวจร คือ อรูปฌาน ๔ ของผูยังไมบรรลุอรหัตตผล ยอมใหกําเนิดใน

อรูปภพ 

คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะนั้น เรียงลําดับหมวดกรรม ตางจากนี้ คือ  
๑ =  หมวด ๒ 
๒ =  หมวด ๓  
๓ =  หมวด ๑ 
๔ =  หมวด ๔ 

คัมภีรวิสุทธิมัคค (วิสุทฺธิ.๓/๒๒๓) เรียง  
๑ =  หมวด ๑  
๒ =  หมวด ๓  
๓ =  หมวด ๒ 

 คัมภีรมโนรถปูรณี (องฺ.อ.๒/๑๓๑-๑๔๑, ๑๔๖) อธิบายเร่ืองกรรม ๑๒ นี้ไวโดยพิสดารย่ิงกวาท่ีอื่นๆ แตทานเรียกการ

จําแนกกรรมแบบนี้วาเปนสุตตันติกปริยาย คือเปนแนวทางนักพระสูตร และนับจํานวนวาเปนกรรม ๑๑ โดยถือวาอโหสิกรรม

เปนเพียงอาการที่กรรมตางๆ ไมใหผล เปนเพียงคําท่ีใชอธิบายกรรมอื่นๆ แทรกอยูในที่ตางๆ จึงไมนับเปนกรรมอยางหน่ึง

ตางหาก  
นอกจากนั้น ทานกลาววา กรรมโดยอภิธรรมปริยาย คือแบบอภิธรรม มีจํานวน ๑๖ ไดแก กรรมท่ีจําแนกดวยสมบัติ 

๔ และวิบัติ ๔ ท่ีกลาวไวแลวในเรื่องการใหผลของกรรม 



บทท่ี ๕ กรรม   ๓๒๓ 
 

  

 นอกจากนี้ ยังมีอรรถกถาท่ีอธิบายกรรมชุดนี้ไวไมครบจํานวนอีก ๒-๓ แหง โดยเฉพาะคัมภีรปปญจสูทนี อธิบาย

เฉพาะหมวดที่ ๑ (ม.อ.๓/๓๑๕) และเฉพาะหมวด ๒ ( ม.อ.๓/๖๕๒) 
 กรรม ๑๒ นี้ เรียกไดวาเปนมติของพระอรรถกถาจารยโดยแท แมวาจะมีบางขอที่ไดเคาความเดิมจากพระบาลีคือ

พระไตรปฎก กรรมบางขอที่วานั้น ไดแก กรรมในหมวดแรก ซึ่งจําแนกตามเวลาที่ใหผล โดยเฉพาะ ๓ ขอแรก ซึ่งมีตนเคามา

จากพระบาลี ดังนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย วิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นไฉน? เรากล่าวว่า วิบากแห่งกรรมทั้งหลายมี ๓ อย่าง 
คือ ในปัจจุบัน (ทิฏฺเฐว ธมฺเม) ในที่ที่เกิด (อุปปชฺเช วา) หรือในลําดับต่อๆ ไป (อปเร วา ปริยาเย)” 

(องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๕) 

“ภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย มี ๓ ประการดังนี้ สามประการ อะไรบ้าง? 
ได้แก่ โลภะ...โทสะ...โมหะ  เป็นเหตุเพ่ือความเกิดข้ึนแห่งกรรมทั้งหลาย 

“กรรมที่กระทําด้วยโลภะ เกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นเหตุ มีโลภะเป็นสมุทัย...กรรมที่กระทําด้วยโทสะ...
กรรมที่กระทําด้วยโมหะ เกิดจากโมหะ มีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นสมุทัย ย่อมให้ผลในที่ที่อัตภาพของเขา
บังเกิด, กรรมนั้นให้ผล ณ ที่ใด เขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้น ณ ที่นั้น ในปัจจุบัน (ทิฏฺเฐว ธมฺเม) 
หรือในที่ที่เกิด (อุปปชฺเช วา) หรือในลําดับต่อๆ ไป (อปเร วา ปริยาเย)”          

                                                                                                                      (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๓/๑๗๑) 
 อรรถกถาซ่ึงอธิบายบาลีแหงนี้แหละ คือแหลงที่อธิบายเร่ืองกรรม ๑๒ อยางพิสดารกวาท่ีใดอื่น ดังไดเคยอางถึงแลว

ขางตน (องฺ.อ.๒/๑๓๑)  

 ในมหากรรมวิภังคสูตร (ม.อ.๑๔/๖๑๒-๕/๓๙๗-๘) พระพุทธเจาทรงจําแนกบุคคลเปน ๔  ประเภท โดยสัมพันธกับ

การใหผลของกรรม จับความไดดังนี้ 

 บุคคลที่ ๑ เปนผูประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ เมื่อแตกกาย ภายหลังมรณะ เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ท้ังนี้

เพราะเขาไดกระทํากรรมช่ัวอันจะพึงเสวยผลเปนทุกขไว ในกาลกอน หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขา

ยึดถือมิจฉาทิฏฐิเขาไวเต็มที่, การท่ีเขาประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั้น เขายอมไดเสวยผลของมัน ในปจจุบัน (ทิฏเฐว ธมฺเม) 

หรือในที่ท่ีเกิด (อุปปชฺเช) หรือในลําดับตอๆ ไป (อปเร วา ปริยาเย) 
 บุคคลที่ ๒ เปนผูประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ เมื่อแตกกาย ภายหลังมรณะ เขาถึงสุคติ โลกสวรรค ทั้งนี้เพราะเขาได

กระทํากรรมดีอันจะพึงเสวยผลเปนสุขไว ในกาลกอน หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขายึดถือสัมมาทิฏฐิเขา

ไวเต็มที่, สวนการที่เขาประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ ไวนั้น เขาก็ยอมจะไดเสวยผลของมัน ในปจจุบัน หรือในที่ที่เกิด หรือใน

ลําดับตอๆ ไป 
 บุคคลที่ ๓ เปนผูประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ เมื่อแตกกาย ภายหลังมรณะ เขาถึงสุคติ โลกสวรรค ท้ังนี้เพราะเขาได

กระทํากรรมดีอันจะพึงเสวยผลเปนสุขไว ในกาลกอน หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขายึดถือสัมมาทิฏฐิเขา

ไวเต็มที่, สวนการที่เขาประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ ไวนั้น เขาก็ยอมจะไดเสวยผลของมัน ในปจจุบัน หรือในท่ีท่ีเกิด หรือใน

ลําดับตอๆ ไป 
 บุคคลที่ ๔ เปนผูประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ เมื่อแตกกาย ภายหลังมรณะ เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ท้ังนี้

เพราะเขาไดกระทํากรรมช่ัวอันจะพึงเสวยผลเปนทุกขไว ในกาลกอน หรือในกาลภายหลังตอมา หรือไมก็ในเวลาจะตายเขา

ยึดถือมิจฉาทิฏฐิเขาไวเต็มที่, สวนการที่เขาประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ ไวนั้น เขาก็ยอมจะไดเสวยผลของมัน ในปจจุบัน หรือใน

ท่ีที่เกิด หรือในลําดับตอๆ ไป 

 อรรถกถาที่อธิบายบาลีแหงนี้ (ม.อ.๓/๖๖๐) ไขความโดยใชคําวา ทิฏฐธรรมเวทนียะ อุปปชชเวทนียะ และ อปราปริย-
เวทนียะ อยางชัดเจน นอกจากนั้นจะเห็นเคาของอาสันนกรรม (กรรมที่ทําหรือระลึกในเวลาใกลตาย) อีกดวย 



๓๒๔  พุทธธรรม 
 
 คัมภีรอปทาน ซ่ึงเลาประวัติในอดีตของพระสาวกท้ังหลาย ไดกลาวถึงอาสันนกรรมกระจายอยูหลายแหง (ขุ.อป.๓๒/

๓๕๐/๔๓๖; ๓๓/๑๑/๒๔; ๒๒/๔๕; ๑๑๑/๑๖๓)  เชน ประวัติอดีตชาติของพระเถระทานหน่ึงวา เคยเปนพรานเนื้อ วันหนึ่งเห็น

พระติสสพุทธเจา เกิดความเส่ือมใส ไดถวายหญากําหนึ่งเปนที่รองนั่ง แลวมีจิตใจผองใส คร้ันออกจากท่ีนั้นไปไมนาน ก็ถูก
ราชสีหกัดตาย เพราะกรรมท่ีทําไวใกลตาย (อาสนฺเน เม กตํ กมฺมํ) คือการท่ีไดพบ ไดถวายหญา และมีจิตเส่ือมใสใน

พระพุทธเจานั้น จึงไดเกิดในสวรรค จะเห็นไดวา ความคิดใสใจเก่ียวกับกรรมใกลตาย และการใชคําวาอาสันนะในแงของกรรมน้ี 

ไดมีอยูแลวในยุคของคัมภีรอปทาน 
 ทิฏฐธรรมเวทนีย (กรรม) มีกลาวถึงในบาลีอีกบางแหง โดยเฉพาะใน ม.อุ.๑๔/๑๐/๑๐; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๗/๓๙๘ แต

มาคูกับสัมปรายเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลในเบื้องหนา) ในชุดซึ่งมี ๑๐ คํา อีก ๘ คํา คือ สุขเวทนีย (ซ่ึงพึงเสวยผลเปนสุข หรือ

ใหผลเปนสุข)  ทุกขเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลเปนทุกข)  ปริปกกเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลในอัตภาพท่ีพรอมอยู หรือถึงคราวแลว)   
อปริปกกเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลในอัตภาพที่ยังไมถึงคราว) พหุเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลมาก) อัปปเวทนีย (ซึ่งพึงเสวยผลนอย) 

เวทนีย (ซึ่งจะตองเสวยผล) อเวทนีย (ซึ่งจะไมตองเสวยผล) 
 คําวา  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม อุปปชชเวทนียกรรม และอปราปริยเวทนียกรรม มีกลาวไวชัดเจน คือเปนรูปราง

บริบูรณในคัมภีรกถาวัตถุ (อภิ.ก.๓๗/๑๘๕๓/๖๔๔; ๑๘๕๔/๖๔๔) ที่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระรจนาข้ึน ในสมัยสังคายนาครั้ง
ท่ี ๓ ราว พ.ศ. ๒๑๘ สวน อโหสิกรรม มีอยูชัดเจนกอนแลว ในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒๓/๔๑๔) ท่ีเคยอางแลว 

และอรรถกถานับวาเปนกรรม ๑๒ อีกชุดหนึ่ง คือ 

๑.  กรรมไดมีแลว    วิบากไดมีแลว 
๒.  กรรมไดมีแลว    วิบากไมไดมี 
๓.  กรรมไดมีแลว    วิบากกําลังมีอยู 
๔.  กรรมไดมีแลว    วิบากไมมีอยู 
๕.  กรรมไดมีแลว    วิบากจักมี 
๖.  กรรมไดมีแลว    วิบากจักไมมี 

๗. กรรมมีอยู         วิบากมีอยู 
๘.  กรรมมีอยู          วิบากไมมี 
๙.  กรรมมีอยู          วิบากจักมี 
๑๐. กรรมมีอยู          วิบากจักไมมี 

๑๑. กรรมก็จักมี วิบากก็จักมี 
๑๒. กรรมจักมี          วิบากจักไมมี 

 อรรถกถาอธิบายกรรม ๑๒ ชุดนี้ ตามแนวกรรม ๑๒ ชุดกอนนั่นเอง (องฺ.อ.๒/๑๔๔-๕) สาระสําคัญของกรรมชุดนี้คือ

แสดงกรรมที่มีผล และกรรมที่ไมมีผล ซึ่งมีฝายละ ๖ เทากัน พึงสังเกตวา อโหสิกรรม ก็คือคําแปลทอนแรกในหลายขอวา 

“กรรมไดมีแลว” 
 สวนกรรมอื่นนอกจากนี้ เชน ครุกะ และ อาจิณณะ เปนตน เดิมเปนเพียงถอยคําที่ใชในความหมายสามัญ ยังไมมีช่ือ

เรียกเปนกรรม และยังไมจัดเปนประเภท มาปรากฏในสมัยอรรถกถา ดังกลาวแลวขางตน 
 
 
 
 



 

ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? 

วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน 
ประโยชนสูงสุดท่ีมนุษยควรจะไดจากชีวิตนี้ 

 

บทท่ี ๖ 

ความสุขท่ีไมตองหา 

เมื่อมองกวางๆ มนุษยยอมรับความจริงวา พวกตนผจญปญหาทั้งในระดับสังคมและในระดับบุคคล 

และถามองเจาะลึกลงไปถึงข้ันพื้นฐาน ก็จะพบวา ปญหาของมนุษยท้ังในระดับสังคมและในระดับบุคคล ก็มาจาก

ความจริงอันเดียวกัน คือการที่ชีวิตของมนุษยนั้นโดยธรรมชาติ เปนที่ต้ังของปญหา จะใชคําวา มีศักยภาพที่จะ

ทําใหเกิดปญหา หรือวาไมปลอดพนจากปญหา ก็ไดท้ังน้ัน 
ปญหาชีวิตของมนุษยนั้น มีตางๆ มากมาย เม่ือพูดตามความรูสึกใหเขาใจไดงาย ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับ 

ดี–ชั่ว หรือ ดี–ราย และสุข–ทุกข ถาพูดรวบรัดลงไปอีก ก็รวมลงในคําเดียวคือ ทุกข อยางคําพูดที่แสดง

ความรูสึกเดนชัดออกมาวา มีชีวิตอยูเพื่อหาความสุข ก็เปนการบงถึงทุกขอยูในตัว คือบอกวาจะหนีออกจาก

ความทุกข ไปหาความสุข และทุกขนั้นยังอาจสงผลเก่ียวของถึงความดีความชั่ว และสุขทุกข ตอไปอีกหลายช้ันดวย  
ท่ีพูดมานี้ ยังออมคอมนิดหนอย ถาจะใหชัด ก็พูดตรงไปท่ีความจริงขั้นพื้นฐานกันเลย คือเปนหลัก

ความจริงงายๆ วา ทุกขเปนสภาวะดานหน่ึงของชีวิต หรือวาชีวิตน้ีมีทุกขเปนสภาวะดานหน่ึงของมัน หมายความ

วา เปนธรรมดาตามธรรมชาติของชีวิตนั้นเอง ท่ีเปนสังขาร ซึ่งเกิดมีเปนไปโดยข้ึนตอเหตุปจจัยหลากหลาย ไม

เท่ียง ไมคงท่ี ไมคงทน แปรปรวนเรื่อยไป ไมมี ไมเปนตัวตนของมันเองอยางแทจริง เชน จะใหคงอยูหรือเปนไป

อยางท่ีใจปรารถนาไมได ตองวากันไปตามเหตุปจจัย พูดส้ันๆ นี่ก็คือมันเปนทุกข  
เม่ือประมวลใหเห็นงาย ทุกขท่ีเปนพื้นฐานตามสภาวะของชีวิต ก็พูดรวบรัดดวยคําวา ชรา มรณะ หรือ 

แก และตาย หรือ เส่ือมโทรม และแตกสลาย แลวจากทุกขตามสภาวะน้ี ก็ตามมาดวยทุกขท่ีเปนความรูสึกตางๆ 

เชน ความโศกเศรา ความคับแคน ความเสียใจ ความพิไรรําพรรณ       
ในเมื่อตามสภาวะ ชีวิตมีทุกขเปนธรรมชาติพื้นฐานของมันอยูแลว การท่ีจะแกปญหาดับสลายคลายทุกข 

และการท่ีจะมีความสุขได คนก็ตองมีจิตใจท่ีม่ันคงในการอยูกับความจริง เริ่มดวยจัดการใหชีวิตของตนลงตัวกัน

ไดกับความทุกขพ้ืนฐานนั้น โดยมีปญญาท่ีทําใหจิตเปนอิสระจากทุกขพื้นฐานน้ัน หรือใหใจอยูกับมันไดสบายๆ 

อยางใดอยางหนึ่ง ถาทําถึงขั้นนั้นไมได ก็ใหใจอยูกับมันดวยปญญาที่รูเทาทัน วางใจวางทาทีถูกตอง อยางนอยก็

ยอมรับความจริง สูหนา เผชิญหนาความจริงไดดวยปญญาท่ีรูเทาทันความจรงินั้น 
ถาคนมีจิตใจท่ีมั่นคงในการอยูกับความจริงไมได ถาเขาไมมีปญญาจัดการใหชีวิตของตนลงตัวกันไดกับ

ความทุกขพื้นฐานนั้น ก็กลายเปนวา เขาปลอยใหทุกขพื้นฐานนั้นกลายเปนปมปญหาท่ีแฝงซอนอยูในตัวเขาเอง 

แลวเขาก็จะมีชีวิตอยูแบบปดกลบปญหา บังตาจากความทุกข และหลอกตัวเอง ปลอยใหปมท่ีซอนอยูขางในนั้น 

กอปญหาซอนข้ึนมาไมรูจบส้ิน  

๑ 
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มนุษยบอกวาตนปรารถนาความสุข ไมตองการความทุกข แตแลวมนุษยก็ประสบปญหาจากวิธีท่ีจะ

เขาถึงความสุขของเขาเอง แทนท่ีจะแกทุกข สรางสุข เขาหนีทุกข หาสุข ทุกขพื้นฐานที่มีแน แตไมแก เม่ือปลอย

ไว ก็เลยกลายเปนปม แลวก็กอปญหาซอนหลังเรื่อยไป แทนท่ีจะหมดหรือแมแตลดทุกข ก็ย่ิงทวีทุกขซับซอน 

ทั้งขางในตัว และออกไปปะทะกระทบขางนอก 
สําหรับมนุษยที่ปดกลบทุกข ซอนปมปญหาไวขางในตัวเองนี้ เริ่มแรก การหาความสุขก็แสดงอยูในตัว

ถึงความขาดแคลนบกพรอง ความบีบค้ันกระวนกระวาย หรือภาวะไรความสุขอยูภายใน ซึ่งเรียกส้ันๆ วามีทุกข 

จากน้ันจึงผลักดันใหตองออกแสวงหาสิ่งท่ีจะเอามาเติมใหเต็มหายขาดแคลนบกพรอง หรือเอามาระงับดับคลาย

ความบีบคั้นกระวนกระวายน้ัน และในการแสวงหาเชนน้ี ก็ปรากฏความขัดแยงเบียดเบียนกันข้ึน เกิดปญหา

เกี่ยวกับความดีความชั่ว และความสุขความทุกขในระหวางมนุษยพอกพูนขยายวงกวางขวางออกไป  
มองอีกดานหน่ึง ปญหาเกิดจากมนุษยมีทุกขอยูแลว แตแกไขทุกขไมถูกตอง จึงระบายทุกขนั้นออกไป 

ทําใหทุกขกระจาย เพ่ิมขยายปญหาทั้งแกตนเองและผูอื่น ดวยความเปนไปเชนน้ี ทุกขท่ีเปนสภาวะติดเนื่องมา

กับความเปนสังขารของชีวิต หรือทุกขตามธรรมดาของธรรมชาติ แทนที่จะถูกแกไข กลับถูกละเลยมองขาม หรือ

ปดกลบไวเสีย แลวสุขทุกข และปญหาตางๆ ชนิดท่ีเกิดจากฝมือเสกสรรคผันพิสดารของมนุษย ก็เกิดประดัง

พรั่งพรูวิจิตรนานัปการ จนแทบจะบดบังใหมนุษยลืมปญหาพื้นฐานของชีวิตเสียทีเดียว  
บางคราว มนุษยเองยังคิดหลงไปดวยซ้ําวา หากลืมมองปญหาพื้นฐานของชีวิตน้ันเสียได ก็จะสามารถ

หลุดพนไปจากความทุกข และชีวิตก็จะมีความสุข แตความจริงยังคงยืนยันอยูวา ตราบใด มนุษยยังไมสามารถ

จัดการกับปญหาพ้ืนฐานแหงชีวิตของตน ยังวางตัววางใจหาที่ลงไมไดกับทุกขถึงขั้นตัวสภาวะ ตราบน้ัน มนุษยก็

จะยังแกปญหาไมสําเร็จ ยังหลีกไมพนการตามรังควานของทุกข ไมวาจะพบสุขขนาดไหน และจะยังไมประสบ

ความสุขท่ีแทจริง ซึ่งเต็มอิ่ม สมบูรณในตัว และจบบริบูรณลงที่ความพึงพอใจอยางไมคืนคลายไมกลับกลาย   
ซ้ําราย ทุกขพื้นฐานท่ีหลบเล่ียงและยังไมไดแกนั้น กลับจะกลายเปนเงื่อนปมซอนอยูเบ้ืองหลัง คอยสง

อิทธิพลออกมาบีบคั้นรุนเราใหการแสวงหาและเสวยสุขตางๆ เปนไปอยางเรารอนกระวนกระวาย ไมรูจักเต็มอิ่ม 

และไมมีความแนใจจริง ขาดความมั่นใจท่ีโปรงโลง พรอมท้ังสงผลในทางจริยธรรมเกี่ยวกับความดีความช่ัว เชน

เพิ่มทวีการแยงชิงเบียดเบียน ใหแพรหลายและรุนแรงยิ่งขึ้นดวย พูดอีกนัยหน่ึงวา สรางความกดดันใหทุกขแฝง

ขยายตัวเพิ่มขีดระดับสูงตามข้ึนไป  
การดําเนินชีวิต ก็คือ ความพยายามที่จะแกปญหาของชีวิต หรือการหาทางปลดเปล้ืองไถถอนทุกข แต

ถาไมรูวิธีแกไขหรือวิธีปลดเปล้ืองไถถอนท่ีถูกตอง การแกปญหา ก็กลายเปนการเพ่ิมปญหา การปลดเปล้ืองไถ

ถอนทุกข ก็กลายเปนการสะสมทุกข ย่ิงพยายามดําเนินไป ปญหาหรือทุกขก็ยิ่งเพิ่มข้ึน กลายเปนวงจร และเปน

วงจรท่ียิ่งหนายิ่งเขมขนยิ่งซับซอนขึ้นทุกที เรียกโดยภาพพจนวาเปนวังวนแหงปญหา และการเวียนวายอยูใน

ทุกข  สภาพเชนน้ี คือ ความเปนไปแหงกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏ (วังวนแหงการเวียนวายอยูในทุกข) ที่

พระพุทธเจาทรงแสดงในหลักปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร หรืออนุโลมปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นวา ปญหา

หรือความทุกขของมนุษยเกิดขึ้นตามกระบวนการแหงเหตุและผลอยางไร 
ถามนุษยอยูกับความเปนจริง รูเขาใจทุกขตามสภาวะของมัน ไมซอนปญหา ไมปดตา ไมหลอกตัวเอง มี

ใจลงตัวกับทุกขนั้นตามท่ีมันเปนของมันได นอกจากวาเขาจะไมมีปมซอนขางในท่ีจะกอปญหาใหมท่ีจะขยาย

ปญหาเกาแลว ปญญาท่ีเขามีเปนพื้นฐานนั้น ก็จะพัฒนาข้ึนไป มาปลดปลอยจิตใจของเขาใหเปนอิสระแมแตจาก
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ทุกขท่ีเปนสภาวะพื้นฐานของชีวิตดวย โดยท่ีวา ทุกขท่ีมีเปนสภาวะตามธรรมดาของมันในธรรมชาติ ก็เปนเพียง

ทุกขของธรรมชาติตามธรรมดาของมันไป ไมมีผลท่ีจะกอปญหาทําใหเกิดเปนทุกขขึ้นในจิตใจของเขา 
ย่ิงกวานั้น แมแตในระหวางท่ียังไมเปนอิสระส้ินเชิง เมื่อไมมีเง่ือนปมของปญหาจากทุกขท่ีบังตาไวนั้น 

เขาจะเสวยความสุขใด ก็เสวยไดเต็มอิ่มสมบูรณตามภาวะท่ีมีท่ีเปนของมันนั้น และพรอมกันนั้น โอกาสก็เปดให

ในการท่ีคนจะพัฒนาความสุขขั้นตางๆ ไดมากมาย มีความสุขท่ีประณีตยิ่งข้ึน สุขท่ีเปนอิสระมากขึ้น สุขท่ีเต็มอิ่ม

มากข้ึน ความสุขท่ีสมบูรณปลอดมลพิษมากข้ึน ความสุขสัมพัทธท่ีโปรงโลงมากขึ้นไปตามลําดับ จนถึงความสุขท่ี

ไรทุกขแทจริง หนทางแหงความสุขเปดกวางเต็มที่ ไมมีกรอบกั้นหรือขีดค่ันท่ีจะจํากัดใดๆ  
วาโดยหลักพื้นฐาน พระพุทธเจาเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร อันเปนท่ีมาของปญหาหรือ

ความทุกขแลว ก็มิไดทรงหยุดอยูเพียงน้ัน แตไดทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร อันเปนกระบวนธรรมฝาย

วิวัฏฏ คือฝายดับทุกข หรือแกไขปญหาตอไปอีกดวย เปนการช้ีใหเห็นวา ทุกขหรือปญหาของมนุษยเปนส่ิงท่ี

แกไขได และทรงแสดงวิธีแกไขไวดวย  
ย่ิงกวาน้ัน ยังทรงชี้ตอไปถึงภาวะท่ีเลิศลํ้าสมบูรณ ซึ่งมนุษยสามารถมีชีวิตท่ีดีงามและเปนสุขแทจริงได 

โดยไมตองฝากตัวข้ึนตอปจจัยภายนอก ไมตองเอาสุขทุกขของตนไปพิงไวกับส่ิงท้ังหลายท่ีเปนสังขารใหส่ิง

เหลาน้ันกําหนด ซึ่งส่ิงเหลาน้ันแมแตตัวมันเองก็ทรงเอาไวไมได ไมตองพูดถึงวาจะไปชวยรับพิงรับยันใหใคร 

ทรงแสดงใหเห็นวา ภาวะเชนนั้นมีอยู และเปนไปได ภาวะน้ันเปนส่ิงท่ีใหเกิดคุณคาและความหมายแกชีวิตได

อยางแทจริง เพราะทําใหชีวิตเปนอิสระ เปนไทแกตัว ไมตองขึ้นกับส่ิงภายนอก  
ท้ังนี้ ตางกับภาวะอยางอื่นภายนอก เชนความสุข เปนตน ท่ีมนุษยแสวงหากันอยู ซึ่งเม่ือมนุษยรับเอา

คุณคาและความหมายจากมัน มันก็ทําใหชีวิตของมนุษยสูญเสียคุณคาหมดความหมายไปดวย เพราะมันเองไมมี

คุณคาและความหมายที่จะเปนหลักใหแกใคร ดวยวาตัวมันเองก็ข้ึนกับส่ิงอื่นๆ ตอๆ ไป อยางนอยที่สุด มันก็ทํา

ใหความเปนอิสระความเปนไทของมนุษยหลุดออกไปอยูในกํากับของมัน  
แมวาในเบื้องตน มนุษยจะยังไมสามารถเขาถึงภาวะวิวัฏฏน้ีไดโดยสมบูรณ แตเม่ือเริ่มตนดําเนินชีวิต

ตามวิถีทางแหงการแกปญหาท่ีถูกตองน้ีแลว เมื่อสามารถตัดทอนกําลังของกระบวนธรรมแหงปฏิจจสมุป-

บาทสมุทยวาร และเสริมกําลังกระบวนธรรมตามแนวปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารไดมากข้ึนเทาใด ก็จะสามารถแกไข

ปญหา เหินหางจากทุกข และมีชีวิตท่ีดีงามไดมากขึ้นเทาน้ัน นอกจากน้ัน ยังจะทําใหสามารถเสวยสุขแบบเสพ

โลกไดอยางรูเทาทัน ไมสยบ ไมตกเปนทาส ไมถูกกระแสความผันผวนของมันทํารายเอา ไมเปนเหตุกอทุกขหรือ

ปญหาท้ังแกตนเองและผูอื่น และยังจะชวยใหมีชีวิตท่ีเกื้อกูลแกกันในสังคมมากขึ้นตามลําดับอีกดวย 
ในท่ีน้ี จะแสดงแตกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร พรอมทั้งภาวะแหงความดับทุกข ภาวะพน

ปญหา หรือไมเกิดปญหาเลย ซึ่งเปนฝายตรงขามโดยตรงกับกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร พรอมดวย

ภาวะแหงทุกขท่ีกลาวมาแลวเทาน้ัน  
สวนการประพฤติปฏิบัติและการดําเนินชีวิตท่ีเปนวิธีแกปญหาหรือผอนคลายทุกขในระหวาง เพ่ือ

ความกาวหนาไปตามลําดับจนถึงจุดหมาย คือภาวะดับทุกขหรือพนปญหาโดยส้ินเชิงในท่ีสุด จะยกไปกลาว

ขางหนาในตอนตอไป 
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กระบวนธรรมดับทุกข หรือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร 
ค. วงจรยาว 

การแกปญหาตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องใหญโต หรือเล็กนอยเพียงใดก็ตาม ตองมีความรูจริงหรือความ

เขาใจเปนจุดเริ่มตน จึงจะแกปญหาไดสําเร็จ มิฉะนั้น ปญหาอาจยุงเหยิงสับสนหรือขยายตัวรายแรงย่ิงข้ึน การ

แกปญหาทั่วๆ ไปของชีวิตแตละเรื่องๆ ก็ตองรูเขาใจตัวปญหาและกระบวนการกอเกิดของมันเปนเรื่องๆ ไป จึง

จะแกไขอยางไดผล  
ย่ิงเม่ือตองการแกปญหาขั้นพื้นฐานของชีวิต หรือปญหาของตัวชีวิตเอง โดยจะทําชีวิตใหเปนชีวิตท่ีไมมี

ปญหา หรือใหเปนอยูอยางไรทุกขกันทีเดียว ก็ตองรูเขาใจสภาพของชีวิตที่มีทุกข และเหตุปจจัยที่ทําใหชีวิตเกิดเปน
ทุกขข้ึน พูดอีกอยางหน่ึงวา ตองรูเขาใจสภาพความจริงท่ีจะชวยใหทําลายกระบวนการกอเกิดทุกขของชีวิตลงได  

โดยนัยน้ี ความไมรู หรือความหลงผิดเพราะไมรูจริง จึงเปนตัวการกอปญหา และทําใหการดําเนินชีวิต
ของมนุษย ซึ่งมุงเพื่อแกปญหาหรือหลุดรอดจากทุกข กลายเปนการเพิ่มพูนปญหา สะสมทุกขยิ่งข้ึน ในทางตรง

ขาม ความรู หรือความเขาใจตามเปนจริง จึงเปนแกนนําของการแกปญหาหรือดับทุกขทุกอยาง  
ในกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร วาดวยการกอเกิดทุกข ท่ีแสดงมาแลว เริ่มตนดวยอวิชชา 

ดังท่ีเขียนใหเห็นงาย ตอไปน้ี 

อวิชชา→ สังขาร→ วิญญาณ→ นามรูป→ สฬายตนะ→ ผัสสะ→ เวทนา→ ตัณหา→   

อุปาทาน→ ภพ→ ชาติ→ ชรามรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย 

ในกระบวนธรรมตรงขาม คือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร วาดวยการดับทุกข เริ่มตนดวย ดับอวิชชา

หรือไมมีอวิชชา หรือ ปราศจากความไมรู คือมีความรู ดังน้ี 

อวิชชาดับ→ สังขารดับ→ วิญญาณดับ→ นามรูปดับ→ สฬายตนะดับ→ ผัสสะดับ→ เวทนาดับ→ 

ตัณหาดับ→ อุปาทานดับ→ ภพดับ→ ชาติดับ→ ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาสดับ = ทุกขนิโรธ 

มีขอท่ีควรทําความเขาใจเปนพิเศษ คือคําวา “นิโรธ” ซึ่งแปลวา ดับ มิใชหมายความเพียงวา ส่ิงใดส่ิง
หนึ่งเกิดข้ึนมาแลว จึงทําใหมันดับไปหมดไปเทานั้น แตหมายความกวางขวางรวมไปถึงการท่ีส่ิงน้ันๆ ไมเกิดขึ้น 

ไมทําหนาท่ี ไมปรากฏขึ้นมา ถูกปดกั้น ระงับเสีย หรือทําใหสงบเย็น ใหหมดพิษสง ก็ได ดังน้ัน คําวา 

ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร จึงไมไดหมายถึงเพียงกระบวนการที่จะดับทุกข ซึ่งเกิดขึ้นแลวเทาน้ัน แตหมายถึง

กระบวนธรรมท่ีปดกั้นทุกข กระบวนธรรมที่ไมมีทุกขเกิดข้ึน หรือกระบวนธรรมท่ีทําใหไมมีปญหาเกิดข้ึนเลย ก็

ได และคําวา อวิชชาดับ ก็มิใชหมายเพียงดับความไมรู ท่ีเกิดขึ้นแลว แตหมายถึงอวิชชาไมเกิดข้ึน ภาวะ

ปราศจากอวิชชา หรือปราศจากความไมรู ไดแกมีความรู หรือมีวิชชานั่นเอง  
รายละเอียดอยางอื่นท้ังหมด พึงทราบตามแนวที่ไดบรรยายแลวในเรื่องปฏิจจสมุปบาท คือบทวาดวย 

“ชีวิตเปนไปอยางไร ?” 
กระบวนธรรมทั้งฝายกอเกิดทุกข และฝายดับทุกข อยางท่ีเขียนแสดงไวน้ี เปนวงจรแบบเต็มรูป หรือ

วงจรยาว คือมีองคธรรมท่ีเปนปจจัยครบท้ัง ๑๒ หัวขอ และทําหนาท่ีสัมพันธสืบทอดตอเน่ืองเรียงกันไป

ตามลําดับจนครบทุกหัวขอ  



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๒๙ 
 

  

แตความจริง การแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร หรือกระบวนธรรมกอเกิดทุกข ไมจําเปนตองแสดง

ตลอดสายครบทุกหัวขอตามลําดับอยางนี้เสมอไป ในบาลีปรากฏวา พระพุทธเจาทรงแสดงยักเยื้องเปนแบบอื่นก็

มี สุดแตวาจุดของปญหาจะต้ังตนท่ีไหน หรือทรงมุงยํ้าเนนขอใดแงใด
538

  
อยางไรก็ตาม กลาวโดยสรุป ไมวาจะทรงแสดงกระบวนธรรมฝายกอเกิดทุกขเปนแบบใดก็ตาม ในฝาย

ดับทุกข กระบวนธรรมมีหลักท่ัวไปแบบเดียวกัน คือ ต้ังตนแตดับอวิชชา ไปตามลําดับ 

ง. วงจรสั้น 
ในทางปฏิบัติ บางครั้งพระพุทธเจาทรงแสดงกระบวนธรรมตามสภาพความเปนไปในชีวิตประจําวัน 

ชนิดท่ีจะมองเห็นและเขาใจกันไดงายๆ  ในกรณีเชนน้ี  กระบวนธรรมฝายกอเกิดทุกข  หรือปฏิจจสมุปบาท 

สมุทยวาร จะเริ่มตนที่การรับรูทางอายตนะท้ัง ๖ แลวแลนตอไปทางขางปลายตลอดสาย จนถึงชรามรณะ โสกะ 

ฯลฯ อุปายาส ละชวงตนของกระบวนธรรมต้ังแตอวิชชาเปนตนมา ไวในฐานใหเขาใจวามีแฝงอยูดวยพรอมในตัว 

สวนกระบวนธรรมฝายดับทุกข หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ก็จะต้ังตนท่ีดับตัณหาเปนตนไป คือต้ังตนหลังจาก

รับรูและเกิดเวทนาแลว ไมยอนไปพูดถึงการดับอวิชชาเปนตนในชวงแรกเลย ดังจะเห็นไดจากบาลีท่ียกมาเปน

ตัวอยาง ดังน้ี 
แสดงสมุทยวารกอน แหงหน่ึงวา:  

“ภิกษุทั้งหลาย เด็กนั้นเติบโตขึ้น อินทรีย์แก่กล้า เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕ ให้
เขาปรนเปรอด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ส่ิงสัมผัสกาย) ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่า
พอใจ ที่มีลักษณะน่ารัก เย้ายวน ชวนกําหนัด ชวนรักใคร่; เด็กนั้น เห็นรูปด้วยตา...ฟังเสียง
ด้วยหู...รู้กลิ่นด้วยจมูก...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย...รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว 
ย่อมติดใจในรูป ฯลฯ ในธรรมารมณ์ ที่มีลักษณะน่ารัก ย่อมขัดใจในรูป ฯลฯ ในธรรมารมณ์ 
ที่มีลักษณะไม่น่ารัก เด็กนั้นอยู่โดยปราศจากสติกํากับตัว และมีจิตด้อย (จิตใจไมเจริญเติบโต) 
ไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติ (ภาวะเปนอิสระปลอดพนของจิตใจ) ปัญญาวิมุตติ (ภาวะเปน
อิสระปลอดพนดวยปญญา) อันเป็นท่ีบาปอกุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือ.  

                                                 
538  ตามที่ศึกษาสืบกันมา สรุปการแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร เปน ๔ แบบ คือ 

๑)  ชักตนไปหาปลาย (แบบธรรมดา): อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ → นามรูป → สฬายตนะ → ผัสสะ → เวทนา → 

ตัณหา → อุปาทาน → ภพ → ชาติ → ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาส (เชน สํ.นิ.๑๖/๒-๓/๑-๒) 
๒) ชักปลายมาหาตน: ชรามรณะ (ทุกข) ← ชาติ ← ภพ ← อุปาทาน ← ตัณหา ← เวทนา ← ผัสสะ ← สฬายตนะ ← นาม

รูป ← วิญญาณ ← สังขาร ← อวิชชา (ม.มู.๑๒/๔๔๗/๔๘๐) 
๓)  ชักจากกลางยอนมาตน: อาหาร ๔ ←  ตัณหา ← เวทนา ← ผัสสะ ← สฬายตนะ ← นามรูป ← วิญญาณ ← สังขาร ← 

อวิชชา (สํ.นิ.๑๖/๒๘/๑๔) 
๔)  ชักจากกลางไปหาปลาย: (สฬายตะ → ผัสสะ → ) เวทนา → (ตัณหา) → อุปาทาน → ภพ → ชาติ → ชรามรณะ + โสกะ 

ฯลฯ อุปายาส (ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๘) 
สําหรับ ๓ แบบแรก เวลาแสดงฝายนิโรธวาร จะแสดงแบบวงจรยาวเต็มรูป ถึงอวิชชา แตสําหรับแบบที่ ๔ แสดงนิโรธวาร

แบบวงจรส้ัน เหมือนที่กลาวในเน้ือเรื่อง ขอ ข. ท่ีจะกลาวตอไป 



๓๓๐  พุทธธรรม 
 

“เด็กน้ัน ประกอบความยินดียินร้ายเอาไว้อย่างน้ี ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตาม 

ทุกข์ก็ตาม ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม, เขาย่อมตั้งหน้าเพลิน พรํ่าบ่นพรํ่าชม สยบอยู่กับเวทนานั้น; เมื่อเขา
ตั้งหน้าเพลิน พรํ่าบ่นพรํ่าชม สยบอยู่กับเวทนานั้น นันทิ (ความติดใคร่เหิมใจ) ย่อมเกิด ขึ้น, 
นันทิ ในเวทนานั้น ก็คืออุปาทาน, เพราะอุปาทานของเขาเป็นปัจจัย ก็มีภพ, เพราะภพเป็น
ปัจจัย ก็มีชาติ, เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็
เกิดขึ้นพร้อม; ความอุทยัพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังปวงน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี”539 

อีกแหงหน่ึงวา:  

“ภิกษุทั้งหลาย ความอุทัยพร้อมแห่งทุกข์เป็นไฉน? อาศัยตาและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, 
ความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้น เป็นผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี, เพราะเวทนา
เป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี; ภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือความอุทัยพร้อมแห่งทุกข์”540 (ทางด้าน    
โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ก็อย่างเดียวกัน) 

ความในบาลีสองแหงนี้ จับเฉพาะองคธรรมหลัก เขียนเปนกระบวนธรรมใหดูงาย ดังน้ี 

แบบแรก:   (สฬายตนะ → ผัสสะ →)  เวทนา →  นันทิ →  อุปาทาน →  ภพ →  ชาติ →  
ชรามรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย 

แบบท่ีสอง:   (สฬายตนะ →)  ผัสสะ →  เวทนา → ตัณหา  =  ทุกขสมุทัย 

ท้ังสองแบบนี้ โดยหลักการหรือสาระสําคัญ ก็อยางเดียวกัน คือ เริ่มท่ีการรับรูทางอายตนะ แตแบบแรก
แสดงกระบวนธรรมตอไปจนตลอดสาย แบบท่ีสองแสดงถึงตัณหา ตอจากนั้นคงเปนอันใหรูกันโดยนัย 

แสดงนิโรธวารตอไป แหงแรกวา (ตอมา เด็กน้ันไดออกบวชศึกษาปฏิบัติธรรม ประกอบดวยศีล 

อินทรียสังวร และเจริญฌานแลว):  

“เธอเห็นรูปด้วยตา ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม่ติดพันในรูป ฯลฯ ในธรรมารมณ์
ที่มีลักษณะน่ารัก ไม่ขัดเคืองในรูป ในเสียง ฯลฯ ในธรรมารมณ์ ที่มีลักษณะไม่น่ารัก เธออยู่
อย่างมีสติกํากับตัว  มีจิตใจที่เจริญเติบใหญ่กว้างขวางไม่มีประมาณ  และรู้ชัดตามเป็นจริง  
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ที่บาปอกุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือ. เธอผู้ละความยินดียิน
ร้ายได้อย่างนี้แล้ว ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่สุขไม่ทุกข์ก็
ตาม, เธอย่อมไม่ตั้งหน้าเพลิน ไม่พรํ่าบ่นพรํ่าชม ไม่สยบกับเวทนานั้น; เมื่อเธอไม่ตั้งหน้า
เพลิน ไม่พรํ่าบ่นพรํ่าชม ไม่สยบกับเวทนานั้น, นันทิใดๆ ในเวทนาทั้งหลาย ย่อมดับ; เพราะ
ความดับแห่งนันทิของเธอ อุปาทานก็ดับ, เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ, เพราะภพดับ ชาติก็
ดับ, เพราะชาติดับ ชรามรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็ดับ; ความดับแห่ง
กองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี”541 

                                                 
539  ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๘. 
540  สํ.นิ.๑๖/๑๖๒/๘๖; สํ.สฬ..๑๘/๑๕๔/๑๐๖. 

541  ม.มู.๑๒/๔๕๘/๔๙๔. 
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แหงท่ีสองวา:  

“ภิกษุทั้งหลาย ความอัสดงแห่งทุกข์เป็นไฉน? อาศัยตาและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ, 
ความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้น เป็นผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี, เพราะเวทนา
เป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี; เพราะตัณหานั้นนั่นแหละจางดับไปไม่เหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพก็ดับ, เพราะภพดับ ชาติก็ดับ, เพราะชาติดับ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส อุปายาส ก็ดับ; ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้, ภิกษุ
ท้ังหลาย น้ีแลคือความอัสดงแห่งทุกข์”542 (ทางด้านโสตะ ฯลฯ มโน ก็อย่างเดียวกัน) 

บาลีท้ังสองแหงนี้ เขียนเปนกระบวนธรรมใหดูงายได ดังน้ี 

แบบแรก:   (สฬายตนะ → ผัสสะ →)  เวทนา →  นันทิดับ →  อุปาทานดับ →  ภพดับ →  
ชาติดับ →  ชรามรณะ + โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสดับ = ทุกขนิโรธ 

แบบท่ีสอง:   (สฬายตนะ →)  ผัสสะ →  เวทนา → ตัณหา; (แต) ตัณหาดับ →  อุปาทานดับ →  
ภพดับ  →   ชาติดับ →   ชรามรณะ + โสกะ ฯลฯ อุปายาสดับ  =  ทุกขนิโรธ 

ตามท่ีเขียนแสดงนี้ แบบแรกแสดงใหมตลอดสาย ใหตรงขามกับฝายสมุทยวารที่ไดแสดงไปแลว สวน

แบบท่ีสอง แสดงตอจากฝายสมุทยวารนั้นไปเลย เพราะสมุทยวารแสดงไวเพียงแคตัณหา พอถึงตัณหาก็หักกลับ

ตรงขามใหเปนฝายดับไปจนตลอดสาย  
แตรวมความแลว ท้ังสองแบบน้ีไมตางกันเลย หลักการใหญและสาระสําคัญคงเปนอยางเดียวกัน คือ

แสดงกระบวนธรรมฝายดับ หลังจากมีการรับรูและเสวยเวทนาแลว โดยตัดตอนใหหยุดเพียงน้ัน ไมใหนันทิหรือ

ตัณหาเกิดข้ึนได วงจรก็ขาด ทุกขก็ไมเกิด  
พึงสังเกตวา คําวา “นันทิ” ในแบบท่ี ๑ พูดอยางคราวๆ ก็ตรงกับตัณหาในแบบท่ีสองนั่นเอง เปนแตใช

ยักเย้ืองไปเล็กนอย ใหเหมาะกันกับขอความแวดลอมท่ีเปนกรณีเฉพาะของแบบท่ีหน่ึงน้ันเทานั้น.  
ขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่ง ก็คือ ขอความในบาลีของแบบที่ ๑ แสดงใหเห็นชัดเจนวา คําวานันทิดับ

หมายความวา นันทิไมเกิดขึ้น หรือไมมีนันทินั่นเอง เมื่อนําความหมายนี้มาใชแสดงการดับตัณหาในแบบที่สอง ก็

จะไดสาระสําคัญวา “เมื่อรับรูแลว เกิดเวทนา แลวก็จะเกิดตัณหาตามกระบวนธรรมแบบกอเกิดทุกข แตคราวน้ี 

ตัดตอนเสียกอน โดยปดกั้นไมใหตัณหาเกิดขึ้น วงจรก็ขาด องคธรรมขอตอๆ ไป เชน อุปาทานเปนตน ก็ไมเกิด 

ทุกขก็ไมเกิด ทุกขนิโรธ ก็สําเร็จ” 
ในกระบวนธรรมแบบวงจรส้ัน ท้ังฝายกอเกิดทุกขหรือฝายสังสารวัฏฏ และฝายดับทุกขหรือฝายวิวัฏฏน้ี 

แมจะไมไดกลาวถึงอวิชชาไว แตก็พึงทราบวามีอวิชชาแฝงอยูพรอมในตัว ซึ่งเห็นไดไมยาก กลาวคือ ในฝายกอ

เกิดทุกข เมื่อเสวยเวทนาแลว ตัณหาเกิดขึ้น ก็เพราะไมรูเทาทันสภาพความจริงของส่ิงท่ีตนเสพเสวยนั้นวาเปน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนส่ิงท่ีไมอาจจะเขาไปยึดถือเอาเปนของตนไดจริง ไมรูวาส่ิงน้ันมีคุณมีโทษอยางไรๆ 

เปนตน และทําการรับรูดวยอวิชชาท่ีเรียกวา อวิชชาสัมผัส
543

 เวทนาที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสนี้ จึงเปนเหตุใหเกิด

ตัณหา  
                                                 
542  สํ.นิ.๑๖/๑๖๓/๘๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๕๕/๑๐๗. 

543  ดู สํ.ข.๑๗/๙๔/๕๘; ๑๗๔/๑๑๗. 



๓๓๒  พุทธธรรม 
 

สวนในฝายดับทุกข เมื่อเสวยเวทนาแลว ไมเกิดตัณหา ก็เพราะมีความรูเทาทันสภาวะสังขารของส่ิงท่ี

เสพเสวย คือมีวิชชารองเปนพื้นอยู จึงทําการรับรูชนิดท่ีไมประกอบดวยอวิชชา เมื่อไมมีอวิชชาสัมผัส เวทนาที่

เกิดข้ึนก็ไมนําไปสูตัณหา ดังน้ัน ท่ีวาตัณหาดับ จึงบงถึงอวิชชาดับอยูแลวในตัว พูดอีกนัยหนึ่งวา เปนการดับ

อวิชชาท่ีแสดงอยางออม โดยยกการดับตัณหาขึ้นชูเปนตัวเดน (เหมือนอยางท่ีพระพุทธเจาแสดงในคําจํากัดความ

อยางส้ันของอริยสัจขอท่ี ๒ และ ๓ วา ตัณหาเปนเหตุเกิดแหงทุกข และดับทุกขไดดวยการดับตัณหา) การท่ีทรง

แสดงแบบนี้ ก็เพื่อใหเห็นภาพในทางปฏิบัติงายข้ึน และเห็นทางท่ีจะนําเอาไปใชประโยชนชัดเจนยิ่งขึ้น 
เทาท่ีกลาวมาถึงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ท้ังแบบวงจรยาวและวงจรส้ัน สรุปวา หลักการสําคัญของการ

ดับทุกข คือการตัดวงจรใหขาด วงจรน้ีตามปกติตัดไดท่ีหัวเง่ือน หรือข้ัว ๒ แหง ไดแก ท่ีขั้วใหญ คืออวิชชา และ
ท่ีข้ัวรอง คือตัณหา แตไมวาจะตัดท่ีขั้วใด ก็ตองใหขาดถึงอวิชชาดวย การตัดวงจรจึงมี ๒ อยาง คือ ตัดโดยตรงที่
อวิชชา และตัดโดยออมท่ีตัณหา   

เม่ือวงจรขาด กระบวนธรรมสังสารวัฏฏส้ินสุดลง เขาสูวิวัฏฏ ก็จะบรรลุภาวะแหงความดับทุกข เปนผูมี
ชัยตอปญหาชีวิต เปนอยูอยางไรโสกะ ปริเทวะ เปนตน มีความสุขท่ีแทจริง เรียกวา เขาถึงวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ 

สันติ หรือนิพพาน อันเปนประโยชนสูงสุดท่ีมนุษยควรจะได คุมคากับการที่ไดเกิดมามีชีวิต 

ภาวะแหงนิพพาน 

เม่ือสังสารวัฏฏ
544

 หายไป ก็กลายเปนวิวัฏฏ
๑
 ขึ้นเองทันที เปนของเสร็จพรอมอยูในตัว ไมตองเดินทาง

ออกจากสังสารวัฏฏท่ีแหงหน่ึง ไปสูวิวัฏฏอีกแหงหน่ึง เวนแตจะเปนการพูดในเชิงภาพพจน หรืออุปมา เม่ือ

อวิชชา ตัณหา อุปาทานดับไป นิพพานก็ปรากฏแทนที่พรอมกัน จะพูดใหม่ันเขาอีกก็วา การดับอวิชชา ตัณหา 

อุปาทานนั่นแหละ คือนิพพาน  
ตามปกติของปุถุชน อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ยอมคอยครอบงําเคลือบแฝงจิตใจ กําบังปญญา และเปน

ตัวชักใยนําเอากิเลสตางๆ ใหไหลเขามาสูจิตใจ ทําใจใหไหว ใหวุน ใหขุน ใหมัว ใหฝาหมอง ทําใหมองเห็นส่ิง

ตางๆ ไมชัดบาง ใหบิดเบือนไปเสียบาง ตลอดจนถวงดึงเหน่ียวรั้งไว ใหวนเวียนติดตังของขัดและคับแคบอยูกับ
เครื่องผูกมัดหนวงเหน่ียวชนิดตางๆ  

เม่ืออวิชชา ตัณหา อุปาทานน้ัน ดับหายไปแลว ก็เกิดปญญา เปนวิชชาสวางแจงขึ้น มองเห็นส่ิงท้ังหลาย 
กลาวคือโลกและชีวิต ถูกตองชัดเจน ตามที่มันเปนของมัน ไมใชตามท่ีอยากใหมันเปน หรือตามอิทธิพลของส่ิง

เคลือบแฝงกําบัง การมองเห็น การรับรูตอโลกและชีวิต ก็จะเปล่ียนไป ความรูสึกและทาทีตอส่ิงตางๆ ก็จะ

เปล่ียนไป ยังผลใหบุคลิกภาพเปล่ียนไปดวย  
ส่ิงท่ีปรากฏอยู แตไมเคยรู ไมเคยเห็น หรือแมแตนึกถึง เพราะถูกปดกั้นคลุมบังเงาไว หรือเพราะมัว

สาละวนเพลินอยูกับส่ิงอื่น ก็ไดรูไดเห็นข้ึน เกิดเปนความรูเห็นใหมๆ จิตใจเปดเผย กวางขวาง ไมมีประมาณ 

                                                 
544  คําวา สังสารวัฏฏ และวิวัฏฏ นํามาใช ณ ที่น้ี ตามนิยมแหงวิวัฒนาการของภาษา ไมใชคําจําเพาะที่ใชมาแตเดิม; สังสารวัฏฏ ในบาลี

นิยมใชเพียงสังสาร (เชน สํ.นิ.๑๖/๔๒๑/๒๑๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๐/๑๖; เปนตน) หรือ วัฏฏะ (เชน สํ.ข.๑๗/๑๒๒/๗๙; สํ.สฬ.๑๘/๑๐๐/๖๕; 
ขุ.อุ.๒๕/๑๔๘/๑๙๙; เปนตน) คําใดคําหนึ่ง ตอมา ในบาลีรุนรองจึงใชควบกัน เชน ขุ.ม.๒๙/๗๐๑/๔๑๔; ขุ.จู.๓๐/๑๗๓/๘๙ เปนตน; สวน
วิวัฏฏ ในบาลีท่ัวไปไมนิยมใชในความหมายน้ี เวนแตในปฏิสัมภิทามัคค (เชน ๓๑/๑/๓; ๒๔๖-๒๕๒/ ๑๕๘-๑๖๒) ตอมาในคัมภีรรุน

อรรถกถาและฎีกา จึงนิยมใชกันดื่นขึ้น (เชน วิสุทฺธิ.๓/๓๕๑; วินย.อ.๒/๒๙๒; อง.อ.๓/๔๒๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๑๑๙ เปนตน)  
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โปรงโลง เปนอิสระ เปนภาวะท่ีแจมใส สะอาด สวาง สงบ ละเอียดออน ประณีต ลึกซึ้ง ซึ่งผูยังมีอวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน ครอบงําใจอยู อยางท่ีเรียกกันวาปุถุชน นึกไมเห็น คิดไมเขาใจ แตเขาถึงเม่ือใด ก็รูเห็นประจักษแจงเอง

เมื่อน้ัน ดังคุณบท คือคําแสดงคุณลักษณะของนิพพานวา: 

“นิพพาน อันผู้บรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกาล เรียกให้มาดูได้ ควรน้อมเอาเข้ามาไว้ อัน
วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน”545 

การท่ีปุถุชนไมสามารถนึกเห็น ไมอาจคิดใหเขาใจภาวะของนิพพานไดนั้น เพราะธรรมดาของมนุษย เม่ือ

ยังไมรูเห็นประจักษเองซึ่งส่ิงใด ก็เรียนรูส่ิงน้ันดวยอาศัยความรูเกาเปนพ้ืนเทียบ คือ เอาสัญญาท่ีมีอยูแลวมา

กําหนด แลววาดภาพขึ้นใหมจากสัญญาตางๆ ท่ีเอามากําหนดเทียบนั้น ไดภาพตามสัญญาท่ีเปนองคประกอบ 

เหมือนอยางคนไมเคยเห็นไมเคยรูจักชางเลย เมื่อมีใครพูดขึ้นแกเขาวา “ชาง” เขาจะไมรูไมเขาใจ นึกอะไรไมได
เลย อาจจะกําหนดไปตามอาการกิริยาเปนตนของผูพูดแลว อาจจะนึกวาผูพูดกลาวผรุสวาทแกเขา หรืออาจจะ

นึกไปวาผูพูดกลาวคําภาษาตางประเทศคําหน่ึง หรืออาจจะนึกวาผูพูดเสียสติ จึงกลาวคําไรความหมายออกมา 

หรือนึกคิดอะไรตางๆ ไปไดมากมาย แลวแตสถานการณ  
แตถาผูพูดกลาววา “ฉันเห็นชาง” ผูฟงน้ัน จะมีความเขาใจข้ึนหนอยหนึ่งวา ชางเปนอะไรอยางหน่ึงท่ี

เห็นไดดวยตา ถาผูพูดอธิบายตอไปวา “ชาง เปนสัตวชนิดหนึ่ง” เขาก็เขาใจเพิ่มข้ึนอีกหนอยหนึ่ง โดยอาจจะนึก
ไปถึงส่ิงท้ังหลายท่ีเรียกวาสัตว ไมจํากัดชนิดและขนาด ต้ังแตมดถึงไดโนเสาร ต้ังแตปลากัดถึงปลาวาฬ ต้ังแตยุง

ถึงนกอินทรีย เม่ือผูพูดกลาวตอไปวา “ชาง เปนสัตวบก” เขาก็เขาใจชัดข้ึนอีกหนอยหนึ่ง ครั้นบอกวา “ชาง เปน
สัตวตัวโตมาก” เขาก็เห็นภาพจํากัดชัดเขาอีก  

จากนั้น ผูพูดก็อาจบรรยายลักษณะของชาง เชน ใบหูโต ตาเล็ก มีงาสองขาง มีจมูกยาวเปนงวง เปนตน 

ผูฟงก็จะไดภาพจําเพาะท่ีชัดเจนในใจของเขามากขึ้น ภาพน้ันอาจใกลของจริงก็ได หรือหางไกลไปมากมาย ชนิด

ท่ีวา ถาใหเขาวาดภาพที่เขาเห็นในใจเวลานั้นออกมาเปนรูปวาดบนแผนกระดาษ เราอาจไดรูปสัตวประหลาด

เพิ่มข้ึนอีกชนิดหนึ่ง สําหรับนิยายโบราณเรื่องใหมก็ได เพราะผูไมรูไมเห็นจริงนี่แหละ มักใชสัญญาตางๆ สราง

ภาพไดวิจิตรพิสดารนัก ท้ังน้ี ภาพในใจของเขาจะเปนอยางไร ยอมข้ึนตอความแมนยําของสัญญาเกี่ยวกับ

ลักษณะอาการตางๆ ท่ีผูเลายกขึ้นมาพูดฝายหนึ่ง และสัญญาท่ีผูฟงเอามาประสานเปนองคประกอบสรางสัญญา

ใหมอีกฝายหนึ่ง  
จะเห็นวา คําวา “เห็น” ก็ดี “สัตว” ก็ดี “บก” “ตัวโต” เปนตน ก็ดี ลวนเปนสัญญาท่ีผูฟงมีอยูแลว

ท้ังส้ิน แตในกรณีท่ีส่ิงท่ีนํามาบอกเลา แตกตางไปจากส่ิงท่ีผูฟงเคยรูเห็นมีสัญญาอยูกอนแลวโดยส้ินเชิง ไมมี

ลักษณะอาการใดที่จะเทียบกันไดเลย ผูฟงจะไมมีทางนึกเห็นหรือเขาใจไดดวยประการใดทั้งส้ิน  
เม่ือมีการสอบถามเทียบเคียงขึ้น คือผูฟงขอนําเอาสัญญาของตนออกมาตอความรูใหม ก็จะทําไดอยาง

เดียว คือปฏิเสธ หรือถาผูเลาขืนพยายามจะชี้แจงดวยสัญญาท่ีผูฟงพอจะเอามาเทียบไดบาง ก็เส่ียงอันตราย

อยางมากตอการท่ีผูฟงจะสรางสัญญาผิดๆ ตอส่ิงท่ีนํามาเลาน้ัน ถาผูฟงไมสรางสัญญาผิด ก็อาจไปสูสุดทางอีก

ขางหนึ่ง คือปฏิเสธคําบอกของผูเลา โดยกลาวหาวาผูเลากลาวเท็จ หลอกลวง ส่ิงท่ีนํามาเลานั้นไมมีจริง  
                                                 
545  องฺ.ติก.๒๐/๔๙๕/๒๐๒; พึงสังเกตวา คุณบทท้ัง ๕ อยางของนิพพาน ตรงกับคุณบท ๕ ขอทายของพระธรรม ท้ังนี้สอดคลองกับ

ความที่ทานอธิบายกันมาวา คุณบทขอท่ี ๑ ของพระธรรม (สฺวากฺขาโต) เปนคุณลักษณะของพระธรรมสวนท่ีเปนคําส่ังสอน ที่ตอมา
เรียกวาปริยัติธรรม คือธรรมอันพึงเลาเรียน คุณบทที่ ๒ ถึง ๖ (สนฺทิฏโก ถึง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ) เปนคุณลักษณะของ 
โลกุตรธรรมโดยเฉพาะ (วิสุทฺธิ.๑/๒๗๓). 



๓๓๔  พุทธธรรม 
 

แตการท่ีผูฟงจะปฏิเสธ โดยกลาววาส่ิงใดส่ิงหน่ึงไมมีจริง เพียงเพราะเหตุท่ีตนไมเคยเห็นไมเคยรูจัก ไม
เหมือนกับส่ิงท่ีตนเคยรูจักและตนเองไมอาจนึกเห็นหรือเขาใจ ยอมไมเปนการถูกตอง  

นิพพานเปนภาวะท่ีพนจากสภาพทั้งหลายท่ีปุถุชนรูจัก นอกเหนือออกไปจากการรับรูท่ีถูกอวิชชา ตัณหา 

อุปาทานครอบงํา เปนภาวะที่เขาถึงทันที พรอมกับการละกิเลสท่ีเคลือบคลุมใจ หรือพนจากภาวลักษณะตางๆ ท่ี

เปนวิสัยของปุถุชน เหมือนเลื่อนฉากออก ก็มองเห็นทองฟา นิพพานไมมีลักษณะอาการเหมือนส่ิงใด ท่ีปุถุชนเคย

รูเคยเห็น ปุถุชนจึงไมอาจนึกเห็นหรือคิดเขาใจได แตจะวานิพพานไมมี ก็ไมถูก มีผูกลาวอุปมาบางอยางไว 

เพื่อใหปุถุชนพอสํานึกไดวา ส่ิงท่ีตนนึกไมเห็น คิดไมเขาใจ ไมจําเปนตองไมมี 
ขอเปรียบเทียบที่นาฟงเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องปลาไมรูจักบก มีความยอของนิทานวา ปลากับเตาเปนเพื่อน

สนิทกัน ปลาอยูแตในนํ้า รูจักแตเรื่องราวความเปนไปในนํ้า เตาเปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก รูจักท้ังบกท้ังน้ํา  
วันหนึ่งเตาไปเที่ยวบกมาแลว ลงในนํ้าพบปลา ก็เลาใหปลาฟง ถึงความสดช่ืนท่ีไดไปเดินเท่ียวบนผืนดิน

แหง ในทองทุงโลงท่ีลมพัดฉิว ปลาฟงไปไดสักหนอย ไมเขาใจเลย อะไรกันนะที่วาเดิน อะไรกันพื้นดินแหง อะไร

กันทุงโลง อะไรกันลมพัดฉิว แมแตความสดช่ืนอยางนั้น ปลาก็ไมรูจัก ความสุขโดยปราศจากนํ้า จะเปนไปได
อยางไร มีแตจะตายแนๆ  

ปลาทนไมได จึงขัดขึ้น และซักถามหาความเขาใจ เตาเลาและอธิบายดวยศัพทบก ปลาซักถามดวยศัพท

นํ้า เตาก็ไดแตปฏิเสธ ปลาจะใหเตาอธิบายดวยศัพทน้ํา เตาก็อธิบายไมได เพราะไมรูจะเอาอะไรมาเทียบ  
ในท่ีสุด ปลาก็ลงขอสรุปวา เตาโกหก เรื่องท่ีเลาไมจริงท้ังส้ิน เดินก็ไมมี ผืนดินแหงกไ็มมี ทุงโลงก็ไมมี 

ลมพัดฉิวตองตัวแลวสดช่ืน ก็ไมมี  
ตามเรื่องน้ี ความจริงปลาเปนฝายผิด ส่ิงท่ีเตาเลา มีอยูจริง แตพนวิสัยแหงความรูของปลา เพราะปลา

ยังไมเคยข้ึนไปอยูบก จึงไมอาจเขาใจได 
ขอเทียบอีกอยางหน่ึง คือ ความรูทางอายตนะท่ีตางกัน ธรรมดาวา ความรูทางอายตนะคนละอยาง ยอม

มีลักษณะอาการท่ีตางกันโดยส้ินเชิง และไมอาจเทียบกันได รูปกับเสียงไมมีอะไรเทียบกันได เสียงกับกล่ินไมมี

อะไรเทียบกันได ดังน้ีเปนตน  
สมมติวา คนผูหนึ่งตาบอดมาแตกําเนิด ไมเคยมีสัญญาเก่ียวกับรูป ยอมไมมีใครสามารถไปอธิบายสี

เขียว สีแดง สีสม สีชมพู หรือลักษณะอาการตางๆ ของรูป ใหเขาเขาใจไดดวยความรูจากสัญญาท่ีเขามีทาง

อายตนะอื่นๆ ไมวาจะอธิบายวา รูปนั้นดัง เบา ทุม แหลม เหม็น หอม เปรี้ยว หวาน อยางไร หรือถาใครไมมี

ประสาทจมูกมาแตเกิด ใครจะอธิบายใหเขาเขาใจ เหม็น หอม กล่ินกุหลาบ กล่ินสม กล่ินมะลิ ไดอยางไร เพราะคง

จะตองปฏิเสธ เขียว เหลือง แดง นํ้าเงิน หนัก เบา อวน ผอม ดัง เบา ขม เค็ม เปนตน ท่ีเขาใชซักถามท้ังหมด   
ย่ิงกวาน้ัน มนุษยมีอายตนะข้ันตนสําหรับรับรูลักษณะอาการตางๆ ของโลก ท่ีเรียกวาอารมณ เพียง ๕ 

อยาง ถามีแงของความรูท่ีนอกเหนือจากน้ันไป มนุษยยอมไมอาจรู และแมแตหาอยางท่ีรู ก็รูไปตามลักษณะ

อาการดานตางๆ เทาน้ัน การไมเคยรู ไมเคยเห็น หรือนึกไมเห็น คิดไมเขาใจของมนุษยเพียงอยางเดียว จึงยัง

มิใชเครื่องช้ีขาดวาส่ิงใดส่ิงหนึ่งไมมี 
เม่ือพระพุทธเจาตรัสรูใหม กอนท่ีจะทรงประกาศธรรม ไดทรงมีพุทธดําริวา  

“ธรรมที่เราเข้าถึงแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นยาก หยั่งรู้ตามยาก สงบ ประณีต ตรรกหยั่งไม่ถึง 
(ไม่อยู่ในวิสัยของตรรก) ละเอียดอ่อน เป็นวิสัยท่ีบัณฑิตจะพึงทราบ”546

  

                                                 
546  วินย.๔/๗/๘; ม.มู.๑๒/๓๒๑/๓๒๓ 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๓๕ 
 

  

และมีขอความเปนคาถาตอไปวา  

“ธรรม เราลุถึงโดยยาก เวลานี้ ไม่ควรประกาศ, ธรรมนี้ มิใช่สิ่งที่สัตว์ผู้ถูกราคะโทสะ
ครอบงํา จะรู้เข้าใจได้ง่าย, สัตว์ทั้งหลายผู้ถูกราคะย้อมไว้ ถูกกองความมืด (อวิชชา) ห่อหุ้ม 
จักไม่เห็นภาวะท่ีทวนกระแส ละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง เห็นยาก ละเอียดย่ิงนัก”547

   

คําวา “ธรรม” ในท่ีน้ี หมายถึง ปฏิจจสมุปบาท และ นิพพาน (จะวาอริยสัจ ๔ ก็ไดใจความเทากัน) แต

ถึงแมจะยากอยางนี้ ก็ปรากฏวา พระพุทธเจาไดทรงพยายามส่ังสอนช้ีแจงอธิบายอยางมากมาย ดังนั้น คําวา

นิพพานเปนส่ิงท่ีปุถุชนนึกไมเห็น คิดไมเขาใจ จึงควรมุงใหเปนคําเตือนเสียมากกวา คือ เตือนวาไมควรเอาแตคิด

สรางภาพและถกเถียงชักเหตุผลมาแสดงกันอยู จะเปนเหตุใหสรางสัญญาผิดๆ ข้ึนมาเสียเปลา ทางท่ีดีหรือทางท่ี

ถูก ควรจะลงมือปฏิบัติใหเขาถึง เพ่ือรูเห็นประจักษชัดกับตนเอง เพราะถึงแมวานิพพานนั้น เมื่อยังไมรูไมเห็น ก็

นึกไมเห็น คิดไมเขาใจ แตก็เปนส่ิงท่ีรูได เห็นได เขาถึงได เพียงแตวายากเทาน้ัน  
เม่ือตกลงกันไดเชนน้ีแลว ก็อาจเปล่ียนขอความจากท่ีนิยมพูดกันวา นึกไมเห็น คิดไมเขาใจ (หรือท่ีบาง

ทานถึงกับวา พูดไมได บรรยายไมได) มาใชตามพุทธพจนน้ีวา “เห็นไดยาก หยั่งรูตามไดยาก” 
ในเม่ือนิพพานเปนส่ิงเห็นไดยาก หยั่งรูตามไดยาก เม่ือยังไมเห็น ก็นึกไมเห็น เม่ือยังไมเขาถึง ก็คิดไม

เขาใจ ถอยคําท่ีจะใชบอกตรงๆ และสัญญาที่จะใชกําหนดก็ไมมี ดังไดกลาวมาฉะนี้ จึงนาสังเกตวา ในการ

กลาวถึงนิพพาน ทานจะพูดอยางไร หรือใชถอยคําอยางไร  

ตามท่ีไดประมวลดู พอจะสรุปวิธีพูดถึง หรืออธิบายนิพพานได ๔ อยาง คือ 

๑. แบบปฏิเสธ คือ ใหความหมายอันแสดงถึงการละ การกําจัด การเพิกถอนภาวะไมดี ไมงาม ไม

เกื้อกูล ไมเปนประโยชนตางๆ ท่ีมีอยูในวิสัยของฝายวัฏฏะ เชนวา “นิพพานคือความส้ินราคะ ส้ินโทสะ ส้ิน
โมหะ”548 “นิพพานคือความดับแหงภพ”549 “นิพพานคือความส้ินตัณหา”550 “ท่ีจบส้ินของทุกข”551

 ดังน้ีเปนตน 

หรือใชคําเรียกอันแสดงภาวะที่ตรงขามกับภาวะฝายวัฏฏะโดยตรง  เชน  “เปนอสังขตะ”552  (ไมถูกปรุงแตง)   
“อชระ” (ไมแก) “อมตะ” (ไมตาย) เปนตน 

๒. แบบไวพจน  หรือเรียกตามคุณภาพ คือ นําเอาคําพูดบางคําท่ีใชพูดเขาใจกันอยูแลว อันมี

ความหมายเกี่ยวกับภาวะท่ีสมบูรณ หรือดีงามสูงสุด มาใชเปนคําเรียกนิพพาน เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของ

นิพพานนั้น ในบางแงบางดาน เชน “สันตะ” (สงบ) “ปณีตะ” (ประณีต) “สุทธิ” (ความบริสุทธ์ิ) “เขมะ” (ความ
เกษม) เปนตน 

                                                 
547 วินย.๔/๗/๘; ม.มู.๑๒/๓๒๑/๓๒๓ 
548 สํ.สฬ.๑๘/๔๙๗/๓๑๐; ๕๑๓/๓๒๑ 

549 สํ.นิ.๑๖/๒๗๑/๑๔๒ 

550
 สํ.ข.๑๗/๓๖๗/๒๓๓ 

551
 เปนคําแสดงความหมายโดยนัย ไมใชเปนคําจํากัดความโดยตรง เชน สํ.สฬ.๑๘/๘๕/๕๓; ขุ.อ.๒๕/๑๕๘/๒๐๗; ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๑/

๒๖๖ เปนตน 

552
 คําเดี่ยวท้ังหมดตั้งแตนี้ไป ดูที่มาแหงเดียวกันขางหนา 



๓๓๖  พุทธธรรม 
 

๓. แบบอุปมา ถอยคําอุปมา มักใชบรรยายภาวะและลักษณะของผูบรรลุนิพพาน มากกวาจะใช

บรรยายภาวะของนิพพานโดยตรง เชน เปรียบพระอรหันตเหมือนโคนําฝูง ท่ีวายตัดกระแสนํ้าขามถึงฝงแลว553
 

เหมือนคนขามมหาสมุทร หรือหวงนํ้าใหญท่ีมีอันตรายมาก ถึงฟากข้ึนยืนบนฝงแลว554
 จะวาไปเกิดท่ีไหน หรือจะ

วาไมเกิดเปนตน ก็ไมถูกท้ังส้ิน เหมือนไฟดับไปเม่ือส้ินเช้ือ
555

  
อยางไรก็ตาม คําเปรียบเทียบภาวะของนิพพานโดยตรงก็มีอยูบาง เชนวา นิพพานเปนเหมือนภูมิภาคอัน

ราบเรียบนารื่นรมย
556

 เหมือนฝงโนนท่ีเกษมไมมีภัย
557

 และเหมือนพจนสารแจงขาวความตามที่เปนจริง
558

 เปน

ตน ท่ีใชเปนคําเรียกเชิงเปรียบเทียบอยูในตัว ก็หลายคํา เชน “อาโรคยะ” (ความไมมีโรค, สุขภาพสมบูรณ) “ที
ปะ” (เกาะ, ท่ีพนภัย) “เลณะ” (ถํ้า, ท่ีกําบังภัย) เปนตน ในสมัยคัมภีรรุนตอๆ มา ท่ีเปนสาวกภาษิต ถึงกับเรียก

เปรียบเทียบนิพพานเปนเมืองไปก็มี ดังคําวา “อุดมบุรี”559
 และ “นิพพานนคร”560

 ซึ่งไดกลายมาเปนคําเทศนา

โวหารและวรรณคดีโวหารในภาษาไทยวา อมตมหานครนฤพาน บาง เมืองแกวกลาวแลวคือพระนิพพาน บาง แต

คําหลังนี้ ไมจัดเขาในบรรดาถอยคําท่ียอมรับวาใชแสดงภาวะของนิพพานได 

๔. แบบบรรยายภาวะโดยตรง แบบนี้มีนอยแหง แตเปนที่สนใจของนักศึกษา นักคนความาก 
โดยเฉพาะผูถือพุทธธรรมอยางเปนปรัชญา และมีการตีความกันไปตางๆ ทําใหเกิดขอถกเถียงกันไดมาก จะได

คัดมาใหดูตอไป 

ท้ัง ๔ แบบนี้ ถาเปนคําเรียก หรือคําแสดงคุณลักษณะ บางทีทานก็ใชเสริมกัน มาดวยกัน ในขอความ

เดียวกัน หรือมาเปนกลุม ในท่ีน้ีจะเอามาแสดงรวมๆ กันไว เทาท่ีเห็นสมควร พอใหผูศึกษาเห็นแนว และขอให

แยกแบบเอาเอง (แสดงตามลําดับอักษรบาลี)
561 

อกัณหอสุกกะ 
 
อกตะ 
อกิญจนะ 
อกุโตภัย 
อัจจุตะ 
อัจฉริยะ 
อชระ, อชัชชระ 
อชาตะ 
อนตะ 

ไมดําไมขาว (ไมจํากัดชั้นวรรณะ, ไม
เปนบุญไมเปนบาป) 

ไมมีใครสราง 
ไมมีอะไรคางใจ, ไรกังวล 
ไมมีภัยแตที่ไหน 
ไมเคล่ือน, ไมตองจากไป 
อัศจรรย 
ไมแก, ไมครํ่าครา 
ไมเกิด 
ไมโอนเอนไป, ไมมีตัณหา 

ตัณหักขยะ 
ตาณะ 
ทีปะ 
ทุกขักขยะ 
ทุททสะ 
ธุวะ 
นิปุณะ 
นิปปปัญจะ 
นิพพาน 
นิพพุติ 

ภาวะส้ินตัณหา 
เครื่องตานทาน, ที่คุมกัน 
เกาะ, ที่พึ่ง 
ภาวะส้ินทุกข 
เห็นไดยาก 
ย่ังยืน 
ละเอียดออน 
ไมมีกิเลสเครื่องเนิ่นชา, ไมมีปปญจะ 
ความดับกิเลสและกองทุกข 
ความดับเข็ญเย็นใจ 

                                                 
553

 ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๐ 
554

 สํ.สฬ.๑๘/๒๘๕/๑๙๖; ๓๑๔/๒๑๘ 
555

 ม.ม.๑๓/๒๕๐/๒๔๖; สํ.สฬ.๑๘/๘๐๐/๔๘๕ 
556

 สํ.ข.๑๗/๑๙๗/๑๓๒  
557

 สํ.สฬ.๑๘/๓๑๖/๒๑๙  
558 สํ.สฬ.๑๘/๓๔๒/๒๔๒ 
559 ขุ.อป.๓๓/๑๕๗/๒๘๒ (ปุรมุตฺตมํ) 
560 มิลินฺท.๓๔๙  
561 จากที่มาหลายแหง ที่สําคัญ คือ สํ.สฬ.๑๘/๖๗๔-๗๕๑/๔๔๑-๔๕๔; ม.มู.๑๒/๓๒๖/๓๓๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๕/๓๓๔; ขุ.อุ.๒๕/

๑๖๐/๒๐๘; สํ.สฬ.๑๘/๓๗๐/๒๖๐. 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๓๗ 
 

  

อนันต์ 
อนาทาน 
อนาประ 
อนาลัย 
อนาสวะ 
อนิทัสสนะ 
อนีติกะ 
อนุตตระ 
อปโลกิตะ (-นะ) 
อภยะ 
อมตะ 
อโมสธรรม 
อัพภูต 

ไมมีท่ีสุด 
ไมมีการถือมั่น 
ไมมีอ่ืนอีก, ประเสริฐ, ดีท่ีสุด 
ไมมีอาลัย, ไมมีความติด 
ไมมีอาสวะ 
ไมเห็นดวยตา 
ไมมีส่ิงเปนอันตราย 
ไมมีอะไรย่ิงกวา, ยอดเย่ียม 
ไมผุพัง, ไมเส่ือมสลาย 
ไมมีภัย 
ไมตาย 
ไมเส่ือมคลาย, ไมกลับกลาย 
ไมเคยมีไมเคยเปน, นาอัศจรรย 

นิโรธ 
บรมสัจจ์ 
ปณีตะ 
ปรมัตถ 
ปรมสุข 
ปรายนะ 
ปัสสัทธิ 
ปาระ 
มุตติ 
โมกขะ 
โยคักเขมะ 
เลณะ 
วิมุตต ิ

ความดับทุกข 
ความจริงอยางย่ิง, สัจจะสูงสุด 
ประณีต 
ประโยชนสูงสุด 
บรมสุข, สุขอยางย่ิง 
ท่ีไปขางหนา, ที่หมาย 
ความสงบระงับ, สงบเยือกเย็น 
ฝง, ที่หมายอันปลอดภัย 
ความพน, หลุดรอด 
ความพนไปได 
ธรรมอันเกษมจากโยคะ, ปลอดเครื่องผูกรัด 
ท่ีเรน, ที่กําบังภัย 
ความหลุดพน, เปนอิสระ 

อัพยาธิ 
อัพยาปัชฌะ 
อภูตะ 
อสังกิลิฎฐะ 
อสังกุปปะ 
อสังขตะ 
อสังหิระ 
อโสกะ 
อาโรคยะ 
อิสสริยะ 
เขมะ 

ไมมีโรคเบียดเบียน 

ไมมีความเบียดเบียน, ไรทุกข 
ไมกลายไป 
ไมเศราหมอง 
ไมหวั่นไหว, ไมโยกคลอน 
ไมถูกปรุงแตง 
ไมคลอนแคลน 
ไมมีความโศก 
ไมมีโรค, สุขภาพสมบูรณ 
อิสรภาพ, ความเปนใหญในตัว 
เกษม, ปลอดภัย 

วิโมกข์ 
วิรชะ 
วิราคะ 
วิสุทธิ 
สัจจะ 
สันตะ 
สันติ 
สรณะ 
สิวะ 
สุทธิ 
สุทุททสะ 

ความหลุดพน 

ไมมีธุลี 
ความจางคลายหายติด 
ความบริสุทธิ์, หมดจด 
ความจริง 
สงบ, ระงับ 
ความสงบ 
ท่ีพึ่ง, ที่ระลึก 
แสนเกษมสําราญ 
ความบริสุทธ, สะอาด 
เห็นไดยากย่ิงนัก. 

ในคัมภีรชั้นอรรถาธิบายและคัมภีรท่ีเปนสาวกภาษิต (เชน นิทเทส, ปฏิสัมภิทามัคค, เถรคาถา, เถรีคาถา, 
อปทาน) ตลอดมาจนถึงคัมภีรรุนหลังๆ เชน อภิธานัปปทีปกา ยังกลาวถึงหรือจัดคําเขามาแสดงความหมายของ

นิพพานอีกเปนอันมาก เชน 

อักขระ 
อขลิตะ 
อจละ 
อนารัมมณะ 
อนุปปาทะ 
อปวัคค 
อมรณะ 
อรูปะ 
อสปัตตะ 
อสัมพาธะ 

ไมรูจักส้ิน, ไมพินาศ 
ไมพล้ังพลาด 
ไมหว่ันไหว 
ไมตองอาศัยส่ิงยึดหนวง 
ความไมเกิด 
ปราศจากสังขาร, พนสิ้นเชิง 
ไมตาย  
ไรรูป, ไมมีทรวดทรงสัณฐาน 
ไมมีขาศึก 
ไมคับแคบ, ไมของขัด 

เกวละ
562

 
นิจจะ 
นิรุปตาปะ 
ปฏิปัสสัทธิ 
ปทะ 
ประ 
ปริโยสาน 
ปหานะ 
วูปสมะ 
วิวัฏฏ ์

ไมกล้ัวระคน, สมบูรณในตัว,ไกวัลย 
เที่ยง, แนนอน 
ไมมีความเดือดรอน 
ความสงบรํางับ, เยือกเย็น 
ที่พึงถึง, จุดหมาย 
ภาวะตรงขาม, ภาวะยอดยิ่ง 
จุดสุดทาย, จุดหมาย 
การละกิเลส 
ความเขาไปสงบ 
ภาวะพนวัฏฏะ, ปราศจากวัฏฏะ 

                                                 
562  เกวละ (สันสกฤตเปน ไกวัลย) เปนคําแสดงจุดหมายสูงสุด ที่ใชในศาสนาเชน (ไชนะ ของนิครนถ), สวนทางฝายพุทธศาสนา ในชั้น

บาลียังไมพบใชคําน้ีหมายถึงนิพพานโดยตรง เปนแตเรียกผูบรรลุนิพพานวา “เกวลี” บาง “เกพลี” บาง หลายแหง เชน สํ.ส.๑๕/

๖๕๖/๒๔๕; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/๒๐๗; ม.ม.๑๓/๕๙๗/๕๔๔; องฺ.ทสก.๒๔/๑๒/๑๘; ขุ.สุ.๒๕/๓๖๒/๔๒๒ เปนตน 



๓๓๘  พุทธธรรม 
 

บรรดาคําท้ังหมดนี้ บางคําถือไดวามีความสําคัญมาก เพราะใชเปนคําแทน หรือคําแสดงอรรถของ

นิพพานอยูเสมอ เชน อสังขตะ นิโรธ วิมุตติ วิราคะ สันตะ หรือสันติ เปนตน แตอีกหลายคํามีท่ีใชนอยเหลือเกิน 

บางคํามีท่ีใชแหงเดียว บางคําใชบางสองสามแหง จึงไมควรถือเปนสําคัญนัก นํามาลงไวเพียงเพื่อประกอบความรู

เพราะอาจชวยเปนแนวความเขาใจเพ่ิมข้ึนบาง แมคําแปลท่ีใหไว ก็พอใหจับความหมายไดบางเทานั้น ไมอาจให

อรรถรสลึกซึ้งสมบูรณ เพราะขาดขอความแวดลอมท่ีจะชวยเสริมความเขาใจ  
ขอท่ีสําคัญอยางยิ่ง ก็คือ หลายศัพทเปนคําพูดท่ีคุนหูคุนปากของคนเฉพาะยุคสมัยและถ่ินฐานหรือ

ชุมชนนั้นๆ เก่ียวดวยส่ิงท่ีเขานิยมหรือลัทธิศาสนาท่ีเขาเช่ือถือ ซึ่งเมื่อกลาวขึ้นมา ชนพวกน้ันยอมทราบซึ้งเปน
อยางดี บางทีพระพุทธเจาทรงนําเอาคํานั้นๆ มาใชเรียกนิพพาน เพียงเพื่อเปนส่ือเชื่อมโยงความคิดกับคน

เหลานั้น แลวจึงนําเอาความหมายใหมตามแนวพุทธธรรมใสเขาไปแทน คําเชนน้ี คนท่ีนอกยุคสมัย นอกถิ่นฐาน
ชุมชนนั้น ยอมไมอาจซึมทราบในความหมายเดิมไดโดยสมบูรณ คําแปลตามรูปศัพทอยางท่ีใหไวขางบนนั้น คง

จะชวยความเขาใจไดเพียงเล็กนอย 

สวนขอความแบบบรรยายภาวะโดยตรง ซึ่งมีอยูไมกี่แหง จะยกมาประกอบการพิจารณา 

๑. เรื่องหนึ่งวา คราวหน่ึง พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพาน แกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ

ท้ังหลายไดต้ังใจฟงเปนอยางดี ตอนหนึ่งพระองคไดทรงเปลงพระอุทานวา 

“มีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลาย  อายตนะที่ไม่มีปฐวี  ไม่มีอาโป  ไม่มีเตโช  ไม่มีวาโย  ไม่มี 
อากาสานัญจายตนะ ไม่มีวิญญาณัญจายตนะ ไม่มีอากิญจัญญายตนะ ไม่มีเนวสัญญานา-
สัญญายตนะ ไม่มีโลกนี้ ไม่มีปรโลก ไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่าง เราไม่กล่าว
อายตนะนั้นว่าเป็นการมา การไป การหยุดอยู่ การจุติ การอุบัติ, อายตนะนั้น ไม่มีที่ตั้งอยู่ 
(แต่ก็) ไม่เคล่ือนไป ท้ังไม่ต้องมีเครื่องยึดหน่วง, น่ันแหละคือท่ีจบส้ินของทุกข์”563 

๒. อีกคราวหน่ึง ทรงแสดงธรรมีกถาเก่ียวกับนิพพาน แกภิกษุท้ังหลายเชนเดียวกัน และไดทรงเปลง

พระอุทานเปนคาถาวา 

“ธรรมดาว่า อนตะ (ภาวะที่ไม่โน้มไปหาภพ คือไม่มีตัณหา ได้แก่นิพพาน) เป็นของเห็น
ได้ยาก, สัจจะมิใช่สิ่งท่ีเห็นได้ง่ายเลย; ชําแรกตัณหาได้แล้ว, เม่ือรู้อยู่เห็นอยู่ (ซึ่งสัจจะ) ย่อมไม่
มีอะไรค้างใจเลย (ไม่มีอะไรท่ีจะติดใจกังวล)”564 

๓. อีกคราวหน่ึง ทรงแสดงธรรมีกถา แกภิกษุท้ังหลายเชนเดียวกัน และไดทรงเปลงพระอุทานวา 

“มีอยู่นะ ภิกษุท้ังหลาย ไม่เกิด (อชาตะ) ไม่เป็น (อภูตะ) ไม่ถูกสร้าง (อกตะ) ไม่ถูกปรุง
แต่ง (อสังขตะ); หากว่า ไม่เกิด ไม่เป็น ไม่ถูกสร้าง ไม่ถูกปรุงแต่ง จักมิได้มีแล้วไซร้ การรอด
พ้นภาวะเกิดแล้ว เป็นแล้ว ถูกสร้าง ถูกปรุงแต่ง ก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้ได้เลย; แต่เพราะ
เหตุที่ มีไม่เกิด ไม่เป็น ไม่ถูกสร้าง ไม่ถูกปรุงแต่ง ฉะนั้น การรอดพ้นภาวะเกิดแล้ว เป็นแล้ว 
ถูกสร้าง ถูกปรุงแต่ง จึงปรากฏได้”565 
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  ขุ.อุ.๒๕/๑๕๘/๒๐๖ 
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  ขุ.อุ.๒๕/๑๕๙/๒๐๗ 
565  ขุ.อุ.๒๕/๑๖๐/๒๐๗ 
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๔. อีกคราวหน่ึง ทรงแสดงธรรมีกถาเกี่ยวกับนิพพาน แกภิกษุท้ังหลายเชนเดียวกัน และไดทรงเปลง

พระอุทานวา 
“ยังอิงอยู่ จึงมีการไหว, ไม่อิงแล้ว ก็ไม่มีการไหว; เมื่อการไหวไม่มี, ก็นิ่งสนิท; เมื่อนิ่ง

สนิท ก็ไม่มีการโอนเอน; เม่ือไม่มีการโอนเอน ก็ไม่มีการมาการไป; เมื่อไม่มีการมาการไป ก็ไม่มี
การจุติและอุบัติ; เมื่อไม่มีการจุติและอุบัติ ก็ไม่มีที่ภพนี้ ไม่มีที่ภพโน้น ไม่มีในระหว่างภพทั้ง
สอง; น่ันแหละคือที่จบส้ินของทุกข์”566 

๕. อีกเรื่องหน่ึง กลาวถึงการท่ีพระพุทธเจาทรงแกไขความเห็นของพระพรหม (โบราณเรียกวาทรมาน

พระพรหม) ตามความยอวา คราวหนึ่ง พระพรหมนามวา พกะ เกิดมีความเห็นอันชั่วรายข้ึนวา “พรหมสถานะน้ี
เท่ียง ยั่งยืน คงอยูตลอดไป เปนทั้งหมดท้ังส้ิน ไมมีการแตกดับ, พรหมสถานะนี้แหละ ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไม

จุติ ไมอุบัติ, แลท่ีรอดพนเหนือข้ึนไปนอกจากพรหมสถานะนี้ หามีไม”  
พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของพรหมนั้น จึงเสด็จไปตรัสบอกแกพระพรหมวา “พระพรหมตกอยูใน

อวิชชาเสียแลว พระพรหมตกอยูในอวิชชาเสียแลว จึงกลาวส่ิงท่ีไมเท่ียงเลย วาเท่ียง กลาวส่ิงท่ีไมย่ังยืนเลย วา
ยั่งยืน กลาวส่ิงท่ีไมคงอยูตลอดไป วาคงอยูตลอดไป ฯลฯ และท่ีรอดพนอื่นท่ีเหนือกวามีอยู ก็กลับกลาววาไมมีท่ี

รอดพนอื่นที่เหนือกวา”  
ครั้งน้ัน มารไดเขางําพรหมบริวารตนหน่ึง กลาวกะพระพุทธเจาวา “น่ีแนะภิกษุ น่ีแนะภิกษุ ทานอยา

กาวราวพระพรหมน้ี ทานอยากาวราวพระพรหมนี้ เพราะวาทานพระพรหมนี้แหละ คือ ทาวมหาพรหม องคพระผู

เปนเจา (อภิภู) ท่ีไมมีใครฝาฝนได เปนผูมองเห็นหมดส้ิน ยังสรรพสัตวใหอยูในอํานาจ เปนอิศวร เปนพระ

ผูสราง เปนพระผูบันดาล เปนผูประเสริฐ เปนผูจัดสรรโลก เปนผูทรงอํานาจ เปนพระบิดาของเหลาสัตวท้ังท่ีเกิด

แลว และท่ีจะเกิดตอไป ฯลฯ”  
พระพุทธเจาไดตรัสหามมารเสีย มีความตอนทายวา “พระพรหมและบริษัทบริวารของพระพรหมท้ังหมด

อยูในกํามือของทาน อยูในอํานาจของทาน ฯลฯ แตเราหาไดอยูในกํามือของทาน หาไดอยูในอํานาจของทานไม”  
เมื่อพระพรหมยืนยันวา “ขาพเจากลาวส่ิงท่ีเท่ียงแททีเดียว วาเท่ียง กลาวส่ิงท่ียั่งยืนแททีเดียว วายั่งยืน 

กลาวส่ิงท่ีคงอยูตลอดไปแททีเดียว วาเปนส่ิงท่ีคงอยูตลอดไป ฯลฯ” พระพุทธเจาจึงตรัสบอกใหพระพรหมทราบ
วา พระพรหมยังไมรู ยังไมเห็นอะไรๆ ท่ีเหนือกวาพรหมนั้นอีกหลายอยาง แตพระองคทรงรูทรงเห็น รวมทั้ง: 

“ภาวะที่พึงรู้ได้ (วิญญาณ) มองด้วยตาไม่เห็น (อนิทัสสนะ)567 เป็นอนันต์ สว่างแจ้งทั่ว
ท้ังหมด (สัพพโตปภะ)568 ซึ่งภาวะปฐวีแห่งปฐวีเกาะกุมไม่ได้ ภาวะอาโปแห่งอาโป... ภาวะเตโช
แห่งเตโช... ภาวะวาโยแห่งวาโยเกาะกุมไม่ได้ ภาวะสัตว์แห่งสัตว์ทั้งหลาย... ภาวะเทพแห่งเทพ
ทั้งหลาย...  ภาวะประชาบดีแห่งพระประชาบดี...  ภาวะพรหมแห่งพระพรหม...  ภาวะ
อาภัสสระแห่งอาภัสสรพรหมทั้งหลาย... ภาวะสุภกิณหะแห่งสุภกิณหพรหมทั้งหลาย... ภาวะ
เวหัปผละแห่งเวหัปผลพรหมทั้งหลายเกาะกุมไม่ได้ ภาวะพระผู้เป็นเจ้าแห่งพระผู้เป็นเจ้าเกาะกุม
ไม่ได้ สรรพภาวะแห่งสรรพสิ่งเกาะกุมไม่ได้” 

                                                 
566  ขุ.อุ.๒๕/๑๖๑/๒๐๘ 
567  แปลอีกอยางวา ไมมีอะไรเปนเคร่ืองเปรียบเทียบ (เทียบกับอะไรไมได) 
568  แปลอีกอยางวา เขาถึงไดทุกดาน หรือมีทาขึ้นทุกดาน คือ เขาถึงไดดวยกรรมฐานทุกอยาง 
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ครั้นพระพุทธเจาตรัสดังนี้แลว พระพรหมจึงกลาววา “เอาละ ทีน้ี เราจะหายตัวไปจากทานละ” แต

พระพุทธเจาไมทรงอนุญาต พระพรหมก็หายตัวไปไมได พระพุทธเจาจึงตรัสวา พระองคจะทรงหายตัวบาง แลว

หายพระองคไป ตรัสใหพรหมและบริษัทบริวารไดยินแตพระสุรเสียงวา  

“เราเห็นภัยในภพ และมองเห็นภพของประดาผู้แสวงหาวิภพ เราจึงไม่พรํ่าถึงภพไรๆ และ
ไม่ยึดติดนันทิ (คือภวตัณหา)”569 

๖. อีกเรื่องหน่ึง กลาวถึงภิกษุรูปหนึ่งเท่ียวไปทุกหนแหง จนถึงพรหมโลก เพื่อหาผูตอบคําถามเกี่ยวกับ
ท่ีท่ีธาตุ ๔ ดับหมดไมมีเหลือ ไมไดคําตอบ ในท่ีสุดตองกลับมาทูลถามพระพุทธเจา  

ความยอวา ภิกษุรูปหน่ึงเกิดความสงสัยขึ้นมาวา “ท่ีไหนหนอ มหาภูต ๔ เหลานี้ กลาวคือ ปฐวีธาตุ 

อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ยอมดับไปไมเหลือเลย?” เธอจึงเขาสมาธิ แลวไปหาหมูเทพยดา เริ่มแตชั้นจาตุ-
มหาราชิกา เปนตนไป ถามปญหาขอนั้น เทวดาตางก็ไมรู และขอใหเธอไปถามเทพชั้นสูงตอกันขึ้นไปตามลําดับ 

จนถึงพรหมโลก 
พรหมท้ังหลายบอกเธอวา พวกพรหมก็ไมทราบเหมือนกัน แตมีทาวมหาพรหม องคพระผูเปนเจา ซึ่งคง

จะทราบ พระภิกษุน้ันจึงถามวา เวลาน้ีทาวมหาพรหมนั้นอยูท่ีไหนเลา พรหมท้ังหลายก็ตอบวา พวกพรหมก็ไม

ทราบเหมือนกันวา มหาพรหมอยูท่ีไหน หรือทิศทางใด แตจะมีนิมิตใหเห็น เกิดมีแสงสวาง ปรากฏโอภาสขึ้น 

พระพรหมจักสําแดงพระองคเอง, การเกิดมีแสงสวางและปรากฏโอภาสนั้นแหละ เปนบุพนิมิตของการท่ีพระ

พรหมจะสําแดงพระองค และตอมา มหาพรหมก็ไดสําแดงพระองคแกภิกษุนั้น 
ครั้นแลว ภิกษุนั้นจึงเขาไปถามปญหาน้ันกะมหาพรหม มหาพรหมแทนท่ีจะตอบคําถาม กลับตรัสวา 

“เราคือพระพรหม ทาวมหาพรหม พระผูเปนเจา ผูท่ีฝาฝนไมได ผูมองเห็นหมดส้ิน ยังสรรพสัตวใหอยูในอํานาจ 

เปนอิศวร เปนพระผูสราง เปนพระผูบันดาล เปนผูประเสริฐ เปนผูจัดสรรโลก เปนผูทรงอํานาจ เปนพระบิดา

ของเหลาสัตวท้ังท่ีเกิดแลว และท่ีจะเกิดตอไป”  
พระภิกษุน้ัน จึงกลาววา “ขาพเจามิไดถามทานวา ทานเปนพระพรหม ทาวมหาพรหม พระผูเปนเจา 

ฯลฯ แตถามทานวา มหาภูต ๔ ดับไมเหลือ ณ ท่ีไหน” พระพรหมก็ตรัสอยางเดิมอีกวา พระองคเปนมหาพรหม 

พระผูเปนเจา ฯลฯ ภิกษุน้ันก็ถามอีกถึงครั้งท่ี ๓  
พระพรหมจึงจับแขนภิกษุน้ันพาหลบออกไปขางหนึ่ง แลวบอกเธอวา “น่ีแนะทานภิกษุ พวกพรหมเทพ

เหลาน้ี ยอมรูจักขาพเจาวา อะไรๆ ท่ีพระพรหมไมรู ไมเห็น ไมทราบ ไมแจงประจักษ ยอมไมมี เพราะฉะนั้น 
ขาพเจาจึงไมตอบปญหาตอหนาพวกพรหมเทพเหลานั้น น่ีแนะภิกษุ ขาพเจาก็ไมทราบเหมือนกันวา มหาภูต ๔ 

ดับไมเหลือ ณ ท่ีไหน เพราะฉะน้ัน จึงเปนการทําผิดพลาดของทานเอง ท่ีละพระผูมีพระภาคมาเที่ยวแสวงหา

คําตอบปญหาน้ีในภายนอก นิมนตทานกลับไปเถิด จงเขาไปทูลถามปญหานี้กะพระผูมีพระภาค และพึงถือตามท่ี
พระองคตรัสตอบให”  

ในท่ีสุด ภิกษุนั้นจึงมาทูลถามปญหาน้ันกะพระพุทธเจา พระองคไดตรัสตอบวา “ไมควรถามวา 
“มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ยอมดับไมเหลือ ณ ท่ีใด?” แตควรถามวา “อาโป ปฐวี 

เตโช และวาโย ยอมตั้งอยูไมได ณ ท่ีไหน, ยาว ส้ัน เล็ก ใหญ งาม ไมงาม ยอมต้ังอยูไมได ณ ท่ีไหน, นามและ
รูปยอมดับหมดไมมีเหลือ ณ ท่ีไหน?” และมีคําตอบวาดังน้ี 

                                                 
569  ม.มู.๑๒/๕๕๒-๕๕๔/๕๙๐-๕๙๖. 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๔๑ 
 

  

“ภาวะที่พึงรู้ได้ (วิญญาณ) มองด้วยตาไม่เห็น (อนิทัสสนะ)570 เป็นอนันต์ เข้าถึงได้ทุกด้าน 
(สัพพโตปภะ),571

 ที่นี้ อาโป ปฐวี เตโช และวาโย ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้, ที่นี้ ยาว สั้น ละเอียด หยาบ งาม ไม่
งาม ก็ตั้งอยู่ไม่ได้, ที่น้ี นามและรูปดับไปหมดไม่เหลือ, เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับที่น้ี”572 

ในท่ีนี้ นอกเหนือจากขอความท่ีบรรยายภาวะนิพพานแลว ไดนําเอาเรื่องราวที่เปนเหตุการณแวดลอมมา

เลาไวยอๆ ดวย เพราะเรื่องแวดลอมอาจเปนเคร่ืองประกอบการพิจารณาท่ีจะชวยทําความเขาใจไดดวย อยาง

นอยก็จะเห็นไดวา ขอความเหลาน้ี พระพุทธเจาไดทรงแสดงแกพระภิกษุ ซึ่งเปนผูมีพื้นความรูทางธรรมอยูแลว 
หรือตรัสกับพระพรหม ท่ีเปนเจาทิฏฐิ เจาทฤษฎี ผูศึกษาบางทานอาจตีความตอไปอีกวา สองเรื่องทายเปนการ

แสดงคําสอนทางพุทธศาสนา พรอมไปกับกําราบความเช่ือถือในศาสนาพราหมณ โดยวิธีบุคคลาธิษฐาน  
ความละเอียดเหลานี้จะไมวิจารณในท่ีน้ี แตพึงทราบวา ขอความบรรยายภาวะของนิพพานเหลาน้ี ไดทํา

ใหเกิดการตีความไปตางๆ และมีการถกเถียงหาเหตุผลมาแสดงแยกความเห็นกันไป ท่ีเปนเชนน้ีเพราะตีความ

และคิดเหตุผลวาดภาพกันไป ในส่ิงท่ีนึกไมเห็นแตตองปฏิบัติใหรูเอง ดังเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลวประการหน่ึง  
อีกอยางหน่ึง คือ การแปลความหมายคําบาลีบางคํา เปนเหตุใหตีความหมายแตกตางกันไปคนละทาง 

เชนคําวา อายตนะ ในเรื่องท่ี ๑ บางทานถือตามคําแปลท่ีวา “แดน” แลวตีความหมายเปนถิ่นฐานหรือสถานที่ 

บางทานวาหมายถึงมิติอีกอยางหน่ึง 
คําวา วิญญาณ คําแรกในเรื่องท่ี ๕ และ ๖ บางทานถือตามความหมายอยางเดียวกับในคําวาจักขุ

วิญญาณ โสตวิญญาณ เปนตน ก็ตีความวานิพพานเปนวิญญาณอยางหนึ่ง แลวแปลวา นิพพานเปนวิญญาณท่ี

เห็นดวยตาไมได ฯลฯ แตในอรรถกถา
573

 ทานอธิบายวา วิญญาณในท่ีนี้ ใชเปนคําเรียกนิพพาน แปลวา ภาวะที่
พึงรูได อยางท่ีแปลไวขางตน 

จะเห็นไดวา ในเรื่องท่ี ๖ มีคําวา วิญญาณ ๒ ครั้ง วิญญาณคําแรก หมายถึงนิพพาน โดยมีคําแปลตาง

ออกไปอยางหน่ึง และวิญญาณคําหลังในขอความวาวิญญาณดับ หมายถึงวิญญาณท่ีเปนปจจัยใหเกิดนามรูป

อยางท่ีอธิบายในปฏิจจสมุปบาท 
เรื่องเหลานี้จะยังไมอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นตอไปอีก แตขอกลาวถึงขอควรระวังท่ีวา ในเร่ือง

นิพพานนี้ ไมควรตัดสินหรือลงขอสรุปงายๆ เพียงเพราะไดพบถอยคําหรือความหมายบางอยางท่ีตรงเขากับ

นิพพานชนิดที่ตนอยากใหเปน หรือภาพนิพพานท่ีตนคิดวาดเอาไวลวงหนา เพราะจะทําใหเกิดความยึดถือปกใจ

เหนียวแนน ในส่ิงท่ียังไมรูเห็นประจักษเอง และอาจหลงแลนผิดไปไกล ทางท่ีดีควรหันมาเนนการปฏิบัติและ

คุณประโยชนท่ีพึงถือเอาไดจากการปฏิบัติ อันตนจะลงมือทําไดจริง และเห็นผลประจักษเปนคูสมกันกับการ

ปฏิบัติตลอดเวลาท่ีกาวหนาทุกข้ันตอนไป 
เมื่อกลาวถึงภาวะของนิพพาน มีคําแสดงภาวะนิพพานท่ีสําคัญท่ีสุดคําหนึ่ง คือคําวา “อสังขตะ”  

แปลวา ไมถูกปรุงแตง คือไมเกิดจากเหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงข้ึน  
ผูท่ีชางสังเกตจึงเกิดความสงสัยขึ้นวา นิพพานนาจะเกิดจากเหตุ เพราะนิพพานเปนผลของมรรค หรือ

การปฏิบัติตามมรรค 
                                                 
570  แปลอีกอยางวา ไมมีอะไรเปนเคร่ืองเปรียบเทียบ (เทียบกับอะไรไมได) 
571  แปลอีกอยางวา สวางแจงทั่วท้ังหมด 
572  ที.สี.๙/๓๔๓-๓๕๐/๒๗๗-๒๘๓ 
573  ที.อ.๑/๔๔๘, ม.อ.๒/๕๕๖ 



๓๔๒  พุทธธรรม 
 

ขอสงสัยนี้มีคําตอบแกส้ันๆ ดวยขออุปมาวา ถาเปรียบการปฏิบัติเพื่อเขาถึงนิพพาน เหมือนการเดินทาง

ไปเมืองเชียงใหม จะเห็นวา เมืองเชียงใหมท่ีเปนจุดหมายของการเดินทางน้ัน ไมไดเปนผลของทางหรือการ

เดินทางเลย ไมวาถนนหรือการเดินทางจะมีข้ึนหรือไมก็ตาม เมืองเชียงใหมก็คงมีอยู ถนนและการเดินทางเปน

เหตุของการถึงเมืองเชียงใหม แตไมไดเปนเหตุของเมืองเชียงใหม เชนเดียวกับมรรคและการปฏิบัติตามมรรค 

เปนเหตุแหงการบรรลุนิพพาน แตมิใชเปนเหตุของนิพพาน
574 

พุทธพจนตอไปนี้ เปนเครื่องแสดงวา พระพุทธเจาทรงยืนยันวา การบรรลุนิพพานและธรรมชั้นสูงอื่นๆ 

เปนส่ิงมีอยู และเปนไปไดจริง ในเมื่อทําดวงตาคือปญญาใหเกิดขึ้น ดังพุทธพจนท่ีตรัสโตมติของพราหมณคน

หน่ึง ผูเห็นวาเปนไปไมไดท่ีมนุษยจะรูจะเห็นญาณทัศนะวิเศษยิ่งกวาธรรมดาของมนุษย มีความดังนี้ 

“นี่แน่ะมาณพ! เปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิด เขาไม่เห็นรูปดํา รูปขาว รูปเขียว รูป
เหลือง รูปแดง รูปสีชมพู รูปที่เรียบและไม่เรียบ ไม่เห็นหมู่ดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์, (ถ้า) เขา
กล่าวว่า รูปดํา รูปขาว ไม่มี คนเห็นรูปดํารูปขาว ก็ไม่มี รูปเขียวไม่มี คนเห็นรูปเขียว ก็ไม่มี 
ฯลฯ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ไม่มี คนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ก็ไม่มี, ข้าฯ ไม่รู้ ข้าฯ ไม่
เห็นสิ่งนั้นๆ เพราะฉะนั้น สิ่งนั้นๆ ย่อมไม่มี; เมื่อเขากล่าวดังนี้ จะชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือ
มาณพ?” มาณพทูลตอบว่า ‘ไม่ถูกต้อง’ พระองค์จึงตรัสต่อไปว่า ‘ข้อนี้ก็เช่นกัน พราหมณ์
โปกขรสาติ โอปมัญญโคตร ผู้เป็นใหญ่ในสุภควัน เป็นคนมืดบอด ไม่มีจักษุ การที่เขาจะรู้เห็นหรือ
บรรลุญาณทัศนะวิเศษ อันสามารถ อันประเสริฐ เหนือกว่ามนุษยธรรม จึงเป็นไปไม่ได้’”575 

แมจะไดสดับขอความแสดงภาวะของนิพพานกันมาถึงเพียงน้ี และแมวาจะไดคิดตีความหรือนํามา

ถกเถียงหาเหตุผลกัน เพื่อหาความเขาใจวา นิพพานเปนอยางไร แตตราบใดที่ยังไมไดปฏิบัติจนเขาถึง และรูเห็น

แจงประจักษดวยตนเอง ก็พึงเตือนสติกันไววา ภาพความเขาใจเกี่ยวกับนิพพานของผูศึกษาทุกคน ก็คงมี

ลักษณะอาการอันเทียบไดกับภาพชางในความคิดความเขาใจของพวกคนตาบอดคลําชาง ดังความยอในบาลี

ตอไปนี้ 

สมัยหน่ึง ในนครสาวัตถี สมณะ พราหมณ ปริพาชก จํานวนมากมาย ตางลัทธิ ตางทฤษฎี ตางก็ยึดถือ

ลัทธิ ทฤษฎีของตนวา อยางน้ีเทานั้นจริง อยางอื่นเท็จท้ังน้ัน แลวเกิดทะเลาะวิวาท ใชหอกคือปากท่ิมแทงกันวา 

ธรรมเปนอยางนี้ ธรรมไมใชอยางน้ี, ธรรมไมใชอยางน้ี ธรรมเปนอยางน้ี; ภิกษุท้ังหลายนําความมากราบทูลแด
พระพุทธเจา พระองคจึงตรัสเลาวา 

เรื่องเคยมีมาแลว ราชาพระองคหน่ึงในนครสาวัตถี ไดตรัสส่ังราชบุรุษใหไปนําเอาคนตาบอดแตกําเนิด

ท้ังหมดเทาท่ีมีในเมืองสาวัตถี มาประชุมกัน ครั้นแลว โปรดใหนําชางตัวหน่ึงมาใหคนตาบอดเหลานั้นทําความ

รูจัก ราชบุรุษแสดงศีรษะชางแกคนตาบอดพวกหนึ่ง บอกวาชางอยางนี้นะ แสดงหูชางแกอีกพวกหนึ่ง บอกวาชาง

อยางนี้นะ แสดงงาชางแกอีกพวกหนึ่ง แสดงงวงชาง ตัวชาง เทาชาง หลังชาง หางชาง ปลายหางชาง แกคนตา

บอดทีละพวกๆ ไปจนหมด บอกวาชางอยางน้ีนะ ชางอยางนี้นะ เสร็จแลวกราบทูลพระราชาวา คนตาบอด

ท้ังหมดไดทําความรูจักชางเสร็จเรียบรอยแลว  

                                                 
574  เรื่องนี้ คัมภีรมิลินทปญหาก็พูดไว (ดู มิลินฺท.๓๔๑) 

575  ม.ม.๑๓/๗๑๙/๖๕๖. 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๔๓ 
 

  

ครั้งนั้น พระราชาจึงเสด็จมายังท่ีประชุมคนตาบอดแลว ตรัสถามวา “พวกทานไดเห็นชางแลวใชไหม?” 
คนตาบอดก็กราบทูลวา “ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดเห็นแลว พระเจาขา” 

พระราชาจึงตรัสถามตอไปวา “ท่ีทานทั้งหลายกลาววาไดเห็นชางแลวนั้น ชางเปนอยางไร?” 
คราวน้ัน คนตาบอดที่ไดคลําศีรษะชาง ก็วาชางเหมือนหมอ คนท่ีไดคลําหูชาง ก็วาชางเหมือนกระดง คน

ท่ีไดคลํางาชาง ก็วาชางเหมือนผาล คนท่ีไดคลํางวงชาง ก็วาชางเหมือนงอนไถ คนที่ไดคลําตัวชาง ก็วาชางเหมือน
ยุงขาว คนท่ีไดคลําเทาชาง ก็วาชางเหมือนเสา คนท่ีไดคลําหลังชาง ก็วาชางเหมือนครกตําขาว คนท่ีไดคลําหาง
ชาง ก็วาชางเหมือนสาก คนที่ไดคลําปลายหางชาง ก็วาชางเหมือนไมกวาด 

เสร็จแลว คนตาบอดเหลาน้ันก็ไดทุมเถียงกันวา ชางเปนอยางน้ี ชางไมใชอยางน้ัน, ชางไมใชอยางนั้น 

ชางเปนอยางน้ี จนถึงชกตอยกันชุลมุน เปนเหตุใหพระราชาน้ันทรงสนุกสนานพระทัยแล. 
ทายสุด พระพุทธเจาไดทรงเปลงอุทานเปนคาถา ความวา  

“นี่ละหนอ สมณะและพราหมณ์บางพวก ย่อมมัวติดข้องกันอยู่ในสิ่งที่เป็นทิฏฐิ ทฤษฎี
เหล่าน้ี; คนท้ังหลายผู้เห็นเพียงส่วนหน่ึงๆ พากันถือต่างถือแย้ง จึงทะเลาะวิวาทกัน”576 

ภาวะของผูบรรลุนิพพาน 

เน่ืองดวยคําสอนในพระพุทธศาสนาเนนส่ิงท่ีปฏิบัติไดจริง และการลงมือทําใหรูเห็นประจักษ บังเกิดผล

เปนประโยชนแกชีวิต หรือเนนส่ิงท่ีใชประโยชนได และการนําส่ิงน้ันมาใชใหเปนประโยชน
577

 ไมสนับสนุนการคิด

วาดภาพและการถกเถียงหาเหตุผลในส่ิงท่ีพึงรูเห็นไดดวยการลงมือทําน้ัน ใหเกินเพียงพอแกความเขาใจท่ีจะเปน

พื้นฐานสําหรับการลงมือปฏิบัติ  
ดังนั้น ในการพิจารณาเร่ืองนิพพาน การศึกษาเกี่ยวกับภาวะของบุคคลผูบรรลุนิพพาน รวมท้ังประโยชน

ท่ีเปนผลของการบรรลุนิพพาน ซึ่งเห็นไดท่ีชีวิต หรือบุคลิกภาพของผูบรรลุ จึงนาจะมีคุณคาในทางปฏิบัติ และ

สอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา มากกวาการอภิปรายเรื่องภาวะของนิพพานโดยตรง 
ภาวะของผูบรรลุนิพพาน อาจศึกษาไดจากคําเรียกชื่อ และคําแสดงคุณลักษณะของผูบรรลุนิพพาน

น่ันเอง ซึ่งมีท้ังความหมายแงบวก และแงลบ   
คําเรียกจํานวนมาก เปนคําแสดงความยกยองนับถือวาเปนผูมีคุณสมบัติดีงาม บริสุทธ์ิ ประเสริฐ หรือ

ไดบรรลุจุดหมายสูงสุดแลว เชน อรหันต์ (ผูควร หรือผูไกลกิเลส) ขีณาสพ (ผูส้ินอาสวะแลว) อเสขะ (ผูไม
ตองศึกษา, ผูจบการศึกษาแลว)  ปริกขีณภวสังโยชน์ (ผูหมดสังโยชนท่ีเปนเครื่องผูกมัดไวในภพ)  วุสิตวันต์  

หรือ  วุสิตพรหมจรรย์ (ผูอยูจบพรหมจรรยแลว) กตกรณีย์ (ผูทํากิจท่ีตองทําเสร็จแลว) โอหิตภาระ (ผูปลง
ภาระแลว) อนุปปัตตสทัตถ์ (ผูเขาถึงประโยชนตนแลว) สัมมทัญญาวิมุตต์ (ผูหลุดพนเพราะรูถูกถวน) อุดมบุรุษ 

(คนสูงสุด, คนเยี่ยมยอด) มหาบุรุษ (คนยิ่งใหญดวยคุณธรรม, บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน และ

มีอํานาจเหนือจิตของตน) สัมปันนกุศล (ผูมีกุศลสมบูรณ) บรมกุศล (ผูมีกุศลธรรมอยางยิ่ง)  

                                                 
576  ขุ.อุ.๒๕/๑๓๘/๑๘๔ 

577  พึงดูหลักการตรัสพระวาจาของพระพุทธเจา ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๓/๒๓๓; ที.ปา.๑๑/๑๑๙/๑๔๘; ม.ม.๑๓/๙๔/๙๑ 



๓๔๔  พุทธธรรม 
 

คําเรียกอีกไมนอย เปนคําท่ีใชกันมาในลัทธิศาสนาสืบจากเดิม แตนํามาใชในพุทธศาสนาโดยเนนให

ปรับแกความหมายใหถูกตรงตามสาระของพระธรรมวินัย เชน พราหมณ์-แท (ผูลอยบาปโดยละเลิกอกุศลธรรม
ท้ิงไปหมดแลว, เดิม=คําเรียกคนวรรณะเลิศประเสริฐเหนือวรรณะอื่น) ทักขิไณย์ (ผูควรแกทักษิณา, เดิม=คํา
เรียกพราหมณในฐานะผูควรรับคาตอบแทนในการประกอบพิธีบูชายัญ) นหาตก์ (ผูสนานแลว, ผูอาบน้ําธรรม 

ทํากรรมสะอาด สรางความเกษมแกสรรพสัตว, เดิม=คําเรียกพราหมณผูไดประกอบพิธีสนานข้ึนสูสถานะเปน
พราหมณมีระดับ) เวทคู (ผูถึงเวทคือเจนจบวิชชาลวงพนความติดในสรรพเวทนา, เดิม=คําเรียกพราหมณผูจบ
ไตรเพท) สมณะ (ผูสงบ, ผูระงับกิเลส, เดิม=คําเรียกนักบวช) เกวลี หรือ เกพลี (คนครบถวน, คนสมบูรณ, 
เดิม=คําเรียกบุคคลสูงสุดในศาสนาเชน) อริยะ หรืออารยชน (คนเจริญ, ผูประเสริฐ, ผูเจริญอหิงสาตอสรรพ

สัตว, เดิม=คําเรียกคนสามวรรณะแรก หรืออารยันโดยกําเนิด)
578

  
การศึกษาตามแนวนี้ ตองพิจารณาภาวะของผูบรรลุนิพพาน โดยสัมพันธกับหลักธรรมท่ีกลาวถึงในคํา

น้ันๆ เชน อาสวะ ๓ สิกขา ๓ อเสขธรรม ๑๐ สังโยชน ๑๐ พรหมจรรย คือมรรคมีองค ๘ เปนตน ซึ่งในท่ีน้ีไมมี

เนื้อท่ีเพียงพอท่ีจะแสดงใหครบถวน และเห็นวาจะเปนเหตุใหฟนเฝอ 
อน่ึง ในหมูชาวพุทธจํานวนมากทีเดียว นิยมพูดถึงคุณสมบัติของพระอรหันต และพระอริยบุคคลอื่นๆ 

ในเชิงละหรือเชิงลบ โดยกําหนดดวยกิเลสที่ละไดหรือหมดไปแลว เชนวา พระโสดาบันละสังโยชนได ๓ พระ

สกทาคามีละสังโยชน ๓ น้ันได และทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาบางลงไปอีก พระอนาคามีละสังโยชนเบ้ืองตํ่าได

หมดท้ัง ๕ และพระอรหันตละสังโยชนไดหมดส้ินท้ัง ๑๐  หรือพูดถึงคุณสมบัติของพระอรหันตไดส้ันๆ เพียงวา 

คือทานผูส้ินราคะ โทสะ โมหะ หรือวาหมดกิเลส หรือวาไมมีโลภ โกรธ หลง วิธีพูดแบบนี้ก็ดีในแงท่ีวา พูดไดชัด 

วัดไดงาย แตมองไดแคบ ไมเห็นชัดออกมาและกวางออกไปวา พระอรหันตและอริยชนน้ัน มีคุณสมบัติพิเศษ มี

คุณลักษณะเดน ดําเนินชีวิตท่ีดีงามมีคุณคา และทําคุณประโยชนแกโลกอยางไร  
ท่ีจริง คําและขอความที่กลาวถึงคุณสมบัติของพระอรหันตในเชิงบวกก็มีไมนอย แตถาเปนคําบรรยาย

หรือพรรณนา ก็มักมีเน้ือความกวางขวาง ยากท่ีจะสรุปมาวางใหจับใจความไดอยางมีลําดับเปนข้ันๆ หรือเปน

ขอๆ หรือไมก็แสดงไวเปนเรื่องเฉพาะกรณี ไมใชคุณสมบัติรวมท่ีเสมอเหมือนท่ัวกันแกทุกทาน 
ในท่ีน้ี จะเลือกคําท่ีเปนคุณบท คือคําท่ีใชเปนคุณนาม ซึ่งแสดงคุณสมบัติและคุณลักษณะของพระ

อรหันตไดกวางขวางครอบคลุม อยางเปนระบบ สรุปก็งาย ขยายความก็ชัด ขอนํามาบอกไวเปนตัวแทนของคํา

อื่นท้ังหมด และเปนคําท่ีพระพุทธเจาทรงใชเองบอยดวย 
คําท่ีวาน้ี คือ “ภาวิตัตต” ซึ่งแปลไดตรงตัววา “ผู้มีตนที่พัฒนาแล้ว” หรือ “ผู้ได้พัฒนาตนแล้ว”

579
 

เปนคําท่ีใชแกพระอรหันตท้ังหมด ท้ังพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และเหลาพระอรหันตสาวก ดังในมหา

ปรินิพพานสูตร เลาความระหวางเสด็จสูสถานท่ีปรินิพพาน เรียกพระพุทธเจาวา “องคพระภาวิตัตต” ดังน้ี 

                                                 
578  คําเหลานี้ บางคําพบบอยจนชินตา แตบางคํามีท่ีมานอยแหง พึงดู ม.ม.๑๒/๔๐๒/๔๓๒; ๔๗๘/๕๑๐; ม.ม.๑๓/๑๗๔/๑๗๗; ๓๖๖/

๓๕๑; สํ.ข.๑๗/๑๑๘/๗๖; องฺ.ทสก.๒๔/๑๒/๑๘; ๑๑๑-๑๑๒/๒๓๗; ขุ.จู.๓๐/๑๑๓/๔๐ เปนตน, โดยเฉพาะคําทายๆ เปนคําเกาๆ ที่

ใชกันมาในศาสนาพราหมณ แตเปล่ียนความหมายใหมใหเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา เชน “พราหมณ” เดิม หมายถึงผู
ลอยบาปดวยการลงอาบในแมน้ําศักด์ิสิทธิ์ เชนแมคงคา แตในพุทธศาสนาหมายถึงลอยบาป โดยละเสียดวยการปฏิบัติตามมรรค

หรือโดยอุปมาวาลงอาบตัวในธรรม ดังนี้เปนตน 
579  “ผูมีตนที่พัฒนาแลว” หรือ “ผูไดพัฒนาตนแลว”, จากคําบาลีวา “ภาวิตตฺโต” = อตฺตานํ ภาเวตฺวา วฑฺเฒตฺวา  ิโต (“ภาวิตัตต” 

หมายความวา ผูไดเจริญ คือไดพัฒนาตน ดํารงอยูแลว), สํ.อ.๑/๑๙๖ 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๔๕ 
 

  

“พระพุทธเจ้า... เสด็จถึงแม่นํ้ากกุธานที อันมีนํ้าใส จืด สะอาด เสด็จลง 
ทรงสรงและเสวยแล้ว อันหมู่ภิกษุแวดล้อม เสด็จไปในท่ามกลาง... เสด็จเข้าสู่
อัมพวันแล้ว รับสั่งกะภิกษุนามจุนทกะว่า เธอจงช่วยปูผ้าสังฆาฏิซ้อนสี่ชั้น ให้
เป็นที่เราจะนอน พระจุนทกะนั้น อันองค์พระภาวิตัตต์ ทรงเตือนแล้ว ได้ปู
ผ้าสังฆาฏิพับเป็นส่ีชั้นถวายโดยพลัน”580 

แมท่ีเมตตคูมาณพทูลถามปญหา ก็ทํานองเดียวกันวา   
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ขอทูลถาม ขอจงตรัสบอกความนั้นแก่

ข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์ย่อมสําคัญพระองค์ว่าทรงเป็นพระเวทคู (ผู้ถึงเวทเจน
จบวิชชา) ทรงเป็นพระภาวิตัตต์ (จึงขอทูลถามว่า) ประดาความทุกข์เหล่านี้ ที่
ประดังพรั่งพรูขึ้นมาในโลก มากมายหลายหลาก เกิดมาจากไหนกันหนอ?”581 

พระพุทธเจาตรัสเปรียบทานผูพัฒนาตนแลว คือพระอรหันต ท่ีเปนพหูสูต วาเหมือนนายเรือผูฉลาด 

สามารถพาคนจํานวนมากขามน้ําไปใหลุถึงจุดหมายไดโดยปลอดภัย ดังพุทธพจนในนาวาสูตรวา 

“เหมือนดังว่า บุคคลขึ้นสู่เรือที่มั่นคง มีพายมีถ่อพร้อมมูล เขามีความรู้
คิด เป็นผู้ฉลาด รู้วิธีจัดดําเนินการในเรือนั้น พึงช่วยผู้อื่นแม้จํานวนมากในเรือ
น้ันให้ข้ามน้ําไปได้ แม้ฉันใด บุคคลใด เป็นเวทคู (เจนจบวิชชา) เป็นภาวิตัตต์ 
เป็นพหูสูต มั่นคงอย่างที่โลกธรรมจะให้หวั่นไหวไม่ได้ บุคคลผู้นั้น มีปัญญารู้
ชัด ก็พึงช่วยผู้อ่ืนที่มีพื้นอุปนิสัยต้ังใจสดับ ให้พินิจธรรมสําเร็จได้ ฉันน้ัน”582  

พุทธพจนในโลกสูตร (พหุชนหิตสูตร ก็เรียก) ตอไปนี้ ซึ่งมีสาระคลายพระสูตรกอนนั้น แตคลุมความ

กวางขวางกวา ก็นาศึกษา ดังความท่ีมีมา ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ ประเภทนี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชน
เป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล 
เพ่ือความสุข แก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย บุคคล ๓ ประเภท เป็นไฉน?  

ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึง
พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่น
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบาน เป็นผู้จําแนกธรรม, พระ
ตถาคตพระองค์นั ้น ทรงแสดงธรรม งามในเบื ้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที ่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง  

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลที่ ๑ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอัน
มาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย        

                                                 
580 ที.ม.๑๐/๑๒๕/๑๕๗. 
581 ขุ.สุ.๒๕/๔๒๘/๕๓๔ (ในโสฬสปญหา) 
582 ขุ.สุ.๒๕/๓๒๕/๓๘๗ 



๓๔๖  พุทธธรรม 
 

อีกประการหนึ่ง สาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแล เป็นอรหันตขีณาสพ ... หลุดพ้น
แล้วเพราะรู้ถูกถ้วน, พระสาวกนั้น แสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด 
ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง  

ภิกษุทั้งหลาย แม้บุคคลที่ ๒ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชน 
เป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล 
เพ่ือความสุข แก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย        

อีกประการหนึ่ง สาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นแล ที่ยังเป็นผู้ศึกษา ยังปฏิบัติอยู่ เป็น
พหูสูต ประกอบด้วยศีลพรต, แม้สาวกนั้น ก็แสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 
งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง  

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลที่ ๓ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้น เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอัน
มาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข แก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย... 

พระศาสดาแล ผู้แสวงคุณย่ิงใหญ่ เป็นบุคคลที่ ๑ ในโลก ตามต่อมา คือ
พระสาวก ผู้ภาวิตัตต์ ถัดจากน้ันไป คือเสขสาวก ผู้ยังปฏิบัติอยู่ ที่เป็นพหูสูต 
ประกอบด้วยศีลพรต 

บุคคล ๓ ประเภทนั้น เป็นผู้ประเสริฐสุด ในหมู่เทวะและมนุษย์ เป็นผู้
สาดส่องแสง สําแดงสัจธรรม เปิดประตูอมตะ ช่วยปลดเปลื้องพหูชนให้หลุด
พ้นจากเครื่องผูกรัด ชนเหล่าใด ดําเนินตามอริยมรรคา ที่พระศาสดาองค์ผู้นําที่
ยอดเยี่ยม ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว หากไม่ประมาทในศาสนธรรมขององค์พระสุคต 
ก็จะกระทําความจบสิ้นแห่งทุกข์ได้ ในอัตภาพน้ีแล583 

อยางไรก็ตาม พึงสังเกตวา “ภาวิตัตต” น้ี นิยมใชเฉพาะในคาถา คือในคํารอยกรองเทาน้ัน ไมนิยมใชใน

ความรอยแกว ท้ังนี้ คงเพราะเปนคําส้ันๆ ใชในคาถาไดสะดวก และสามารถแทนคํายาวๆ ท่ีลงในคาถาไดยาก  
ในทางตรงขาม “ภาวิตัตต” ท่ีเปนคําส้ันนี้ ไมนิยมใชในความรอยแกว คงเพราะใหความหมายไดไมชัด

นัก เม่ือในความรอยแกว ไมมีขอจํากัดเชิงฉันทลักษณ ก็จึงนิยมใชคําแมท่ียาวสักหนอย แตใหไดความชัดไปเลย 
เม่ือเรื่องเปนอยางน้ี ก็ถามตอไปเสียเลยวา ถาอยางนั้น ในความรอยแกว ทานใช หรือนิยมใชคําอะไร

แทนคําวา “ภาวิตัตต” 
ตรงนี้ แทนท่ีจะตอบเอง ก็ขอยกคําอธิบายในพระไตรปฎกมาใหดูและพิจารณาเอง คือ ในพระไตรปฎก

เลมท่ี ๓๐ (จูฬนิทเทส) ซึ่งถือกันมาวาเปนนิพนธของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร อัครสาวก อันอธิบายความใน

พระสูตรของพระพุทธเจาสวนหน่ึงในสุตตนิบาต พอดีวา ก็มีขอความท่ีทานอธิบายคําวา “ภาวิตัตต” ท่ีมาในคาถา

ในสุตตนิบาตนั้น (คือในคําทูลถามของเมตตคูมาณพ ท่ีอางถึงแลวขางตน) จึงขอยกมาใหดู ดังน้ี (เพ่ือใหชัด ขอ

ยกคําบาลีเดิมมาใหดูดวย) 

“กถํ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ ภควา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญ ฺโญ  
ภาวิตสติปฏฺฐาโน  ภาวิตสมฺมปฺปธาโน  ภาวิตอิทฺธิปาโท  ภาวิตินฺทฺริโย  ภาวิตพโล  ภาวิตโพชฺฌงฺโค  ภาวิตมคฺโค  ปหีนกิเลโส 
ปฏิวิทฺธากุปฺโป สจฺฉิกตนิโรโธ ฯ” 

                                                 
583 ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๓/๒๙๑ (พึงสังเกตวา บุคคลท่ี ๒ คือ พระอริยสาวก ที่เปนเสขะ ยังเปนผูศึกษาปฏิบัติ ยังไมเปน “ภาวิตัตต”) 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๔๗ 
 

  

พึงดูคําแปลที่รักษาศัพท ดังน้ี (ขอความที่ใชอักษรขนาดเล็ก ถือวาเปนคําขยายความ จึงยกมาพอใหเห็น 

แตไมใหเดน จะไดไมสับสน) 

“พระผู้มีพระภาค ทรงเป็น “ภาวิตัตต์” (พัฒนาพระองค์แล้ว) อย่างไร? (คือ) พระผู้มีพระภาค ทรงเป็น:  
“ภาวิตกาย” (ทรงเจริญกายแล้ว/มีกายที่ได้พัฒนาแล้ว) “ภาวิตศีล” (ทรงเจริญศีลแล้ว/มีศีลที่ได้พัฒนาแล้ว) 
“ภาวิตจิตต์” (ทรงเจริญจิตแล้ว/มีจิตท่ีได้พัฒนาแล้ว) “ภาวิตปัญญา” (ทรงเจริญปัญญาแล้ว/มีปัญญาที่ได้พัฒนาแล้ว)  
มีสติปัฏฐาน มีสัมมัปปธาน มีอิทธิบาท มีอินทรีย์ มีพละ มีโพชฌงค์ มีมรรค ที่ได้เจริญ/พัฒนาแล้ว ทรงละกิเลสแล้ว ทรงแทง

ตลอดอกุปปธรรมแล้ว มีนิโรธอันทรงทําให้แจ้งแล้ว”
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คราวนี้ก็มาดูพุทธพจน คือพระดํารัสของพระพุทธเจาเอง ในขอความรอยแกว ท่ีตรัสถึง “ภาวิต” ๔ ท่ี

ถือวาขยายกระจายออกไปจาก “ภาวิตัตต์” นั้น ยกมาพอเปนตัวอยาง 

“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย (ภัยในอนาคต) ๕ ประการนี้ ยังมิได้เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จัก
บังเกิดในกาลต่อไป ภัยเหล่านั้น เธอทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้ ครั้นตระหนักทันการแล้ว 
พึงพยายามเพื่อป้องกันภัยเหล่าน้ัน; อนาคตภัย ๕ ประการเป็นไฉน?  

“กล่าวคือ ในกาลอนาคต จักมีภิกษุท้ังหลาย ผู้มิใช่ภาวิตกาย (มิได้พัฒนากาย) มิใช่ภาวิต- 
ศีล (มิได้พัฒนาศีล) มิใช่ภาวิตจิต (มิได้พัฒนาจิต) มิใช่ภาวิตปัญญา (มิได้พัฒนาปัญญา). 
ภิกษุเหล่านั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนาปัญญา ก็จัก 
(เป็นอุปัชฌาย์) ให้อุปสมบทคนอื่นๆ แลจักไม่สามารถแนะนําผู้ที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ใน
อธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้น ก็จักเป็น
ผู้มิใช่ภาวิตกาย (มิได้พัฒนากาย) มิใช่ภาวิตศีล (มิได้พัฒนาศีล) มิใช่ภาวิตจิต (มิได้พัฒนาจิต) 
มิใช่ภาวิตปัญญา (มิได้พัฒนาปัญญา).  

“เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้
พัฒนาปัญญา ก็จัก (เป็นอุปัชฌาย์) ให้อุปสมบทคนอื่นๆ แลจักไม่สามารถแนะนําเหล่าคนที่
ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่า
คนท่ีได้รับอุปสมบทน้ัน ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา.  

“ภิกษุท้ังหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัย
เลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน. 

“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัยข้อที่ ๑ นี้ ยังมิได้เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป 
ภัยข้อน้ัน อันเธอท้ังหลายพึงตระหนักรู้ไว้ ครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันภัยน้ันเสีย 

“อีกประการหนึ่ง ในกาลอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย ผู้มิใช่ภาวิตกาย (มิได้พัฒนากาย) 
มิใช่ภาวิตศีล (มิได้พัฒนาศีล) มิใช่ภาวิตจิต (มิได้พัฒนาจิต) มิใช่ภาวิตปัญญา (มิได้พัฒนา
ปัญญา). ภิกษุเหล่านั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนา
ปัญญา ก็จักให้นิสสัย (รับเป็นอาจารย์) แก่เหล่าภิกษุอ่ืน แลจักไม่สามารถแนะนําเหล่าภิกษุที่ถือ
นิสสัย (เป็นศิษย์) นั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าภิกษุที่ถือ
นิสสัย (เป็นศิษย์) น้ัน ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา. 

                                                 
584 ขุ.จู.๓๐/๑๔๘/๗๑ 
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“เหล่าภิกษุที่ได้ถือนิสสัยนั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้
พัฒนาปัญญา ก็จักให้นิสสัย (รับเป็นอาจารย์) แก่เหล่าภิกษุอื่น แลจักไม่สามารถแนะนําภิกษุ
เหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิจิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าภิกษุที่ได้ถือ
นิสสัยน้ัน ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา. 

“ภิกษุท้ังหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัย
เลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน.  

“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัยข้อที่ ๒ นี้ ยังมิได้เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป 
ภัยข้อน้ัน อันเธอท้ังหลายพึงตระหนักรู้ไว้ ครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันภัยน้ันเสีย”585 

ในพุทธพจนท่ียกมาเปนตัวอยางนี้ มีขอสังเกตท่ีโยงไปสูความรูเขาใจหลักธรรมใหญท่ีสําคัญมาก เชน 

ก) คุณบท คือคําแสดงพระคุณหรือคุณสมบัติ ของพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย วาเปน “ภาวิตัตต”
586

  

คือ ผูไดพัฒนาตนแลว จบการฝกอบรมตนแลว เม่ือกระจายความหมายออกไปเปน “ภาวิตกาย” (มีกายที่
พัฒนาแลว) “ภาวิตศีล” (มีศีลท่ีพัฒนาแลว) “ภาวิตจิตต์” (มีจิตท่ีพัฒนาแลว) และ “ภาวิตปัญญา” (มี

ปญญาท่ีพัฒนาแลว) ก็โยงหรือบงถึงหลักธรรมชุด ภาวนา ๔ อันไดแก กายภาวนา (การพัฒนากาย) ศีล
ภาวนา (การพัฒนาศีล) จิตตภาวนา (การพัฒนาจิต) และ ปัญญาภาวนา (การพัฒนาปญญา)     

ขอทําความเขาใจวา ท่ีพูดน้ี เปนเรื่องของหลักภาษาบาลี คือ “ภาวิต~” เปนคุณศัพทหรือคําวิเศษณ

แสดงคุณสมบัติของบุคคล สวน “ภาวนา” เปนคํานามบอกถึงการกระทํา หลัก หรือขอปฏิบัติ จึงไดความ

สอดคลองกันวา “ภาวิต~” ก็คือ ผูท่ีไดทํา “ภาวนา” แลว และดังนั้น “ภาวิตกาย” ก็คือผูท่ีไดทํากายภาวนา 
แลว  “ภาวิตศีล” คือผูท่ีไดทําศีลภาวนาแลว “ภาวิตจิต” ก็คือผูท่ีไดทําจิตตภาวนาแลว และ “ภาวิตปัญญา” 
คือผูท่ีไดทําปัญญาภาวนาแลว   

น่ีก็เทากับบอกวา พระอรหันตคือ ทานผูไดทําภาวนา ๔ เสร็จแลว คือ จบท้ังกายภาวนา ศีลภาวนา 
จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา 

ถึงตอนนี้ ก็จึงตองรูวา ภาวนา ๔ น้ันคืออะไร ขอแสดงความหมายไวส้ันๆ (ขอ ๓. จิตตภาวนา และ

และ ๔. ปญญาภาวนา ผูศึกษาไดยินคุนอยูแลว) ดังน้ี  

๑. กายภาวนา การเจริญกาย หรือพัฒนากาย คือ พัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุหรือ

ทางกายภาพ (รวมท้ังเทคโนโลยี) โดยเฉพาะรับรูส่ิงท้ังหลายทางอินทรีย ๕ (ตา หู จมูก ล้ิน กาย) ดวยดี โดย

ปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ันในทางท่ีเปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเส่ือมสูญ 
๒. ศีลภาวนา การเจริญศีล หรือพัฒนาศีล คือ พัฒนาความประพฤติ พัฒนาความสัมพันธทางสังคม 

โดยต้ังอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เก้ือกูลกัน 

                                                 
585 องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑ 
586 บางทีใชคําอ่ืนท่ีมีความหมายเหมือนกัน โดยเฉพาะ “อตฺตทนฺต” (ผูฝกตนแลว) ดังในคาถาสรรเสริญพระพุทธเจาท่ีวา   

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ  อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ... “พระสัมพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝกพระองคแลว 
เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ  . . . . . . . . . มีพระหฤทัยอบรมถึงที่แลว แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ” 

   (องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖)  
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๓. จิตตภาวนา การเจริญจิต หรือพัฒนาจิต คือ ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ใหเขมแข็งม่ันคง เจริญงอก

งามดวยคุณธรรม เชน มีเมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน เปนสุข ผอง

ใส เปนตน 
๔. ปัญญาภาวนา การเจริญปญญา หรือพัฒนาปญญา คือ ฝกอบรมพัฒนาปญญา ใหเจริญงอกงาม

จนเกิดความรูแจงชัดตามเปนจริง โดยรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน รูเทาทัน เห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ 

สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข มีชีวิตเปนอยู แกไขปญหา 

และทําการท้ังหลายดวยปญญาท่ีรูถึงเหตุปจจัย 

 เม่ือรูความหมายของหลักธรรม คือ “ภาวนา” ท่ีเปนเน้ือตัวของการปฏิบัติท้ัง ๔ แลว ก็เขาใจ “ภาวิต” ท่ี

เปนคุณสมบัติของทานผูจบการปฏิบัติ ผูมีธรรมท้ัง ๔ ขอน้ันแลว ดังน้ี 
๑. ภาวิตกาย ผูไดเจริญกาย หรือมีกายท่ีพัฒนาแลว คือ ไดฝกอบรมพัฒนาความสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอมทางวัตถุหรือทางกายภาพ โดยรูจักอยูดีมีสุขอยางเกื้อกูลกันกับส่ิงสรรพและธรรมชาติ โดยเฉพาะให

การรับรูทางอินทรีย ๕ เชน ดู ฟง เปนไปดวยสติและเพ่ือปญญา และใหการใชสอยเสพบริโภคตางๆ เปนไป

อยางพอดีท่ีจะไดคุณคาแทท่ีเปนประโยชนจริง ไมหลงใหลเตลิดเพริดไปตามอิทธิพลของความชอบใจหรือไม

ชอบใจ ไมลุมหลงมัวเมา มิใหเกิดโทษ แตใหเปนคุณ มิใหถูกบาปอกุศลครอบงํา แตหนุนใหกุศลธรรมงอกงาม 
๒. ภาวิตศีล ผูไดเจริญศีล หรือมีศีลท่ีพัฒนาแลว คือ ไดพัฒนาความประพฤติ มีพฤติกรรมดีงาม

ในความสัมพันธทางสังคม โดยต้ังอยูในระเบียบวินัย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี ไมใชกายวาจาและอาชีพในทางท่ี

เบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายแกใครๆ แตใชเปนเครื่องพัฒนาชีวิตของตน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

สรางสรรคสังคม 
๓. ภาวิตจิต ผูไดเจริญจิต หรือมีจิตใจท่ีพัฒนาแลว คือ ไดฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ใหสดใส เบิกบาน 

ราเริง ผองใส โปรงโลง เปนสุข เจริญงอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีน้ําใจเมตตากรุณา ศรัทธา กตัญู

กตเวทิตา เอื้อเฟอเผื่อแผ ขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง อดทน สงบ มั่นคง มีสติ มีสมาธิ เปนตน 
๔. ภาวิตปัญญา ผูไดเจริญปญญา หรือมีปญญาท่ีพัฒนาแลว คือ ไดฝกอบรมพัฒนาปญญา ใหรู

เขาใจส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ ใชปญญาแกไขปญหาและดับทุกขได 

ปลดเปล้ืองตนใหบริสุทธ์ิปลอดพนจากกิเลส มีมีชีวิตเปนอยูดวยปญญา โดยมีจิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทุกข 

ข) ข อท่ีนาสังเกตอยางยิ่งในพุทธพจนน้ัน อยูตรงท่ีตรัสวา เหลาภิกษุ ผูมิใชภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิต-
จิต ภาวิตปญญา (มิไดพัฒนากาย-ศีล-จิต-ปญญา) จะเปนอุปชฌายอาจารยฝกสอนผูอื่น และจักไมสามารถ

แนะนําภิกษุท้ังหลายที่เปนศิษย ในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา (ศีล สมาธิ ปญญา)  
ท่ีนาสังเกตก็คือ เวลาตรัสถึงคุณสมบัติของผูสอน ทรงใชคําในชุด ภาวิต ๔ ทางกาย ศีล จิต และ

ปญญา แตเวลาตรัสถึงส่ิงท่ีจะสอน คือหลักธรรม หรือตัวขอปฏิบัติ ทรงใชคําในชุด สิกขา ๓ ที่เราเรียกกันให

สะดวกวา ศีล สมาธิ ปญญา (เรียกเต็มวา อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา)  
จุดนาสังเกตน้ัน มากับขอสงสัยหลายอยาง เริ่มแตขอท่ีงายท่ีสุดคือ เหตุใดไมทรงใชคําใหตรงหรือ

สอดคลองกัน เชนนาจะตรัสวา ผูไมเปนภาวิต ๔ ดาน จักไมสามารถแนะนําในภาวนา ๔ อยาง หรือตรงขาม

จากน้ันอาจจะตรัสวา ผูไมจบสิกขา ๓ จักไมสามารถแนะนําในศีล สมาธิ ปญญา ดังนี้เปนตน 



๓๕๐  พุทธธรรม 
 

แลวก็มีขอท่ีสนับสนุนซ้ําอีกวา ท้ังในชุดภาวิตและภาวนา ๔ ก็ดี ในชุดสิกขา ๓ ก็ดี หัวขอยอยก็

เหมือนๆ กัน ชุดแรกวา กาย ศีล จิตใจ และปญญา สวนชุดหลังก็มี ศีล สมาธิคือจิตใจ และปญญา แทบตรงกัน 

เพราะฉะนั้น ท้ังตอนตนและตอนหลังก็นาจะทรงใชชุดใดชุดหนึ่งอยางเดียวกัน จะไดงายหนอย ไมชวนใหงง 
พรอมกันนั้น ก็อดสงสัยไมไดวา ตามปกติ ในการปฏิบัติ ก็ไดยินกันมาเปนธรรมดาวา ศีล สมาธิ 

ปญญา หรืออธิศีล อธิจิต อธิปญญา และถือกันวาครบถวนสมบูรณแลว นี่มี “กาย” เพิ่มเขามาอีกขอหน่ึง ขอน้ี

ไมคุนเลย ทําไมจึงเพิ่มเขามา มีกายอะไรอีก หมายถึงอะไรกัน 
ในขอน้ี จับแงกันแคน้ีกอนวา พระพุทธเจาตรัสแสดงหลักแยกเปน ๒ ชุด หลักท่ีแสดงคุณสมบัติของ

ผูสอน ทรงใช “ภาวิต ๔” สวนหลักการสอน ทรงใช “สิกขา ๓”  
ตอนน้ียังไมพูดถึงเหตุผลท่ีวา เหตุใดจึงทรงแยกใชหลักตางกันเปน ๒ ชุด อันน้ันยกไปดูกันในขอตอไป 

ค) ทีน้ีก็มาถึงขอสําคัญท่ีวา  เหตุใดจึงตรัสแสดงคุณสมบัติของผูสอน  โดยทรงใชหลัก  “ภาวิต ๔” 

แตทรงแสดงหลักธรรมท่ีจะสอนหรือตัวระบบการศึกษา โดยใชหลัก “สิกขา ๓” แยกตางกันเปน ๒ ชุด  
ขอสงสัยนี้ตอบงายๆ ส้ันๆ วา เพราะมีความมุงหมายหรือวัตถุประสงคตางกัน คือ ดานคุณสมบัติของ

ผูสอนน้ัน มุงแจกแจงคุณสมบัติของบุคคลผูสอนท่ีแสดงตัวปรากฏออกมา ทํานองวัดผลวาเขาไดศึกษาแลวและ

พรอมท่ีจะสอนผูอื่นไดหรือไม แตดานหลักการสอนหรือตัวหลักการศึกษา มุงแสดงระบบการศึกษาและส่ิงท่ีจะ

ศึกษาวาจะตองเรียนอะไรและเรียนอยางไร จึงจะไดผลท่ีตองการ  
เฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาท่ีแทจริงน้ัน เปนกระบวนการพัฒนาชีวิต ซึ่งเปนระบบของธรรมชาติ ท่ีเปนไป

ตามกฎธรรมชาติ จึงตองจัดใหเปนไปอยางถูกตองตามกระบวนการของเหตุปจจัยในธรรมชาติ 
ดูท่ีหลักการศึกษาหรือหลักธรรมท่ีจะสอน คือ สิกขา ๓ กอน ทําไมจึงตองมี ๓ ขอเทาน้ัน เปนชุด ๓ 

(ไตรสิกขา) ก็ตอบส้ันๆ อีกนั่นแหละวา เพราะเปนเรื่องของชีวิตคน ซึ่งมีแค ๓ ดาน หรือ ๓ แดน เปน

องคประกอบหรือองครวม ๓ อยาง ท่ีรวมกันเปนชีวิต ซึ่งพากันดําเนินเดินหนาพัฒนาไปดวยกัน 

ชีวิต ๓ ดาน ของคนเรานี้ ท่ีพัฒนาไปดวยกัน มีอะไรบาง? ก็แยกเปน  
๑. ดานส่ือกับโลก ไดแก การรับรูติดตอส่ือสารสัมพันธ พฤติกรรม ความประพฤติ และการแสดงออก

ตอหรือกับเพ่ือนมนุษยและส่ิงแวดลอมอื่นๆ ผานทวาร (ชองทาง, ประตู) ๒ ชุด คือ 
ก) ผัสสทวาร (ทางรับรู) คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย (รวมทั้งชุมทางคือ ใจ เปน ๖)

587 
ข) กรรมทวาร (ทางทํากรรม) คือ กาย วาจา (รวมชุมทางคือ ใจ ดวยเปน ๓)) 
ดานน้ี พูดงายๆ วา แดนหรือดานท่ีส่ือกับโลก เรียกส้ันๆ คําเดียววา “ศีล” 

๒. ดานจิตใจ ไดแก การทํางานของจิตใจ ซึ่งมีองคประกอบและคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของมากมาย เริ่มแต

ตองมีเจตนา หรือเจตจํานง ความจงใจ ต้ังใจ มีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึ่ง มีความดี-ความชั่ว 

ความสามารถหรือความออนดอย พรอมท้ังความรูสึกสุข-ทุกข สบาย-ไมสบาย หรือเฉยๆ เพลินๆ 

และปฏิกิริยาตอจากสุข-ทุกขนั้น เชน ชอบใจ หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรืออยากจะ

หนี หรืออยากจะทําลาย ท่ีควบคุมชักนําการรับรูและพฤติกรรมท้ังหลาย เชนวาจะใหดูอะไร หรือไม

ดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดกับใครวาอยางไร ดานน้ี เรียกส้ันๆ วา “จิต” หรือแดนของ “สมาธิ” 

                                                 
587  ผัสสทวาร ๖ นี้ ตามปกติ เรียกชื่อตามหนาที่หรือคุณคาในการใชงานวา “อายตนะ ๖” แตในเวลาทําหนาที่ออกทํางาน นิยมเรียกวา 

“อินทรีย ๖” 
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๓. ดานปญญา ไดแก ความรูความเขาใจ ต้ังแตสุตะคือความรูท่ีไดเรียนสดับ หรือขาวสารขอมูล จนถึง

การพัฒนาทุกอยาง ในจินตาวิสัย และญาณวิสัย เชน แนวคิด ทิฏฐิ ความเช่ือถือ ทัศนคติ คานิยม 

ความยึดถือตามความรูความคิดความเขาใจ แงมุมในการมอง ในการพิจารณา อยางใดอยางหนึ่ง 

ดานน้ี เรียกส้ันๆ ตรงๆ วา “ปัญญา”  

องคประกอบของชีวิต ๓ ดานน้ี ทํางานไปดวยกัน ประสานกันไป และเปนเหตุปจจัยแกกัน ไมแยก

ตางหากจากกัน ขออธิบายเพียงส้ันๆ พอใหเห็นเปนแนว 

การสัมพันธกับโลกดวยอินทรียคือผัสสทวารและดวยพฤติกรรมทางกายวาจา (ดานท่ี ๑) จะเปนไป

อยางไร ก็ขึ้นตอเจตนา ขึ้นตอสภาพความรูสึก ภาวะและคุณสมบัติตางๆ ของจิตใจ (ดานท่ี ๒) และทั้งหมดนั้น 

ทําไดเทาท่ีปญญาช้ีชองสองทางให รูแคไหน ก็คิดและทําไดแคน้ัน คือภายในขอบเขตของปญญา (ดานท่ี ๓) 
ความตั้งใจและความตองการเปนตน ของจิตใจ (ดานท่ี ๒) ตองอาศัยการส่ือทางอินทรียและพฤติกรรม

กายวาจาเปนเคร่ืองสนอง (ดานท่ี ๑) ตองถูกกําหนด และจํากัดขอบเขต ตลอดจนปรับเปลี่ยน โดยความเช่ือถือ 

ความคิดเห็นและความรูความเขาใจท่ีมีอยู และท่ีเพิ่มหรือเปล่ียนไป (ดานที่ ๓) 
ปญญาจะทํางานและจะพัฒนาไดดีหรือไม (ดานท่ี ๓) ตองอาศัยอินทรีย เชน ดู ฟง อาศัยกาย

เคล่ือนไหว เชน เดินไป จับ จัด คน ฯลฯ ใชวาจาส่ือสารไถถาม ตามทักษะเทาท่ีมี (ดานที่ ๑) ตองอาศัยภาวะ

และคุณสมบัติของจิตใจ เชน ความสนใจ ใฝใจ ความมีใจเขมแข็งสูปญหา ความขยันอดทน ความรอบคอบ มี

สติ ความมีใจสงบแนวแน มีสมาธิ หรือไมเพียงใด เปนตน (ดานที่ ๒) 
น้ีคือการดําเนินไปของชีวิต ท่ีองคประกอบ ๓ ดานทํางานไปดวยกัน อาศัยกัน ประสานกัน เปนปจจัย

แกกัน ซึ่งเปนความจริงของชีวิตน้ัน ตามธรรมดาของมัน เปนเรื่องของธรรมชาติ และจึงเปนเหตุผลท่ีบอกอยูใน

ตัววาทําไมจะตองแยกชีวิตหรือการดําเนินชีวิตเปน ๓ ดาน จะแบงมากหรือนอยกวาน้ีไมได 
เม่ือชีวิตท่ีดําเนินไปมี ๓ ดานอยางน้ี การศึกษาท่ีฝกคนใหดําเนินชีวิตไดดี ก็ตองฝกฝนพัฒนาท่ี ๓ ดาน

ของชีวิตน้ัน 
ดังน้ัน การฝกหรือศึกษา คือ สิกขา จึงแยกเปน ๓ สวน ดังท่ีเรียกวาไตรสิกขา เพื่อฝกฝนพัฒนา ๓ 

ดานของชีวิตน้ัน ใหตรงใหครบตามธรรมดาแหงธรรมชาติของมัน โดยเปนการพัฒนาพรอมไปดวยกันอยาง

ประสานเปนระบบสัมพันธอันหนึ่งอันเดียว 
เวลาดูอยางกวางๆ หยาบๆ ก็จะมองเห็นเหมือนอยางท่ีบางทีทานพูดแยกออกเปนข้ันตอนใหญๆ วา ขั้น

ศีล ข้ันสมาธิ และข้ันปญญา เหมือนจะใหฝกอบรมพัฒนาเปนคนละสวนคนละตอน ทีละขั้น ตามลําดับ คือ 

ฝกอบรมศีลดีแลว จึงเจริญสมาธิ แลวจึงพัฒนาปญญา  
เม่ือมองไตรสิกขาแบบนี้ ก็จะเห็นเปนภาพรวมท่ีเปนระบบใหญของการฝก ซึ่งมีองค ๓ นั้นเดนข้ึนมาที

ละอยาง จากหยาบแลวละเอียดประณีตข้ึนไปเปนชวงๆ หรือเปนขั้นๆ ตามลําดับ คือ 

ชวงแรก เดนออกมาขางนอก ท่ีอินทรีย (ผัสสทวาร) และกายวาจา ก็เปนข้ัน ศีล 
ชวงท่ีสอง เดนดานภายใน ท่ีจิตใจ ก็เปนข้ัน สมาธิ 
ชวงท่ีสาม เดนที่ความรูความคิดเขาใจ ก็เปนขั้น ปญญา 

แตในทุกข้ันน้ันเอง องคอีก ๒ อยางก็ทํางานรวมอยูดวยโดยตลอด 
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เปนอันวา น่ันคือการมองแบบภาพรวม จับเอางานสวนท่ีเดนในข้ันนั้น ข้ึนมาเนนทีละอยางๆ เขยิบสูงขึ้น

ไปในการฝกอบรมพัฒนาตามลําดับ เพื่อใหสวนท่ีหยาบกวาพรอมท่ีจะรองรับเปนฐานใหแกการเจริญงอกงามหรือ

ทํางานออกผลของสวนที่ประณีตละเอียดออน  
เหมือนท่ีพูดวา ออ จะตัดไมใหญตนนี้หรือ ก็ หน่ึง ตองจัดบริเวณทําพ้ืนท่ีเหยียบยันใหสะดวกขยับ

เขย้ือนเคล่ือนไหวไดคลอง ปลอดภัย และแนนหนาม่ันคง (ศีล) + สอง ตองเตรียมกําลังใหแข็งแรง ใจสู เอาจริง 

จับมีดหรือขวานใหถนัดม่ัน มีสติดี ใจมุงแนว ไมวอกแวก (สมาธิ) + แลวก็ สาม ตองมีอุปกรณคือมีดหรือขวาน

ท่ีใชตัดที่ไดขนาด มีคุณภาพดี และลับไวคมกริบ (ปญญา) จึงจะสัมฤทธ์ิผลคือตัดไมไดสําเร็จสมปรารถนา  
แตในชีวิตท่ีเปนอยูดําเนินไปอยูตลอดเวลาน้ี เม่ือวิเคราะหละเอียดลงไป ก็จะเห็นวา องคประกอบท้ัง ๓ 

ดานของชีวิตทํางานประสานสัมพันธเปนเหตปุจจัยเกื้อกูลหนุนเสริมกันและกันอยูทุกเม่ือทุกเวลา ดังจะเห็นวา ใน

การศึกษา เมื่อจะใหคนพัฒนาฝกตนไดผลจริง ก็ควรใหเขาฝกดวยความตระหนักรูองคประกอบท้ัง ๓ ดานน้ันท่ี

จะใหพัฒนาพรอมไปดวยกัน โดยเอาโยนิโสมนสิการมาโยง ใหเกิดความตระหนักรู และมีสติท่ีจะชวยใหการ

ฝกฝนพัฒนาไดผลสมบูรณตามท่ีมันควรจะเปน 

พูดในเชิงปฏิบัติวา ในการกระทําทุกครั้งทุกอยาง ไมวาจะแสดงพฤติกรรมอะไร หรือมีกิจกรรมใดๆ ก็

ตาม เราสามารถฝกฝนพัฒนาตนและสํารวจตรวจสอบตนเองตามหลักไตรสิกขานี้ ใหมีการศึกษาครบท้ัง ๓ 

อยาง ท้ัง ศีล สมาธิ และปญญา พรอมกันไปทุกครั้งทุกคราว คือ  
เมื่อทําอะไร ก็พิจารณาดูวา พฤติกรรม หรือการกระทําของเราครั้งนี้ จะเปนการเบียดเบียน ทําใหเกิด

ความเดือดรอนแกใครหรือไม จะกอใหเกิดความเส่ือมโทรมเสียหายอะไรๆ บางไหม หรือวาเปนไปเพื่อความ

เกื้อกูล ชวยเหลือ สงเสริม และสรางสรรค (ศีล) 
ในเวลาท่ีจะทําการนี้ จิตใจของเราเปนอยางไร เราทําดวยจิตใจท่ีเห็นแกตัว มุงรายตอใคร ทําดวยความ

โลภ โกรธ หลง หรือไม หรือทําดวยเมตตา มีความปรารถนาดี ทําดวยศรัทธา ทําดวยสติ มีความเพียร มีความ

รับผิดชอบ เปนตน และ ในขณะท่ีทํา สภาพจิตใจของเราเปนอยางไร เรารอน กระวนกระวาย ขุนมัว เศราหมอง 

หรือวามีจิตใจท่ีสงบ ราเริง เบิกบาน เปนสุข เอิบอิ่ม ผองใส (สมาธิ) 
เรื่องท่ีทําครั้งน้ี เราทําดวยความรูความเขาใจชัดเจนดีแลวหรือไม เรามองเห็นเหตุผล รูเขาใจหลักเกณฑ

และความมุงหมาย มองเห็นผลดีผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน และหนทางแกไขปรับปรุงพรอมดีแลวหรือไม (ปญญา) 

ดวยวิธีปฏิบัติอยางนี้ คนท่ีฉลาดจึงสามารถฝกศึกษาพัฒนาตน และสํารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนา

ตนไดเสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา เปนการบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก (คือ ครบสิกขาทั้งสาม ใน

พฤติกรรมเดียวหรือกิจกรรมเดียว)  
พรอมกันนั้น การศึกษาของไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ ก็คอยๆ พัฒนาขึ้นไปทีละสวนอยางเปนไป

เองดวย ซึ่งเม่ือมองดูภายนอก ก็เหมือนศึกษาไปตามลําดับทีละอยางทีละขั้น โดยท่ีในเวลาเดียวกันน้ัน ไตรสิกขา

ในระดับรอบเล็กน้ีก็จะชวยใหการฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญยิ่งกาวหนาไปดวยดีมากขึ้น 
ผูท่ีศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของการปฏิบัติ ก็จะรูถึงหลักความจริงท่ีวา ในขณะแหงการตรัสรู หรือ

ในขณะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้น องคมรรคทั้งหมด ท่ีจัดเปนกลุม คือ ศีล สมาธิ และปญญานี้ จะพัฒนา

บริบูรณและทํางานพรอมเปนหน่ึงเดียวกันในการกําจัดกิเลสและใหสําเร็จผล แตจะไมอธิบายรายละเอียดในที่น้ี  
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ท่ีพูดมาน้ี คือสิกขา หรือการศึกษา ซึ่งเปนระบบการพัฒนาชีวิตของมนุษย ตามเงื่อนไขแหงความจริง

ของธรรมชาติ เปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยตามกฎธรรมดาของธรรมชาตินั้น ซึ่งชีวิตเปนองค

รวม ท่ีมีองคประกอบ หรือองครวม ๓ อยาง คือ ศีล จิต และปญญา ซึ่งทํางานประสานเปนเหตุปจจัยแกกัน ใน

การท่ีชีวิตน้ันดําเนินอยูหรือพัฒนายิ่งขึ้นไป ดังท่ีเรียกวาหลัก ไตรสิกขา 

ทีน้ี ก็มาถึงขอสงสัยลําดับตอไปที่วา พระพุทธเจา เมื่อทรงแสดงหลักการศึกษาหรือหลักธรรมท่ีเปนตัว

ระบบการศึกษา โดยใชหลัก “สิกขา ๓” แลว เหตุใดเมื่อจะแสดงคุณสมบัติของผูสอน  จึงทรงเปล่ียนไปใชหลัก  

“ภาวิต ๔”  
ขอสงสัยน้ีก็ตอบงายๆ อยางท่ีบอกแลววา มีวัตถุประสงคหรือความมุงหมายในการตรัสแสดงตาง

ออกไปเปนคนละอยาง หลักสิกขา ๓ น้ัน สําหรับนําไปใชในการปฏิบัติ คือใชกับชีวิตจริง ก็ใหเปนไปตามระบบ

ของธรรมชาติอยางท่ีวาแลว สวนคุณสมบัติของผูสอน เปนเรื่องของคนท่ีจะมาดูหรือตรวจสอบกันเอง ตอนนี้ไม

ตองไปหวงเรื่องการทํางานของธรรมชาติแลว เอาท่ีความประสงคของเราวาดูหรือตรวจสอบตรงไหนอยางไร จึงจะ

เห็นไดชัดเจนดี และถาจับจุดถูก ก็จะถึงกันกับหลักความจริงของธรรมชาติ ไมเหินหางไปไหน 
ท่ีจริง ก็ดูไมยาก ขอใหดูในสิกขาขอแรก คือ “ศีล” ท่ีวาเปนการส่ือกับโลก ติดตอกับโลก ท้ังรับจากโลก 

และกระทําตอโลก ตรงนี้แหละ เห็นไดชัดทันที  
ในสิกขาขอศีลนั้น บอกแลววา เราส่ือกับโลกทางประตูหรือชองทาง (ทวาร) ๒ ชุด ไดแกชุดแรก คือ 

ผัสสทวาร ท่ีนิยมเรียกวาอินทรีย ซึ่งเราส่ือดวยการรับรูเขามา ทางตา หู จมูก ล้ิน และกาย และชุดท่ี ๒ คือ 

กรรมทวาร ซึ่งเราส่ือดวยการกระทําตอและตอกันกับโลก (ตอเพื่อนมนุษย ตอสังคม และตอส่ิงแวดลอมอื่นๆ) 

ดวยการแสดงออกทางกาย และทางวาจา  
จุดสังเกตและความตางอยูตรงนี้เอง คือ ในแดนของการส่ือกับโลกนั้น ในขณะใดขณะหน่ึง (แยก

ละเอียดเปนขณะจิตหน่ึงๆ) เราส่ือกับโลกทางทวารใดทวารหนึ่งเทานั้น และจึงใชทวารชุดใดชุดหนึ่งใน ๒ ชุดน้ัน  
เพราะฉะนั้น ตามหลักสิกขา ๓ เมื่อศีล สมาธิ ปญญา ทํางานในระบบองครวม สิกขาขอศีล จึงเปนการ

ติดตอหรือส่ือกับโลกดวยทวารใดทวารหนึ่ง เปนหน่ึงขอ แลวก็ สมาธิ และปญญา เปนขอ ๒ และ ๓ ดวยเหตุน้ี 

การส่ือกับโลกทางทวารทั้ง ๒ ชุด จึงตองรวมอยูดวยกันในขอศีล (สําหรับใหเลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง) ระบบ

สิกขาจึงตองเปน ๓ หรือไดแค ๓ 
ทีน้ี พอถึงชุดคุณสมบัติของผูสอน ตอนนี้ไมตองคํานึงถึงการทํางานรวมกันของสิกขา ๓ น้ันแลว คราว

น้ีจะแยกดูหรือตรวจสอบท่ีตัวคน แยกตางหากออกมาดูทีละอยาง และจุดตางก็อยูในขอศีลนี่แหละ คือตรงท่ี

แยกการส่ือสารสัมพันธกับโลกดวยทวารตางกันเปน ๒ ชุด คือ 
ก)  ผัสสทวาร (ทางรับรู, นิยมเรียกวา “อินทรีย”) คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย (รวมท้ังชุมทางคือ ใจ เปน 

๖) เปนการ เห็น/ดู ไดยิน/ฟง ได/ดมกลิ่น รู/ล้ิมรส ถูกแตะตองกาย (จบท่ีใจวา รูธรรมารมณ) 
ข)  กรรมทวาร (ทางทํากรรม) คือ กาย วาจา (รวมชุมทางคือ ใจ ดวยเปน ๓) เปนการทํา การพูด (ต้ัง

จุดเริ่มที่ใจ คือคิด) 
จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงแยก ๒ แดนยอยในขอศีลนี้เอง เปน ๒ ขอแรกในชุดภาวิต ๔ และทรงต้ังช่ือ

ภาวิตขอแรก ท่ีแยกการส่ือกับโลกทางผัสสทวารหรืออินทรีย ออกมาจากศีล เรียกเปน “ภาวิตกาย” (กายในที่น้ี 

คือ ปญจทวาริกกาย) แสดงวา พระพุทธเจาทรงเนนความสําคัญของการส่ือกับโลกเปนอยางมาก โดยเฉพาะการ
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ส่ือดานการรับรูทางตา หู ฯลฯ ในขอแรกนี้ คนมักจะมองขาม แตในพระพุทธศาสนาถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง

ในระบบการพัฒนามนุษย เฉพาะอยางยิ่งในการวัดผลของการพัฒนาคน ซึ่งควรจะเอาใจใสกันใหมากขึ้น  
ย่ิงเวลาน้ี มาบรรจบกับยุคสมัยท่ีโลกถึงกับถูกเรียกวา เขาสูยุคขาวสารขอมูล แลวก็ยุคไอที การพัฒนา

มนุษยในแดนน้ี ซึ่งเปนจุดแยกสูการพัฒนาปญญาโดยตรง กับการจมลงในโมหะ ควรจะไดหลักภาวิตกายน้ีเปน

ปายสัญญาณเตือนไมใหมนุษยหลงทาง และใหเรงใชไอทีน้ันพัฒนาอารยธรรมใหถูกทาง อยางไรก็ตาม ในท่ีน้ี 

เพียงกลาวถึงหลักน้ีไว แตยังไมลงสูรายละเอียด 
สวนแดนที่ ๒ ซึ่งจับเอาการส่ือทางกรรมทวาร ข้ึนมาตั้งเปนคุณสมบัติสําหรับตรวจสอบหรือวัดผลของ

การพัฒนาคน เรียกวาภาวิตศีล กับแดนที่ ๓ และ ๔ คือ ภาวิตจิต และภาวิตปญญา ก็ตรงกับสิกขาขอ ๑ (ทอน

ท่ีสอง) และขอ ๒ และ ๓ จึงขอผานไป    

ขอเพิ่มเกร็ดความรูปลีกยอยอีกเล็กนอยวา ภาวิตกาย คือผูมีกายที่ไดพัฒนาแลว (หรือผูมีกายภาวนา) 

น้ี ท่ีไดอธิบายวา ไดพัฒนากายดานการส่ือกับโลกทางอินทรีย ๕ หรือดานการรับรูทางตา หู ฯลฯ นั้น บางที

อธิบายไดอีกนัยหน่ึง โดยขยายความหมายของกายในขอนี้ออกไป หมายถึงการส่ือสัมพันธกับโลกดานกายภาพ 

หรือดานวัตถุท้ังหมด  
ถาขยายความหมายของภาวิตกายออกไปอยางนี้ ก็ปรับความหมายของภาวิตขอท่ี ๒ คือ ภาวิตศีล ให

เขาคูกันเปนวา ภาวิตศีล คือ ผูมีศีลท่ีพัฒนาแลว (หรือผูมีศีลภาวนา) หมายความวา ไดพัฒนาการสื่อสาร

สัมพันธกับเพื่อนมนุษย หรือการติดตอเกี่ยวของแสดงออกทางสังคม ใหอยูรวมกันดวยดี รวมมือ สามัคคี และ

เกื้อกูลกัน 
การใหความหมายภาวิตกาย และภาวิตศีลอยางนี้ โยงไปถึงหลักการจําแนกศีลเปน ๔ หมวด หรือ ๔ 

ประเภท ท่ีเรียกวา ปาริสุทธิศีล (ความประพฤติบริสุทธ์ิท่ีจัดเปนศีล) ๔ คือ  
๑.  ปาติโมกขสังวรศีล ศีลคือการสํารวมระวังต้ังอยูในปาติโมกข อันเปนวินัยแมบทของสงฆ  
๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมอินทรีย รับรู เชน ดู ฟง อยางมีสติ ใหไดปญญา ใหได

ประโยชน ไมถูกอกุศลครอบงํา    
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ เล้ียงชีวิตโดยสุจริตชอบธรรม  
๔. ปจจัยปฏิเสวนศีล (หรือปจจยสันนิสิตศีล) คือการเสพใชสอยปจจัยส่ีดวยปญญาท่ีรูความมุงหมาย 

ใหไดประโยชนตามความหมายและคุณคาท่ีแทของส่ิงนั้น รูจักประมาณ บริโภคแตพอดี ไมบริโภคดวยตัณหา 
สวนท่ีเปนความสัมพันธทางกายภาพ หรือกับวัตถุ กับธรรมชาติ ก็อยูในภาวิตกาย สวนท่ีเปน

ความสัมพันธทางสังคม ก็อยูในภาวิตศีล ท้ังนี้ เพื่อไมใหเยิ่นเยอ ขอพูดถึงแตยนยอเพียงเทาน้ี
588

  

เมื่อไดทําความเขาใจกันไวเปนพื้นอยางน้ีแลว ก็จะสรุปคุณลักษณะของทานผูเขาถึงนิพพานหรือพระ

อรหันตตามแนวแหงหลัก ภาวิต ๔ ประการ คือ ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา ดังไดกลาวมา 
ท้ังน้ี มีขอพึงตระหนักวา คุณลักษณะและคุณสมบัติตอไปนี้ แมจะจัดแยกไวตางหากกันเปนดานนั้น

ดานน้ี แตแทจริงแลว มิใชแยกขาดจากกัน เพียงแตจัดแยกออกไปตามดานที่ปรากฏเดน เพื่อประโยชนใน

การศึกษา สวนในการพัฒนา คุณเหลานี้เน่ืองกัน พัฒนามาดวยกัน โดยเฉพาะไมขาดอิสรภาพของปญญา 

                                                 
588 ผูสนใจลงลึกกวาน้ี พึงดู บันทึกพิเศษทายบท 
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๕. ภาวิตกาย: มีกายท่ีไดพัฒนาแลว 
ดังไดกลาวแลววา ถึงแมในพระไตรปฎกจะมีพุทธพจนท่ีตรัสถึงภาวิตกาย เปนตน หลายแหง แตไมมี

คําอธิบาย เหมือนวาผูฟงรูเขาใจอยูแลว แตบางครั้ง มีคนภายนอก โดยเฉพาะพวกเดียรถียนิครนถยกเรื่องน้ี

ข้ึนมาพดูตามความเขาใจของเขา จึงเปนเหตุใหพระพุทธเจาตรัสอธิบาย 
ในพระสูตรช่ือวามหาสัจจกสูตร มีเรื่องท่ีเปนเหตุปรารภทํานองน้ี จึงขอยกมาเลาเปนตัวอยาง และใน

พระสูตรนี้ มีเฉพาะภาวิตกาย มากับภาวิตจิต (เพราะฝายที่ยกเรื่องข้ึนมา พูดเฉพาะ ๒ ภาวิตนี้) 
เรื่องมีวา เชาวันหน่ึง สัจจกะ นิครนถบุตร ผูมีช่ือเสียงเดนดังมาก (เปนอาจารยสอนบุตรหลานของเจา

ลิจฉวี แหงแควนวัชชี อรรถกถานิยมเรียกวาสัจจกนิครนถ) เดินมาที่พระพุทธเจาประทับอยู ไดพบและสนทนา

กับพระพุทธเจา เขาเริ่มตนโดยยกเอาเรื่องกายภาวนา (การพัฒนากาย) และจิตตภาวนา (การพัฒนาจิต) ขึ้นมา

พูด และกราบทูลพระพุทธเจาวา ตามความคิดเห็นของเขา เหลาสาวกของพระองคเอาแตขะมักเขมนประกอบ

จิตตภาวนา แตไมประกอบกายภาวนา (เอาแตพัฒนาจิต ไมพัฒนากาย) 
การท่ีสัจจกนิครนถแสดงทัศนะขึ้นมาอยางนี้ อรรถกถาบอกภูมิหลังวา เพราะเขาเห็นพระภิกษุพากัน

หลีกเรนอยูในท่ีสงบ ไมมีการทรมานรางกาย เม่ือเขาแสดงความเห็นออกมาอยางน้ี พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา 

แลวตามท่ีเขาเรียนรูมา กายภาวนา (การพัฒนากาย) คืออยางไร สัจจกนิครนถก็ยกตัวอยางการบําเพ็ญตบะถือ

พรตตางๆ ในการทรมานรางกาย (อัตตกิลมถานุโยค) วานั่นแหละคือ กายภาวนา  
พระพุทธเจาตรัสถามตอไปวา แลวจิตตภาวนาละ เขาเรียนรูมาวาเปนอยางไร ตรงน้ี สัจจกนิครนถไม

สามารถอธิบายได พระพุทธเจาจึงตรัสวา แมแตกายภาวนาท่ีเขาบอกมากอนนั้น ก็ไมใชกายภาวนาหรือการ

พัฒนากายในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย) นี่แมแตกายภาวนาเขายังไมรู แลวเขาจะรูจักจิตตภาวนาไดจากที่

ไหน จากนั้น จึงตรัสบอกใหสัจจกนิครนถฟงคําท่ีจะทรงอธิบายวา อยางไรไมเปนภาวิตกาย ไมเปนภาวิตจิต และ

อยางไรจึงจะเปนภาวิตกาย อยางไรจึงจะเปนภาวิตจิต ดังจะยกความตอนท่ีเปนสาระสําคัญมาดู 

“แน่ะอัคคิเวสสนะ (ช่ือโคตร/นามสกุลของสัจจกนิครนถ) อย่างไรจึงจะเป็นภาวิตกาย และ
เป็นภาวิตจิต? อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ผู้ได้เรียนสดับ มีสุขเวทนาเกิดขึ้น ถึงจะได้สัมผัสกับสุข
เวทนา เขาก็ไม่ติดใคร่ใฝ่กระสันในสุข ไม่ถึงความเป็นผู้ติดใคร่ใฝ่กระสันในสุขเวทนา (ครั้น) สุข
เวทนานั้นดับไป เพราะสุขเวทนาดับไป มีทุกขเวทนาเกิดขึ้น เขาสัมผัสกับทุกขเวทนาเข้าแล้ว ก็
ไม่เศร้าโศก ไม่ฟูมฟาย ไม่รําพัน ไม่ครํ่าครวญ ไม่ตีอก ไม่ถึงความฟั่นเฟือนเลือนหลง  

“อย่างน้ีแหละ อัคคิเวสสนะ เพราะเหตุที่ได้พัฒนากายแล้ว สุขเวทนานั้น ถึงแม้เกิดขึ้น ก็
หาได้ครอบงําจิตตั้งอยู่ไม่, เพราะเหตุที่ได้พัฒนาจิตแล้ว ทุกขเวทนา ถึงแม้เกิดขึ้น ก็หาได้
ครอบงําจิตต้ังอยู่ไม่.  

“นี่แน่ะอัคคิเวสสนะ สําหรับอริยสาวกผู้หนึ่งผู้ใด สุขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้น ก็ไม่ครอบงําจิต
ตั้งอยู่ เพราะเหตุที่ได้พัฒนากายแล้ว, ทุกขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้น ก็ไม่ครอบงําจิตตั้งอยู่ เพราะ
เหตุที่ได้พัฒนาจิตแล้ว, ครบทั้งสองข้าง อย่างนี้แล อัคคิเวสสนะ บุคคลจึงเป็นภาวิตกาย และ
เป็นภาวิตจิต.”589 

                                                 
589  ม.มู.๑๒/๔๐๕/๔๓๗; อรรถกถาอธิบายวา ในท่ีนี้ กายภาวนา เปนวิปสสนา,  จิตตภาวนา เปนสมาธิ คือสมถะ (ม.อ.๒/๑๙๒) 



๓๕๖  พุทธธรรม 
 

ดังไดกลาวแลววา กายภาวนา (การพัฒนากาย) นี้ ความหมายหลักบอกวาเปนการพัฒนาปญจทวาริก-

กาย คือกายดานผัสสทวาร ๕ หรืออินทรีย ๕ (ตา หู จมูก ล้ิน ผิวกาย) พอพูดถึงตรงน้ี การพัฒนากายก็แทบจะ

เปนคําเดียวกับการพัฒนาอินทรีย หรือวา กายภาวนากน็าจะไดแกอินทรียภาวนานั่นเอง 
การพัฒนาอินทรียก็เริ่มดวยหลักอินทรียสังวร ท่ีพระพุทธเจาตรัสเนนอยางมากในการศึกษาของผูเขามา

บรรพชาในพระธรรมวินัย เรียกวาเปนการฝกข้ันตน ตอเนื่องไปกับการฝกดานศีล (ในยุคอรรถกถานิยมเรียก

เปนศีลหมวดหนึ่งวา อินทรียสังวรศีล) จึงขอใหดูหลักข้ันเบื้องตนน้ีกอน ดังตัวอยางพุทธพจนวา 

ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุจะชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย? ดูกร
มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้ว ไม่ถือติดนิมิต (ภาพรวม) ไม่ถือติดอนุ-
พยัญชนะ (ส่วนย่อย) เธอปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์คือจักษุ ที่เมื่อไม่สํารวมแล้ว จะเป็นเหตุให้
อกุศลธรรมอันทราม คือ อภิชฌา (ความติดใคร่ชอบใจ) และโทมนัส (ความขัดเคืองเสียใจ) 
ครอบงํา เธอรักษาจักขุนทรีย์ เธอถึงความสํารวมในจักขุนทรีย์; ฟังเสียงด้วยหู... ดมกลิ่นด้วย
จมูก... ล้ิมรสด้วยล้ิน... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว... (เชนเดียวกัน). 
ภิกษุนั้น ผู้ประกอบด้วยอินทรียสังวร อันเป็นอริยะนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันล้วนไร้ระคน (ไม่เจือ
กิเลส) ในภายใน อย่างน้ีแล มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย.”590 

อินทรียสังวรน้ียังเปนขั้นของผูฝก หรือเริ่มศึกษา ยังไมใชข้ันของพระอรหันต ซึ่งเปน “ภาวิตินทรีย” (ผูมี

อินทรียอันไดพัฒนาแลว ท่ีจะจัดเปนภาวิตกาย) แตน่ียกมาใหดูเพื่อไดรูเห็นตามลําดับ 
ยังมีอินทรียสังวรท่ีลึกลงไป หรือท่ีตรัสอีกแนวหนึ่ง ก็ขอยกมาใหดูเพื่อเทียบกันดวย (อินทรียสังวรน้ี 

เม่ือทําใหมากแลว จะทําสุจริต ๓ ใหบริบูรณ, สุจริต ๓ นั้น ทําใหมากแลว จะทําสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ, สติ

ปฏฐาน ๔ นั้น ทําใหมากแลว จะทําโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ และโพชฌงค ๗ น้ัน ทําใหมากแลว จะทําวิชชาและ

วิมุตติ ท่ีเปนผลานิสงสสุดทาย ใหบริบูรณ)  
เรื่องนี้ ตรัสแกกุณฑลียปริพาชก ผูไดมาเฝาท่ีอัญชนวัน ในเขตเมืองสาเกต มีความตอนน้ีวา 

“ดูกรกุณฑลีย์ อินทรียสังวร อันบุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้วอย่างไร จะยังสุจริต ๓ 
ให้บริบูรณ์? ดูกรกุณฑลีย์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปที่น่าชอบใจด้วยจักษุแล้ว ไม่ติดใคร่ ไม่
เหิมใจ ไม่ก่อราคะให้เกิดขึ้น และกายของเธอก็คงตัว จิตก็คงตัว มั่นคงดี ในภายใน ปลอดพ้น
ไปด้วยดี, อนึ่ง เธอเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจด้วยจักษุแล้ว ก็ไม่ขัดเขิน ไม่กระด้างใจ ไม่บีบใจ ไม่
ขุ่นเคืองแค้นใจ และกายของเธอก็คงตัว จิตก็คงตัว มั่นคงดี ในภายใน ปลอดพ้นไปด้วยดี.  
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟังเสียงด้วยหู... ดมกลิ่นด้วยจมูก... ลิ้มรสด้วยลิ้น... ถูกต้องโผฏฐัพพะ
ด้วยกาย... รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว... (เชนเดียวกัน) ...ดูกรกุณฑลีย์ อินทรียสังวร อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์.”591 

ทีนี้ก็มาดูการฝกยิ่งขึ้นไปอีก ตอนนี้แหละเรียกวาอินทรียภาวนา เปนหลักท่ีตรัสไวในอินทรียภาวนาสูตร 

ในพระสูตรน้ี ตอจากตรัสการปฏิบัติแลว ยังตรัสใหเห็นความแตกตางท่ีพึงเทียบกัน ระหวาง ”เสขปาฏิบท” คือ

พระอริยะผูยังฝก กับ “ภาวิตินทรีย” คือพระอรหันตผูฝกเสร็จแลว ท่ีเปนภาวิตกาย ขอยกมาใหดูพอรูรูปเคา  

                                                 
590 ที.สี.๙/๑๒๒/๙๓ 
591 สํ.ม.๑๙/๓๙๖/๑๐๖; คําอธิบายการคุมครองผัสสทวาร ที่ลึกลงไปถึงขั้นอริยมรรคอริยผล ก็มี เชน สํ.สฬ.๑๘/๒๐๘/๑๕๑ 
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เรื่องมีวา สมัยหนึ่ง เม่ือพระพุทธเจาประทับท่ีปาไผ ในกชังคลนิคม อุตตรมาณพ ศิษยของปาราสิริย

พราหมณ เขาไปเฝา พระองคตรัสถามเขาวา ปาราสิริยพราหมณสอนหลักอินทรียภาวนาแกเหลาสาวกใชไหม 

เมื่อเขารับวาใช พระองคก็ตรัสถามวา ปาราสิริยพราหมณสอนการพัฒนาอินทรียอยางไร เขาทูลตอบวา ปาราสิริย

พราหมณสอนอินทรียภาวนาโดยไมใหเอาตาดูรูป ไมเอาหูฟงเสียง พระพุทธเจาก็ตรัสวา ถาถือตามหลักที่

พราหมณน้ีสอน คนตาบอด คนหูหนวก ก็เปนภาวิตินทรีย (ไดพัฒนาอินทรียแลว) ละสิ  
จากนั้น พระองคตรัสวา การพัฒนาอินทรียอยางท่ีปาราสิริยพราหมณสอนน้ัน เปนคนละอยาง ตางจาก

อินทรียภาวนาอยางยอดเยี่ยม ในแบบแผนของอารยชน (อริยวินัย) พระอานนทจึงทูลขอใหทรงแสดงหลัก

อินทรียภาวนาอยางยอดเยี่ยม ในอริยวินัยนั้น และไดตรัสดังรวมใจความมาดังน้ี (ความอุปมายาวๆ ไดละเสีย) 

๑. อินทรียภาวนา: “ดูกรอานนท์ ก็อินทรียภาวนา อย่างยอดเยี่ยม ในวินัยของอริยชน เป็น
อย่างไร? ดูกรอานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ไม่น่าชอบใจก็
เกิดขึ้น สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้, เธอรู้ชัด (รู้เท่า
ทัน) อย่างนี้ว่า สภาพที่น่าชอบใจ สภาพที่ไม่น่าชอบใจ สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ 
เกิดขึ้นแล้วแก่เราเช่นนี้ ก็แต่ว่า สภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่
น่าชอบใจนั้นแล เป็นภาวะปรุงแต่ง เป็นของหยาบ อาศัยปัจจัยเกิดขึ ้น สภาวะนี้จึงสงบ 
สภาวะนี้จึงประณีต กล่าวคืออุเบกขา (ใจเฉยโดยตระหนักรู้อยู่ในดุล), สภาพน่าชอบใจ สภาพ
ไม่น่าชอบใจ สภาพท้ังน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ที่เกิดขึ้นแก่เธอนั้น ก็ดับหาย อุเบกขาตั้งได้ที่
สนิท. ดูกรอานนท์ ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด ที่สภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบ
ใจและไม่น่าชอบใจ เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับหาย อุเบกขาตั้งได้ที่สนิท โดยเร็ว โดยพลันทันที โดยไม่
ยากลําบาก เหมือนดังบุรุษมีตาดี ลืมตาแล้วหลับตา หรือหลับตาแล้วลืมตา ดูกรอานนท์ นี้
เรียกว่า อินทรียภาวนาในรูปท่ีรู้ได้ด้วยจักษุ อันยอดเย่ียม ในวินัยของอริยชน;  

“ดูกรอานนท์ ข้ออื่นยังมีอีก เพราะได้ยินเสียงด้วยหู... เพราะดมกลิ่นด้วยจมูก... เพราะลิ้ม
รสด้วยลิ้น... เพราะต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ (ทํานองเดียวกับขอ

กอน) ...ดูกรอานนท์ ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด ที่สภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่า
ชอบใจและไม่น่าชอบใจ เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับหาย อุเบกขาตั้งได้ที่สนิท โดยเร็ว โดยพลันทันที 
โดยไม่ยากลําบาก เหมือนดังบุรุษมีกําลัง เอาหยาดนํ้าสองหรือสามหยาด หยดลงในกระทะเหล็ก
ที่ร้อนจัดตลอดทั้งวัน การหยดลงไปแห่งหยาดนํ้านั้นยังช้า (ไม่ทันที่) หยาดนํ้านั้นจะถึงความ
เหือดหาย หมดสิ้นไปฉับพลันทันใด โดยแน่แท้ ดูกรอานนท์ นี้เรียกว่า อินทรียภาวนาใน
ธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยใจ อันยอดเย่ียม ในวินัยของอริยชน; 

“ดูกรอานนท์ อย่างน้ีแล เป็นอินทรียภาวนา อันยอดเย่ียม ในวินัยของอริยชน.  

๒. ก) เสขปาฏิบท (ผูยังฝกศึกษา): “ดูกรอานนท์ ก็พระเสขะ ผู้ยังปฏิบัติอยู่ เป็นอย่างไร? 
ดูกรอานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น 
สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้, เธออึดอัด เบื่อหน่าย 
รังเกียจ ด้วยสภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ที่เกิดขึ้น
แล้วนั้นๆ, เพราะได้ยินเสียงด้วยหู... เพราะดมกลิ่นด้วยจมูก... เพราะลิ้มรสด้วยลิ้น... เพราะ
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ... เธออึดอัด เบื่อหน่าย รังเกียจ ด้วย
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สภาพน่าชอบใจ สภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นๆ; 
ดูกรอานนท์ อย่างน้ีแล ชื่อว่าพระเสขะ ผู้ยังปฏิบัติอยู่.  

๒. ข) ภาวิตินทรีย (ผูศึกษาพัฒนาจบแลว): “ดูกรอานนท์ ก็พระอริยะ ผู้ภาวิตินทรีย (ได
พัฒนาอินทรียแลว) เป็นอย่างไร? ดูกรอานนท์ เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ สภาพที่น่าชอบใจก็
เกิดขึ้น สภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี, เธอน้ัน หากจํานงว่า เราจะหมายรู้ในสิ่งปฏิกูล ว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มี
ความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะหมายรู้ในสิ่งไม่ปฏิกูลว่า
เป็นของปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เรา
จะหมายรู้ในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ 
ว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะหมายรู้ในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูล ว่าเป็นของ
ปฏิกูลอยู่ ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นๆ ว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้, หากจํานงว่า เราจะเว้น
คํานึงทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ทั้งสองอย่าง มีอุเบกขาอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะ ก็มีอุเบกขาในสิ่ง
น้ันๆ อยู่โดยมีสติสัมปชัญญะได้;  

“ดูกรอานนท์ ข้ออื่นยังมีอีก เพราะได้ยินเสียงด้วยหู... เพราะดมกลิ่นด้วยจมูก... เพราะลิ้ม
รสด้วยลิ้น... เพราะถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ... สภาพที่น่าชอบใจ
ก็เกิดขึ้น สภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น สภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น แก่ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี, เธอนั้น... หากจํานงว่า เราจะเว้นคํานึงทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูล ทั้งสองอย่าง มี
อุเบกขาอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะ ก็มีอุเบกขาในสิ่งน้ันๆ อยู่โดยมีสติสัมปชัญญะได้;             

“ดูกรอานนท์ อย่างน้ีแล ชื่อว่าพระอริยะ ผู้ภาวิตินทรีย (ไดพัฒนาอินทรียแลว).”592 

เมื่อมองความหมายของกายภาวนาและภาวิตกายขยายออกไปอีกแบบหน่ึง หรือเหมือนเปล่ียนจุด

กําหนด คือแทนท่ีจะมองตรงผัสสทวารหรืออินทรียเอง ก็มองที่โลกหรือส่ิงภายนอกซึ่งเขามาเกี่ยวของกับอินทรีย 

หรือเปนอารมณท่ีอินทรียจะรับรู แลวก็ไปจับจุดเนนท่ีส่ิงเหลานั้นแยกเปนพวกๆ เปนประเภทๆ ไป ก็จะได

ความหมายทํานองท่ีบอกไวอีกอยางหน่ึงวา กายภาวนาเปนการพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

หรือจําพวกวัตถุ (ตลอดจนแมแตตัวบุคคลในแงท่ีเปนวัตถุแหงการรับรู) 
แลวก็จะเห็นวา ของจําพวกหนึ่งท่ีเราเขาไปเกี่ยวของสัมพันธมาก ก็คือ ปจจัย ๔ ไดแก อาหาร 

เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยาบําบัดโรค ตลอดจนส่ิงของเครื่องมือเครื่องใช วัตถุใชสอย ส่ิงท่ีเสพอาศัยใชทํางานทํา

การท้ังหลาย ซึ่งเปนแดนใหญท่ีชีวิตเกี่ยวของ ท่ีจะตองฝกตองพัฒนาชีวิตน้ัน ดังท่ีทานจัดเปนปจจัยปฏิเสวนศีล 

หรือปจจัยสันนิสิตศีล และก็อาจจัดปจจัยปฏิเสวนาน้ันตามอินทรียสังวรเขามาไวในกายภาวนานี้ดวย 
การสัมพันธกับวัตถุท้ังหลายท่ีเปนปจจัยยังชีพและหลอเล้ียงชีวิตนี้ ในพระธรรมวินัยก็ถือเปนเรื่อง

สําคัญในการศึกษา ท่ีจะตองฝกฝนพัฒนาตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ดังท่ีฝกกันต้ังแตเขามาบวช ใหเสพปจจัย

ส่ีโดยพิจารณา หรือใหบริโภคดวยปญญา โดยรูจักประมาณ ใหไดความพอดี ท่ีจะเกิดคุณคาแทจริงท่ีชีวิต

ตองการ มิใชแคบริโภคอยางมืดมัวดวยโมหะเพียงท่ีจะสนองความอยากเสพดวยตัณหา ดังความที่ตรัสวา 
                                                 
592  ม.อุ.๑๔/๘๕๓/๕๔๑; คําวา “ปฏิกูล” ไมพึงมองความหมายแคบๆ อยางที่มักเขาใจทํานองวาสกปรก ยกตัวอยางตามท่ีทานอธิบายไว 

เชน คนหนาตาไมดี มีกิริยาอาการไมงาม เรามองดวยเมตตา หรือของไมสวย เรามองตามสภาวะของธาตุ ใหเห็นเปนนาชื่นชมหรือ

สบายตา ก็เรียกวา หมายรูในของปฏิกูลเปนไมปฏิกูล คนหรือของที่เห็นกันวาสวยงาม เรามองดวยอนิจจตา หรือตามสภาวะของธาตุ 

ก็กลายเปนไมสวยงาม อยางนี้ก็เรียกวา หมายรูในของไมปฏิกูลเปนปฏิกูล (ดูคําอธิบายใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๙๐/๕๙๙) 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๕๙ 
 

  

“ดูกรจุนทะ เรามิใช่แสดงธรรมแก่เธอทั้งหลาย เพื่อปิดกั้นบรรดาอาสวะ (ความเสียหาย
หมักหมม) ที่เป็นไปในปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้น, อีกทั้งเราก็มิใช่แสดงธรรมเพื่อป้องกันบรรดา
อาสวะ ที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าเท่าน้ัน, หากแต่ว่า เราแสดงธรรม ทั้งเพื่อปิดกั้นบรรดาอาสวะที่
เป็นไปในปัจจุบัน และเพื่อป้องกันบรรดาอาสวะที่จะเป็นไปในเบ้ืองหน้าด้วย;  

“ดูกรจุนทะ เพราะฉะนั้นแล จีวรใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลาย จีวรนั้น ควรแก่
พวกเธอ เพียงเพื่อเป็นเครื่องป้องกันหนาว ป้องกันร้อน ป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว์เล้ือยคลาน เพียงเพ่ือเป็นเคร่ืองปกปิดอวัยวะอันยังความละอายให้กําเริบ;  

“บิณฑบาตใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลาย บิณฑบาตนั้น ควรแก่พวกเธอ เพียง
เพ่ือความดํารงอยู่แห่งกายน้ี เพื่อยังกายน้ีให้เป็นไป เพ่ือระงับความ(ขาดอาหารอันจะ)เบียดเบียน
ชีวิต เพื่อเกื้อหนุนพรหมจริยา (โดยรู้ว่า) ด้วยการปฏิบัติดังนี้ เราจักบรรเทาเวทนาเก่าได้ ทั้ง
จักไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วย และเราก็จักมีชีวิตที่ดําเนินไปราบรื่น พร้อมทั้งความไร้โทษ 
และความอยู่สําราญ;  

“เสนาสนะใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลาย เสนาสนะน้ัน ควรแก่พวกเธอ เพียงเพื่อ
เป็นเครื่องป้องกันหนาว ป้องกันร้อน ป้องกันสัมผัสเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน 
เพียงเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาอุตุอันตราย เพื่อเป็นท่ีมีความรื่นรมย์ในการหลีกเร้น;  

“คิลานปัจจัยเภสัชบริขารใด อันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลาย คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
นั้น ควรแก่พวกเธอ เพียงเพื่อเป็นเครื่องบําบัดเวทนาทั้งหลาย อันเนื่องจากอาพาธต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อความเป็นผู้ไม่มีทุกข์ยากเป็นอย่างย่ิง ฉะน้ี”593  

บรรดาปจจัย ๔ น้ี ขอท่ี ๒ เสนาสนะ (แปลตามศัพทวา “ท่ีนั่ง และที่นอน”) คือท่ีอยูอาศัย เปนปจจัย

ใหญ ท้ังเปนท่ีต้ังอาศัย และครอบคลุมปจจัยขออื่นๆ จะปรุง จะรับประทาน จะเก็บอาหารเส้ือผา จะนุงหม

แตงตัว ฯลฯ แทบทุกอยางทุกประการ ก็อาศัยเสนาสนะทั้งน้ัน จนกระท่ัง ในการถวายทาน พระพุทธเจาเคยตรัส

แสดงความสําคัญไววา 
“ผู้ให้ข้าวนํ้า ชื่อว่าให้กําลัง ให้เสื้อผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความ

สะดวกสบาย ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ ส่วนผู้ใดให้ที่พักพาอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกอย่าง 
แลผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้น้ันชื่อว่าให้อํามฤต”594 

สําหรับพระสงฆ เสนาสนะมีความหมายโยงขยายออกไป ต้ังแตกุฎีท่ีอยูสวนตน จนถึงท่ีอยูอาศัยรวมกัน

อันรวมเปนวัด ท่ีมีคําเรียกเดิมตามพระพุทธานุญาตวา “อาราม” (แปลสามัญวาสวน) และวัดคืออารามนั้น ก็เกิด

ข้ึนมาจากปาคือวนะ และหรืออุทยาน ดังเห็นไดชัดจากกําเนิดของวัดแรกในพระพุทธศาสนา ท่ีพระเจาพิมพิสาร

ถวายแดพระพุทธเจา คือ เวฬุวันอุทยาน (เวฬุวนํ อุยฺยานํ) และวัดสําคัญท่ีประทับยาวนานท่ีสุด คือ เชตวัน

อุทยาน ท่ีมาเปนเชตวนาราม (“เชตสฺส ราชกุมารสฺส อุยฺยานํ” มาเปน “เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม”)
595 

                                                 
593  ที.ปา.๑๑/๑๑๓/๑๔๒; บางแหง ตรัสเปนคําสอนเชิงปฏิบัติใหพิจารณาในเวลาที่จะเสพบริโภค อยางที่มีคําเริ่มตนทุกขอวา “ปฏิสงฺขา 

โยนิโส” ขอยกตัวอยางมาเฉพาะขอพิจารณาอาหารบิณฑบาต ซ่ึงมีความเพิ่มเติมในตอนเริ่มตนดังน้ี “ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบ

คาย จึงฉันอาหารบิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา) มิใชเพื่อสนุกสนาน มิใชเพื่อติดรสหลงมัวเมา มิใชเพื่ออวดโอโกเก มิใชเพื่อประดับ

ประดา แตเพียงเพื่อความดํารงอยูแหงกายน้ี...” (ตอจากน้ี เหมือนขางบน), เชน องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๙/๔๓๕ 
594  สํ.ส.๑๕/๑๓๘/๔๔ 
595  พุทธานุญาตใหมีวัด ซ่ึงปรารภการถวายเวฬุวันอุทยานของพระเจาพิมพิสารนั้น วา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ”, วินย.๔/๖๓/๗๑ 



๓๖๐  พุทธธรรม 
 

จากอารามคือวัดในวนะ อันเปนปายอยในถิ่นใกลบานยานใกลเมืองและชายปาใหญ ท่ีอยูอาศัยของ

พระสงฆก็ขยายกระจายออกไปสูถิ่นหางไกลในปาใหญท่ีเรียกวาอรัญ (“อรฺ”) อันรวมท้ังถ้ํา เง้ือมเขา บน

บรรพตคีรี และในท่ีสุด เสนาสนะคือท่ีอยูอาศัยนั้น ก็โยงพระสงฆเขากับปาดงพงไพร ขุนเขา และถ่ินบาน แดน

เมืองท้ังหมด จนถึงโลก อันรวมท้ังส่ิงแวดลอมท้ังมวล 
เสนาสนะ ท่ีอยูอาศัย ถ่ินแดน ส่ิงแวดลอมท้ังหมดน้ี ก็คือส่ิงรอบตัวท่ีจะรับรู ติดตอ เกี่ยวของ ส่ือสาร

สัมพันธ ดวยปญจทวาร คือผัสสทวาร หรืออินทรียท้ัง ๕ นั้นเอง ดังนั้นโลกรอบตัวท่ีวามาน้ี จึงเปนแดนแหงกาย

ภาวนา ท่ีจะฝกฝนพัฒนากาย คือพัฒนาความสัมพันธทางอินทรียเหลานั้น 
ลักษณะความสัมพันธท่ีตองการ ซึ่งมีอยูตลอดทุกเวลาในชีวิตของพระภิกษุ หรือผูศึกษา ปรากฏต้ังแต

ในถอยคําพ้ืนฐานท่ีกลาวแลวน้ัน และโยงไปสูความสัมพันธท่ีดีงามกวางออกไปๆ โดยกาวหนาไปกับการพัฒนา

ในการฝกการศึกษานั้น เริ่มดวยคําหลักท่ีเปนพื้นมาในชีวิตของพระภิกษุคําแรกท่ีกลาวแลวนั้น คือ อาราม ท่ีแปล

งายๆ วา “สวน” หรือแปลตามศัพทอยางท่ีนิยมพูดกันมาวา “ท่ีมายินดี” 
คําวาอาราม หรือท่ีมายินดีนี้ บอกความสัมพันธพื้นฐานของผูศึกษา เริ่มจากถิ่นท่ีอยูอาศัย (คือวัด) วา

เปนท่ี (มีสภาพธรรมชาติ พืชพรรณ กบไกนกกา ฯลฯ) ท่ีชวนใจใหมายินดี คําวาอารามนี้ บอกความสัมพันธทาง

จิตใจท่ีพึงประสงค ซึ่งภิกษุหรือผูศึกษาพึงมีเปนพ้ืนฐานตอสถานท่ีอยูอาศัยอันเหมาะนั้น แลวขยายออกไปใหถิ่น

แดนที่ตนเก่ียวของ เปนอารามท่ีมายินดี  
มิใชเทาน้ัน คําวาอารามโยงภิกษุหรือผูศึกษาน้ัน ลึกเขาไปทางดานความเปนอยูและการปฏิบัติธรรมดวย 

คือโยงตอเขาไปถึงแดนของอินทรียใหญภายใน อันไดแกใจ ใหมีอารามคือความมายินดีในเร่ืองตางๆ ขยายตอ

ออกไป อันท่ีเปนหลักๆ เชน ปวิเวการาม (มีความสงัดวิเวกเปนที่มายินดี) ปฏิสัลลานาราม (มีความหลีกเรนเปน

ท่ีมายินดี) แลวก็ลึกลงไปถึง ปหานาราม (มีการแกไขละเลิกอกุศลธรรมเปนที่มายินดี) ภาวนาราม (มีการเจริญ

คือพัฒนากุศลธรรมเปนที่มายินดี)
596 

อารามเปนอาการความรูสึกในจิตใจของภิกษุหรือผูศึกษา ท่ีพึงมีตอส่ิงอันเหมาะท่ีจะส่ือสารสัมพันธนั้น

โดยตรง และเทากับวาผูศึกษาเองมีหนาท่ีจะพึงทําใหส่ิงท่ีตนเกี่ยวของสัมพันธน้ัน เปนอารามอันจะเปนที่มายินดี

ดวย ต้ังแตวัดที่อยูอาศัยของตนเองที่มีชื่อใหเรียกวาอยางน้ันอยูแลว และพึงแผขยายอารามนี้ออกไปใหท่ัวรอบ 
ขณะท่ีคําวา “อาราม” แสดงความรูสึกในใจท่ีสัมพันธหรือมีตอสถานที่ถิ่นฐานส่ิงแวดลอมนั้นๆ ก็มีอีกคํา

หนึ่งท่ีปรากฏมากมายเหลือเกินในชีวิตของพระสงฆหรือผูศึกษา ตลอดถึงทานผูจบการศึกษาแลวในพระธรรม

วินัยน้ี (นาจะมาก นาจะบอยกวาอารามเสียอีก) คือคําวา “รมณีย” ท่ีแปลวานารื่นรมย คําน้ีชี้บอกไปที่สภาพของ

บรรยากาศท่ีชื่นชูใจ อันพึงประสงคยิ่งสําหรับผูศึกษา ท่ีจะเกื้อกูลใหเจริญงอกงามกาวไปดวยดีในการศึกษา

พัฒนากุศลธรรม และสําหรับทานผูจบการพัฒนาแลว ก็จะสัมผัสพบสภาพรมณียน้ีไดงายดายหรืออยางพรอม

ทันที เพราะมีสัมผัสท่ีไมมีกิเลสแฝงงําหรือกั้นบัง กับท้ังทานเองน่ันแหละเปนผูพรอมท่ีจะทําใหถ่ินฐานส่ิงท่ี

แวดลอมเปนรมณีย คือเปนที่รื่นรมย ท้ังแกองคทานเอง และแกผูอื่นทั้งหลายท่ีเขามาใกลชิดหรือแวดลอมดวย 
“รมณีย” ภาวะท่ีนารื่นรมย จึงเปนคําท่ีปรากฏท่ัวไปในพระไตรปฎก เหมือนเปนบรรยากาศหนึ่งของ

พระไตรปฎกน้ันดวย เริ่มต้ังแตในพุทธประวัติกอนตรัสรู เม่ือพระโพธิสัตวเสด็จเท่ียวทรงแสวงหาสถานท่ีอัน

เหมาะท่ีจะทรงบําเพ็ญเพียร ในท่ีสุดทรงพบท่ีอันเหมาะเชนนั้น ณ อุรุเวลาเสนานิคม ดังคําตรัสในวาระน้ันวา  
                                                 
596  อารามดานตรงขามที่พึงละเวนก็มี เชน นิททาราม (มีการหลับเปนที่มายินดี) กัมมาราม (มีงานยุงเปนที่มายินดี) ภัสสาราม (มีการ

พูดคุยเปนที่มายินดี) สังคณิการาม หรือสังสัคคาราม (มีการคลุกคลี หรือม่ัวสุมเปนที่มายินดี) ตลอดจน รูปาราม สัททาราม (มีรูป มี

เสียงเปนท่ีมายินดี) ฯลฯ 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๖๑ 
 

  

“‘ภาคพื้นภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นที่รื่นรมย์จริงหนอ (รมณีโย วต) มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน 
ท้ังมีแม่นํ้าไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็ราบเรียบ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็น
สถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญเพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร’ ภิกษุทั้งหลาย 
เราน้ันแล ได้น่ังลงแล้ว ณ ท่ีน้ัน โดยตกลง’ใจว่า ‘ท่ีน่ีละ เหมาะท่ีจะบําเพ็ญเพียร’”597 

พระพุทธเจา และเหลาพระสาวก เมื่อเสด็จไปประทับหรือไปอยู และผานไปในท่ีตางๆ โดยเฉพาะตามปา

เขาแดนไพร มีคําบันทึกไววา ทานไดกลาวถึงสถานท่ีนั้นๆ วาเปนท่ีรื่นรมย บางทีก็พรรณนาไวดวยวารื่นรมย

อยางไร ดังตัวอยาง พระเอกวิหาริยเถระกลาวถึงบรรยากาศในถิ่นที่ทานไปอยูวิเวก เปนคาถาความวา  
“... เมื่อลมเย็นพัดมา พากลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไป เรานั่งอยู่บนยอดเขา จักทําลายอวิชชา 

ณ เงื้อมผาที่ดารดาษไปด้วยดอกโกสุม มีภาคพื้นเยือกเย็นในแดนป่า เราผู้เป็นสุขแล้วด้วย
วิมุตติสุข จะรื่นรมย์อยู่ในถํ้าแห่งขุนเขาอย่างแน่นอน.”598 

พระมหากัสสปะกลับจากบิณฑบาต เดินขึ้นภูเขา ก็กลาวคาถาประพันธช่ืนชมความรื่นรมยในแดนปา 

ดังท่ีมีบันทึกไวยืดยาว เชนตอนหนึ่งวา  
“ภาคพื้นภูผา เป็นที่ร่าเริงใจ มีต้นกุ่มมากมาย เรียงรายเป็นทิวแถว เสียงช้างร้องก้อง

กังวาน เป็นรมยสถาน ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 
ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารนํ้าเย็นใสสะอาด ดารดาษด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสี

เหมือนแมลงค่อมทอง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 
ยอดภูผาสูงตระหง่านเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็นเหมือนเป็นปราสาท กัมปนาทด้วย

เสียงช้างคํารนร้อง เป็นที่ร่าเริง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์”599 

รวมความ ดังไดกลาวแลว พระอรหันตไดพัฒนาอินทรียแลว เปนภาวิตินทรีย ทานเอง นอกจากพรอม

ท่ีจะสัมผัสบรรยากาศท่ีรื่นรมยไดโดยพลันแลว ถึงแมถาท่ีน้ันไมนารื่นรมย ทานก็มองหรือวางใจรื่นรมยได เม่ือ

ไปในที่รื่นรมย ก็รื่นรมยโดยไมมีอะไรกีดก้ัน แมไปในท่ีวุนวาย ก็กลายเปนทําสถานท่ีนั้นใหรื่นรมย คนใดมาใกล

หรือไดแวดลอม ก็พลอยรื่นรมยใจ ดังคาถาท่ีวา  
“ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม ไม่ว่าที่ดอน (พระอรหันต์) ทา่นผู้ไกลกิเลส อยู่ที่ไหน ที่

น้ันไซร้ เป็นภูมิสถาน อันรื่นรมย์”600 

กายภาวนาเปนการพัฒนาพื้นฐานข้ันตน ซึ่งจะสําเร็จผลสมบูรณเปนจริง ก็ตอเมื่อไดพัฒนาจบส้ิน คือ

บรรลุผลของปญญาภาวนา แตเม่ือพัฒนาจบส้ินสมบูรณแลว ภาวิตกายก็เปนดานท่ีแสดงผลออกมา ซึ่งปรากฏ

กอนนําหนา หรือท่ีคนท่ัวไปจะสัมผัสไดงาย แตพรอมกันนั้น ก็มีผลสําแดงอยางอื่นท่ีเทียบคลาย ซึ่งคนท่ัวไป ผู

ท่ีตนเองมิไดพัฒนาจิตปญญาศีลและกาย อาจเขาใจผิด เหมือนถูกพาใหหลงไปไดโดยงายเชนเดียวกัน 

                                                 
597  ม.มู.๑๒/๓๑๙/๓๒๓; คําวารมณีย อาจมาในรูปอ่ืนๆ เชน รมฺม และ รามเณยฺยก เปนตน (เพราะกฎเกณฑทางฉันทลักษณ) 
598  ขุ.เถร.๒๖/๓๗๑/๓๔๙ 
599  ขุ.เถร.๒๖/๓๙๘/๔๑๐ 
600  ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘ 



๓๖๒  พุทธธรรม 
 

๖. ภาวิตศีล: มีศีลท่ีไดพัฒนาแลว 
ในดานความประพฤติท่ัวไป ท่ีเรียกวา “ศีล” มีคํากลาวแสดงลักษณะของผูบรรลุนิพพานแลว ไมสู

บอยครั้งนัก ท้ังนี้ เพราะตามหลัก ศีลเปนสิกขา หรือการศึกษาขั้นตน พระอริยบุคคลยอมเปนผูมีศีลสมบูรณ

แลวต้ังแตช้ันโสดาบัน
601

 และเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ท่ีผูเขาถึงนิพพานบรรลุ ก็เปนภาวะท่ีทําใหความทุศีล 

หรือความประพฤติเสียหาย ไมมีเหลือตอไป
602

   
โดยนัยดังกลาวมา ขอท่ีควรพิจารณา ณ ท่ีนี้ จึงเหลือจํากัดเพียงขอท่ีวา พระอรหันตดําเนินชีวิตอยางไร 

ทํากิจกรรมหรือประกอบกิจการงานอะไร ในรูปลักษณะอยางไร 
ประการแรก พระอรหันตเปนผูดับกรรม

603
 หรือส้ินกรรม

604
 การกระทําของทานไมเปนกรรมอีกตอไป 

ในคัมภีรฝายอภิธรรม มีคําเรียกการกระทําของทานวาเปน “กิริยา”
605

  
ท่ีวา “ดับกรรม” นั้น หมายถึงไมกระทําการตางๆ โดยมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ครอบงํา หรือชักจูงใจ 

แตทําดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ มีปญญารูแจงชัดตามเหตุผล เลิกทําการอยางปุถุชน เปล่ียนเปนทําอยางอริยชน คือ 

ไมทําการดวยความยึดม่ันในความดีความช่ัวท่ีเกี่ยวกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉัน ท่ีจะใหฉันไดเปน

อยางนั้นอยางนี้ ไมมีความปรารถนาเพื่อตัวตนเคลือบแฝงอยู ไมวาในรูปท่ีหยาบหรือละเอียด แมแตความภูมิ

พองอยูภายในวานั่นเปนความดีของฉัน หรือวาฉันไดทําความดี เปนตน ทําไปตามวัตถุประสงคของกิจน้ันๆ ตาม

เหตุผลของเร่ืองนั้นๆ ตามท่ีมันควรจะเปนของมันลวนๆ จึงเปนการกระทําขั้นท่ีลอยพนเหนือกรรมดีข้ึนไปอีก 

สวนกรรมช่ัวเปนอันไมตองพูดถึง เพราะหมดโลภะ โทสะ โมหะ ท่ีจะเปนเหตุปจจัยใหทําความชั่วเสียแลว
606 

อยางไรก็ดี บางคราวมีผูต้ังขอสงสัยวา ตามปกติ คนเราจะทําอะไรได จะตองมีแรงจูงใจในการกระทํา 

และแกนสําคัญของแรงจูงใจท้ังหลายก็คือ ความปรารถนา ความตองการ ซึ่งควรจะรวมอยูในคําวา “ตัณหา” เม่ือ

ผูบรรลุนิพพานละตัณหาเสียแลว ก็หมดแรงจูงใจ จะทําการตางๆ ไดอยางไร คงจะกลายเปนคนอยูนิ่งเฉย ไมทํา

อะไรเลย แมจะไมทําความชั่วก็จริง แตก็ไมทําความดีอะไรดวย ก็คงไมมีประโยชนอะไร   
ในท่ีนี้ คําตอบข้ันตนอยางงายๆ มีวา มิใชแตความอยากความปรารถนาเทาน้ันท่ีเปนแรงจูงใจ แมความ

คํานึงเหตุผลก็เปนแรงจูงใจไดเชนกัน ดังจะเห็นไดในปุถุชน เมื่อจะทําการบางอยาง บางคราวมีการตอสูกัน

ภายในจิตใจระหวางพลังสองฝาย คือ ระหวางความปรารถนาผลประโยชนสวนตัว กับความรูเหตุรูผลรูดีรูช่ัว 

บางคราวเขาก็ทําตามความอยากได บางคราวเขาก็ทําตามเหตุผล  
พิจารณาลึกลงไปอีกชั้นหน่ึง ชีวิตเปนอยูไดดวยอาศัยพลังท่ีทําใหมันเปนชีวิต คือ มีความเคล่ือนไหว

ขยับขยายตัว ถาไมมีองคประกอบอยางอื่นเขามาเกี่ยวของ ชีวิตจะเคล่ือนไหวไปตามทางที่ความรูบอกให แต

เพราะขาดความรู หรือความรูไมเพียงพอ ตัณหาจะไดโอกาสเขามาบิดเบือนหรือบงการความเคล่ือนไหวของชีวิต

ไมเฉพาะบงการใหทําเทาน้ัน บางครั้งเม่ือความรูบอกใหแลววา ควรกระทํา แตตัณหาในรูปของความเกียจคราน

                                                 
601  เชน องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔; อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๑/๑๗๘ 
602  องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๙ 
603  นัย สํ.สฬ.๑๘/๒๒๙/๑๖๖ (เทียบ องฺ.ติก.๒๐/๕๕๑/๓๓๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๕) 

604  นัย ที.ปา.๑๑/๒๕๖/๒๔๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๓/๓๑๔ 
605  เชน อภิ.สํ.๓๔/๖๖๕/๒๖๐ 

606  ดู ตอนวาดวยมัชฌิมาปฏิปทา ประกอบ. 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๖๓ 
 

  

เปนตน เขาครอบงําเสีย กลับเหนี่ยวรั้งไวไมใหกระทําก็มี ในภาวะเชนนี้ จึงกลาวไดวา ตัณหาหรือความอยาก ไม

เปนแตเพียงแรงจูงใจใหกระทําเทาน้ัน แตเปนแรงจูงใจไมใหกระทําดวย แตถาจะพูดใหถูกทีเดียว การไมกระทํา

ในกรณีน้ี ก็เปนการกระทําอยางหน่ึงเหมือนกัน คือ กระทําการไมกระทํา เพราะมีกิจกรรมท่ีเรียกวาการไมกระทํา

น้ีเกิดขึ้นในรูปของการหนวงรั้งไว ดังน้ัน หนาท่ีของตัณหาในท่ีน้ี คือ เปนแรงจูงใจ ท้ังในการกระทําการกระทํา 

และในการกระทําการไมกระทํา  
เปนอันวา เพราะมีตัณหาคอยขัดขวาง บีบ และบงการ จึงทําใหการเคล่ือนไหวโดยพลังของชีวิต ไมเปน

อิสระตามทางที่ความรูบอกให เมื่อใด พนจากอํานาจครอบงําหรือแรงเราแฝงกระซิบของตัณหา เมื่อนั้น ก็จะมี

การเคล่ือนไหวที่เปนอิสระตามทางของปญญา นี่คือภาวะท่ีชีวิตเปนอยูและดําเนินไปดวยปญญา  
อยางไรก็ดี ถามองลึกลงไปอีก โดยแยกแยะวิเคราะหใหละเอียด จะเห็นซอนข้ึนมาอีกวา เมื่อปญญารู

เขาใจมองเห็นวาควรจะทําหรือไมควรทําอะไรตามเหตุผลท่ีควรจะเปนนั้น พอปญญาบอกขึ้นมาอยางนั้น ก็จะมี

แรงขึ้นมาอยางหน่ึงในจิตใจ ท่ีชวยขับดันพาไปสูการกระทําหรือไมกระทําน้ัน อันเรียกไดวาเปนความอยากอีก

แบบหน่ึง หรือเรียกไดวาเปนแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปญญา ดังท่ีจะพูดตอไป  
ควรย้ําไวอีกวา เมื่อมีการไมกระทําส่ิงท่ีควรทํา เชน นักเรียนไมสนใจบทเรียน หรือคนไมชวยเหลือกัน 

เปนตน ไมพึงคํานึงถึงแตเพียงการขาดแรงจูงใจท่ีจะใหกระทําเทานั้น แตควรพิจารณาถึงแรงจูงใจใหไมกระทํา

ดวย คือพิจารณาถึงตัณหาท่ีมาในรูปของความเกียจคราน ความไมชอบใจ ความเพลิดเพลินกับอารมณอื่น เปน

ตน ซึ่งมีกําลังมากกวา ฉุดดึงไว การใชแรงจูงใจแบบตัณหา จึงมักเปนการเพิ่มหรือเรงเราพลังแขงขันตานทาน

ระหวางแรงจูงใจใหกระทํา กับแรงจูงใจใหไมกระทํา ฝายไหนแรงกวาก็ชนะไป ขอนี้เปนลักษณะอยางหนึ่งท่ี

แตกตางจากกรณีมีแรงจูงใจซ่ึงเกิดจากปญญา   
ตรงนี้ มีเรื่องท่ีขอทําความเขาใจแทรกไวหนอยหนึ่ง คือ เม่ือกี้น้ี ไดพูดถึง “แรงจูงใจแบบตัณหา” แลวก็

พูดถึง “แรงจูงใจซึ่งเกิดจากปญญา” ตามที่พูดน้ัน จะเห็นทํานองวา สองอยางน้ันเปนแรงจูงใจท่ีตรงขามกัน เรื่อง

น้ี ท่ีจริง จะอธิบายเปนหัวขอใหญอยางหน่ึงขางหนา แตตรงนี้ มีเรื่องเก่ียวของเขามา ก็ควรทําความเขาใจเปนพื้น

ไวเล็กนอย 
ถาพูดอยางงายๆ ในท่ีนี้ เรามีแรงจูงใจ ๒ อยาง คือ แรงจูงใจแบบตัณหา ซึ่งเปนแรงจูงใจท่ีเกิดจาก

ความรูสึก ไดแก ความอยาก ความปรารถนา ความตองการ ท่ีเปนไปตามความรูสึก เชน รูสึกชอบใจ ก็อยากได 

รูสึกวาอรอย ก็อยากล้ิมรส เปนความอยากหรือความตองการโดยไมตองมีความรูวา ถูกตองไหม มีคุณหรือมี

โทษ เปนประโยชนหรือไม น้ีเปนแรงจูงใจอยางท่ี ๑ 
สวนแรงจูงใจอยางท่ี ๒ ท่ีวาแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปญญา พูดงายๆ ก็คือ แรงจูงใจท่ีเกิดจากความรู 

ไดแก ความอยาก ความปรารถนา ความตองการ ท่ีเปนไปตามความรูเขาใจเหตุผลและความถูกตองเปนจริง เชน 

เห็นพื้นถนนขยักเขยิน สกปรก รก มีส่ิงกีดขวางเกะกะหรือจะทําใหล่ืนไถล เรารูเขาใจวา ถนนเปนทางสัญจรซึ่งท่ี

ถูกตองดีตรงตามเหตุผลและความจริงน้ัน พึงสะอาดเรียบรอยปลอดภัย เม่ือเห็นถนนเสียหายอยางนั้น ก็อยาก

ทําใหสะอาดเรียบโลงคลองไรของแปลกปลอม ความอยากหรือความตองการอยางน้ี เปนแรงจูงใจอยางท่ี ๒ มี

ช่ือเรียกใหเปนคูตรงขามกับอยางแรกคือแรงจูงใจแบบตัณหาน้ัน วาเปน “แรงจูงใจแบบฉันทะ” 
“ฉันทะ” คือ ความอยาก ความปรารถนา ความตองการท่ีตรงไปตรงมาตามสภาวะ คือ อยากใหส่ิงน้ันๆ 

ดี งาม สมบูรณ ตรงหรือเต็มตามสภาวะท่ีจะพึงเปนไปของมัน ซึ่งไมเกี่ยวกับความชอบใจ หรือไมชอบใจ และ



๓๖๔  พุทธธรรม 
 
การท่ีจะไดจะเอาหรือจะใหสลายไป เพื่อสนองความรูสึกแหงตัวตนของเรา แตความอยากความปรารถนาความ

ตองการท่ีเปนแรงจูงใจแบบฉันทะน้ัน พัฒนาข้ึนไปตามพัฒนาการของปญญา 
ทีน้ี ฉันทะ ท่ีปรารถนา ท่ีตองการใหส่ิงท้ังหลาย ดี งาม สมบูรณ ตรงหรือเต็มตามสภาวะท่ีจะพึงเปนไป

ของมันน้ัน เม่ือมาเกี่ยวของกับคน ก็แสดงออกเปนความอยากความตองการใหบุคคลนั้นๆ ดีงาม สมบูรณ 

แข็งแรง สดใส นาช่ืนชม มีความสุข ตลอดจนอยากใหเขาดํารงอยูในภาวะแหงความถูกตอง สมควร เปนธรรม 

ไมมีความบกพรองผิดพลาด  
ย่ิงกวาน้ัน เนื่องจากทานใหความสําคัญแกคนเปนพิเศษ “ฉันทะ” ตอคน ก็แยกขยายออกไปตาม

สถานการณ เปน “เมตตา” ท่ีปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุขในยามปกติ เปน “กรุณา” ท่ีวาในคราวเขาตกตํ่า

เดือดรอน ก็อยากชวยใหเขาพนทุกขภัยพนปญหา เปน “มุทิตา” ท่ีปรารถนาดีอยากสงเสริมใหเขามีความดีงามมี

ความสุขความสําเร็จยิ่งข้ึนไป และเปน “อุเบกขา” ท่ีปรารถนาใหเขาดํารงอยูในความถูกตอง ในธรรม ในความไม

ผิดพลาดเสียหาย  
โดยเฉพาะ สําหรับทานผูถึงนิพพานน้ัน มีลักษณะเดนเห็นชัดในแงท่ีวา เปนผูปลอดโปรงไรทุกข มี

ความสุข หลุดพนเปนอิสระอยางสมบูรณแลว การเคล่ือนไหวที่เปนอิสระตามทางของปญญา หรือภาวะท่ีมี

แรงจูงใจอันเกิดจากปญญาน้ัน จึงขับดันใหแรงแหงฉันทะในขอกรุณาแสดงออกมาเต็มท่ี ดังท่ีพระพุทธเจาและ

พระอรหันตท้ังหลายมีกรุณาเปนพระคุณขอสําคัญ   
อธิบายไดงายๆ วา เทียบจากคนที่มีมนุษยธรรมท่ัวๆ ไป กรุณานี้เกิดข้ึนมาไดเอง เม่ือเราประสบพบเห็น

คนอื่นท่ีกําลังมีปญหา ถูกความทุกขบีบคั้น ขาดอิสรภาพอยู ถาในขณะนั้นตัวเราเองปลอดภัยเปนอิสระ อยูใน

ภาวะท่ีมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน และมีจิตใจเปนอิสระอยู คือ ไมถูกอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เขาครอบงําชัก

จูง เชน มิใชกําลังคํานึงถึงผลไดเพื่อตัว ไมมีความหวงกังวลเกี่ยวกับตัวตน ไมมีตัวตนท่ีกําลังถูกกระทบกระแทก

บีบค้ันอยู ไมเกิดความชอบใจจากการไดเห็นคนอื่นประสบทุกขอันเปนการสนองความอยากแฝงเรนภายในของ

อัตตาท่ีจะไดขยายตัวใหญโตขึ้นไปบาง  
พูดงายๆ วา ถาตัวเองไมมีปญหาบีบค้ันทําใหติดของคับแคบ ถาเรายังเปนอิสระอยู ในขณะนั้นจิตใจ

ของเราจะเปดกวางออก แผไปรับรูทุกขสุขและปญหาของผูอื่นท่ีกําลังประสบอยูนั้นไดเต็มท่ี เราจะเกิดความ

เขาใจ รูสึกเห็นอกเห็นใจ เกิดความคิดที่จะชวยเหลือปลดเปล้ืองเขาจากปญหา ทําใหเขาหลุดพนเปนอิสระดวย 
เมื่อเกิดความคิดชวยเหลือขึ้นมาแลวเชนนี้ ถาไมเกิดตัณหาแทรกเขามาอีก ในรูปของความหวงใย

ความสุขของตน กลัวสูญเสียประโยชนสวนตัว และความเกียจคราน เปนตน พลังเคล่ือนไหวของชีวิตก็จะดําเนิน

ไปอยางอิสระ สุดแตปญญาจะคิดรูและบอกทางให คือทําใหมีการชวยเหลือเก้ือกูลเกิดข้ึน  
ฉันทะคือแรงจูงใจใฝปรารถนาของบุคคลผูมีจิตใจปลอดโปรง เปนอิสระ ท่ีมีปญญาเปดกวางออกไป 

พรอมท่ีจะรับรูเรื่องราวของชีวิตอื่นๆ โดยเคล่ือนไหวตามรูตามเห็นปญหาขอติดขัดบีบค้ัน คือความทุกขของเขา 

แลวขยายความคิดเผื่อแผเกื้อกูลตองการใหเขาหลุดพนเปนอิสระจากปญหาหรือความทุกขนั้น พรอมที่จะทําการ

เพื่อแกไขขอคับของติดขัดใหเขา  
ความปรารถนาที่แผออกไปหาทางชวยเหลือเกื้อหนุนปลดเปล้ืองทุกขให ซึ่งเรียกวากรุณาอยางนี้ เปน

พลังขับเคล่ือนสําคัญแหงชีวิตของทานผูถึงนิพพานแลว ซึ่งไมมีตัวตนใดๆ ของตัวเองเหลือไวในความยึดถือท่ี

จะตองสนองอีกตอไป  



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๖๕ 
 

  

เทาท่ีกลาวมา เปนอันสรุปไดวา กรุณาเปนผลสืบเน่ืองจากปญญาและความมีจิตใจเปนอิสระ ปญญาใน

ท่ีน้ี มีคําเรียกจําเพาะวา วิชชา และความมีจิตใจเปนอิสระก็มีคําเรียกจําเพาะวา วิมุตติ จัดลําดับเขาชุดเปน วิชชา  

(ความรูเทาทันสภาวะ ซึ่งทําใหอัตตาไมมีท่ีต้ังอาศัย) วิมุตติ (ความหลุดพนปลอดโปรงโลงเปนอิสระ) และ กรุณา 

(ความรูสึกแผออกของจิตใจท่ีไวตอและไหวตามทุกขของสัตว ตองการชวยปลดเปล้ืองใหผูอื่นหลุดพนเปนอิสระ)  
สามอยางท่ีกลาวน้ัน เปนคูปรับตรงขามกับ อวิชชา (ความไมรูเทาทันตามสภาวะ ท่ีทําใหเกิดมีอัตตา

ข้ึนมาเปนท่ีของขัด) ตัณหา (ความอยากที่จะใหอัตตาเก่ียวของสัมพันธกับส่ิงหรือภาวะอยางใดอยางหนึ่ง โดย

อาการท่ีจะสนองความขาดพรองของอัตตา หรือหลอเล้ียงเสริมขยายอัตตาน้ัน) และ อุปาทาน (ความยึดติดเกาะ

เกี่ยวเหนียวแนนกับส่ิงหรือภาวะอยางใดอยางหนึ่งในเมื่อเห็นไปวาส่ิงหรือภาวะนั้นมีความหมายสําคัญตอการ

สนองอัตตา หรือความยิ่งใหญเขมแข็งมั่นคงของอัตตา)   
ผูบรรลุนิพพาน ละอวิชชา ตัณหา อุปาทานแลว จึงมีปญญาเปนเครื่องนําทางบอกทาง และมีกรุณาเปน

แรงจูงใจในการกระทํากิจสืบตอไป  
โดยนัยน้ี จะเห็นไดวา ถาจะตองใชตัณหาเปนแรงจูงใจในการกระทําทุกอยางแลว การทําความดีตอกัน 

หรือการชวยเหลือกัน จะเปนการชวยเหลือท่ีแทจริง หรือเปนการชวยเหลือท่ีบริสุทธ์ิไมไดเลย และในทํานอง

เดียวกัน ตราบใดท่ียังมีตัณหา หรือใชตัณหาเปนแรงจูงใจในการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น การชวยเหลือนั้นยอมมิใช

เปนกรุณาที่แทจริง 
ความจริง ตัณหา (คลุมถึงอวิชชาและอุปาทานดวย) ไมเพียงเปนแรงจูงใจท่ีมีอันตรายเทาน้ัน แตยังทํา

ใหมองขาม หรือมองไมเห็นประโยชนตน ประโยชนทานอีกดวย หรือแมเห็น ก็เห็นผิดพลาดบิดเบือนไปเสีย ไม

รูจักวาอะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชนอยางแทจริง ส่ิงท่ีเปนประโยชน กลับเห็นไปวาไมเปนประโยชน 

ส่ิงท่ีไมเปนประโยชน กลับเห็นไปวาเปนประโยชน โดยปรากฏออกมาในรูปของราคะ โทสะ โมหะ ท่ีครอบงําใจ

เสียบาง ในรูปของนิวรณ ๕ ท่ีกําบังขวางกั้นการทํางานของจิตใจเสียบาง ตอเม่ือปราศจากกิเลสเหลานั้นแลว 

จิตใจจึงจะราบเรียบผองใส มองเห็นและรูจักตัวประโยชนท่ีแทจริง
607 

เหตุผลขั้นสุดทาย ท่ีทําใหผูถึงนิพพานแลว ไมตองคํานึงประโยชนของตนเอง หรือหวงใยเรื่องของตน 

เอง สามารถทําประโยชนเพื่อผูอื่น หรือบําเพ็ญกิจแหงกรุณาไดเต็มท่ี ก็เพราะเปนผูทําประโยชนตนเสร็จส้ินแลว   
พระอรหันตมีคุณบท (คําแสดงคุณลักษณะ) วา อนุปปตตสทัตถะ แปลวา ผูบรรลุประโยชนตนแลว 

และ กตกรณียะ แปลวา ผูมีกิจท่ีจะตองทํา อันไดกระทําแลว คือทําเรื่องของตัวเองเสร็จแลว เมื่อทําอัตตัตถะ 

(ประโยชนของตน, เรื่องของตน) เสร็จแลว เปนผูมีอัตตหิตสมบัติ (พรั่งพรอมสมบูรณดวยประโยชนของตน) มี

ตนคือคุณสมบัติขางในตัวท่ีพรอมดีแลว ก็ไมตองหวงใยเรื่องของตัว สามารถทําปรัตถะ (ประโยชนของผูอื่น, 
เรื่องของคนอื่น) ไดเต็มท่ี จึงดําเนินชีวิตท่ีเหลืออยูดวยปรหิตปฏิบัติ (การปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่น) สืบไป

608
  

เม่ือมีความพรอมเปนฐานอยูอยางนี้แลว พระอรหันตจึงสามารถมีคุณลักษณะเปนสรรพมิตร (เปนมิตร

กับทุกคน) สรรพสขะ (เปนเพ่ือนกับทุกคน) และสัพพภูตานุกัมปกะ (หวังดีตอสรรพสัตว)
609

 ไดอยางแทจริง 

                                                 
607  องฺ.ติก.๒๐/๕๑๑/๒๗๘; ๔๖/๑๐; สํ.ม.๑๙/๖๐๓/๑๕๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๑/๗๒; ๑๙๓/๒๕๗ 
608  วินย.๔/๓๒/๓๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๘/๑๕๓ 

609  ขุ.เถร.๒๖/๓๑๘/๓๖๒ 



๓๖๖  พุทธธรรม 
 

อน่ึง พึงทําความเขาใจวา คําวา อัตถะ อรรถ หรือประโยชน ในท่ีนี้ มิไดหมายถึงผลประโยชนอยางท่ีมัก

เขาใจกัน แตหมายถึงประโยชนท่ีเปนแกนสารของชีวิต หรือเรื่องท่ีเปนสาระของชีวิต เปนประโยชนของชีวิตเอง 

(ไมใชประโยชนท่ีตัวคนหรือตัวตนตองการ แตท่ีแทบอยครั้งเปนโทษแกชีวิต เชน คนบอกวาตนไดกินอรอย แต

ชีวิตแทบยอยยับดับไป) โดยเฉพาะคุณสมบัติตางๆ ซึ่งทําใหชีวิตเจริญงอกงาม ทําใหเปนคนที่เติบโตแลวใน

ความหมายที่แทจริง เปนผูมีความพรอมท่ีจะแกไขปญหา เปนคนพึ่งตัวได โดยสาระมุงเอาความเติบโตทาง

ปญญา พรอมดวยคุณธรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ และความเปนอิสระหลุดพนจากอํานาจครอบงําของอวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน ท่ีกลาวมาแลวน่ันเอง 
ถึงตอนนี้ อาจพิจารณาภาวะดานการดําเนินชีวิตของผูบรรลุนิพพานแลวโดยแยกเปน ๒ อยาง คือ การ

ทํากิจหรือการงานอยางหนึ่ง และกิจกรรมเนื่องดวยชีวิตสวนตัวอยางหน่ึง   
ในดานการงาน หรือการทํากิจนั้น พระอรหันตซึ่งเปนผูหลุดแลวจากบวง ไมมีอะไรจะหนวงรั้งใหพะวง 

ยอมอยูในฐานะเปนสาวกช้ันนํา ซึ่งจะทําหนาท่ีของพุทธสาวกไดดีท่ีสุด บริบูรณท่ีสุด  
ลักษณะการทํากิจการงานของพุทธสาวกนั้น ก็มีบงชัดอยูแลวในคําสอนที่พระพุทธเจาตรัสย้ํา เริ่มตนแต

ทรงสงสาวกออกประกาศพระศาสนาในพรรษาแรกแหงพุทธกิจ
610

 คือ ทําเพื่อประโยชนสุขของพหูชน (พหุ-ชนหิ

ตายะ พหุชนสุขายะ)  เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก (โลกานุกัมปายะ)  เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข แกเท

วะและมนุษยท้ังหลาย (อัตถายะ  หิตายะ สุขายะ เทวมนุสสานัง) ความขอนี้ถือเปนวัตถุประสงคสําคัญของ

พรหมจรรย คือพระศาสนานี้
611

 เปนหลักวัดความประพฤติปฏิบัติของภิกษุสาวก
612

 และเปนคุณประโยชนท่ีพึง

เกิดมีจากบุคคลที่ถือวาเลิศหรือประเสริฐตามคําสอนของพระพุทธศาสนา
613

 ดังนั้น จึงเปนขอคํานึงประจําในการ

บําเพ็ญกิจและทําการงานของพุทธสาวก 
เน่ืองดวยประโยชน หรืออรรถ มีความหมายดังไดกลาวแลวขางตน ดังนั้น กิจหรืองานหลักของผูบรรลุ

นิพพานแลว จึงไดแกการแนะนําส่ังสอน การใหความรู การสงเสริมสติปญญาและคุณธรรมตางๆ ตลอดจนการ

ดําเนินชีวิตและประพฤติตัวเปนแบบอยาง ในทางที่มีความสุข มีคุณธรรม และเปนชีวิตท่ีดีงาม ซึ่งคนภายหลังจะ

ถือเปนทิฏฐานุคติ คือเดินตามแบบอยางท่ีไดเห็น โดยเฉพาะการแนะนําส่ังสอนใหความรูความเขาใจแกผูอื่นนั้น 

แทบจะเรียกไดวาเปนหนาท่ีหรือส่ิงท่ีพึงตองทําสําหรับผูบรรลุนิพพานแลว
614 

ในดานการดําเนินชีวิตสวนตัว ก็มีหลักคลายกับการทํากิจการงาน คือมุงประโยชนแกพหูชน แมวาพระ

อรหันตจะไดช่ือวาเปนผูทํากิจเสร็จแลว ขอปฏิบัติตางๆ ท่ีเคยตองปฏิบัติเพ่ือบรรลุนิพพาน เมื่อทานบรรลุ

นิพพานแลว จะเลิกเสีย ไมปฏิบัติตอไปก็ยอมได  แตก็ปรากฏวา เม่ือเปนการสมเหตุผล ทานก็ปฏิบัติตอไปอยาง

เดิม ท้ังน้ี ในดานสวนตัว เพื่อความอยูสบายในปจจุบัน ท่ีเรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร และในดานท่ีเกี่ยวกับผูอื่น 

เพื่ออนุเคราะหชุมชนท่ีจะเกิดตามมาภายหลัง (ปจฉิมาชนตานุกัมปา) เพื่อเปนแบบอยางอันดีท่ีชนภายหลังจะได

                                                 
610  วินย.๔/๓๒/๓๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๘/๑๕๓ 
611  ที.ม.๑๐/๑๐๗/๑๔๐; ที.ปา.๑๑/๒๒๖/๒๒๖ 
612  องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๘/๑๓๐; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๗/๓๙๗ 
613  พระพุทธเจ้า: ที.ม.๑๐/๑๙๘/๒๔๒; ๒๑๑/๒๕๔; ม.มู.๑๒/๔๖/๓๗; ๑๙๒/๑๖๕; สํ.นิ.๑๖/๖๙๐/๓๒๐; องฺ.เอก.๒๐/๑๓๙/๒๘; 

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเสขะ: ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๓/๒๙๑; พระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิ: องฺ.ทุก.๒๐/๒๙๗/๙๖; สมณ
พราหมณ์ท่ีมีศีล มีกัลยาณธรรม: ที.ม.๑๐/๓๑๐/๓๖๙. 

614  ดู ที.สี.๙/๓๕๘/๒๘๙ 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๖๗ 
 

  

ถือปฏิบัติตาม (ทิฏฐานุคติ) เชน ในกรณีท่ีพระพุทธเจาทรงเสพเสนาสนะในราวปา
615

 และพระมหากัสสปเถระถือ

ธุดงค
616

 เปนตน  
แมแตบุคคลท่ีเปนผูใหญในหมู ซึ่งอาจจะยังมิไดบรรลุนิพพาน ก็ยังมีคําย้ําอยูเสมอ ใหคํานึงถึงการ

ประพฤติตัวเปนแบบอยางสําหรับชุมชนรุนหลัง
617

 ดังน้ัน สําหรับพระอรหันต ซึ่งเปนบุคคลตัวอยางสูงสุดอยูแลว 

ความคํานึงหรือความรับผิดชอบในเรื่องน้ี จึงควรจะตองมีเปนพิเศษ และพึงสังเกตวา สิกขาบท คือ กฎขอบังคับ

ทางพระวินัยบางขอ ซึ่งมิใชเปนเรื่องของความผิดช่ัวราย แตบัญญัติข้ึนเพราะถือเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมโดย

คํานึงถึงชุมชนรุนหลังก็มี
618 

รวมความวา การดําเนินชีวิตของพระอรหันต ท้ังดานกิจการงาน และความประพฤติสวนตัว มุงเพื่อ

ประโยชนสุขของพหูชน  และคํานึงถึงความเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับชุมชนรุนหลัง  ซึ่งเปนเรื่องของการบําเพ็ญ 

ปรัตถะ หรือปรหิตปฏิบัติ สอดคลองกับคุณธรรม คอืความกรุณาท่ีเปนแรงจูงใจ  
อยางไรก็ตาม ถาจะใหแจกแจงรายละเอียดชัดเจนลงไปวาพระอรหันตไดทํางานอะไร หรืองานชนิด

ใดบาง ดวยตัวอยางจากชีวประวัติของพุทธสาวกครั้งพุทธกาล เพื่อจะใชเปนเครื่องศึกษาวาผูบรรลุนิพพานแลว 

มีขอบเขตกิจกรรมแคไหนเพียงใด มีลักษณะการงานที่ทําตางจากคนสามัญอยางไร รายละเอียดถึงข้ันน้ียากที่จะ

หาไดครบถวน จะตองเก็บรวบรวมเอาจากเรื่องราวท่ีกระจายแทรกอยูกับคําสอนบาง บทบัญญัติทางพระวินัยบาง 

เรื่องเลาในคัมภีรช้ันหลังๆ บาง ถึงอยางน้ีก็ไมบริบูรณ เพราะคัมภีรท้ังหลายเนนคําสอนหรือคําอธิบายเน้ือหา

ธรรมวินัย แมเรื่องเลาตางๆ ก็มุงท่ีเกี่ยวกับธรรมวินัยโดยตรง หรือมุงสอนธรรม   
แมแตเรื่องเอตทัคคะ

619
 ท่ีพระอรรถกถาจารยถือเปนการแตงต้ังหรือสถาปนาฐานันดร

620
 ซึ่งมีรายช่ือ

พระอรหันตรวมอยูมาก ก็เปนแตเพียงการประกาศยกยองความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของสาวกบางทานบาง 

จุดเดนหรือขอแตกตางพิเศษอันเปนท่ีเล่ืองลือรูกันทั่วไปเก่ียวกับพระสาวกบางทาน ซึ่งพระพุทธเจาเพียงแตทรง

ยกข้ึนมาตรัสในท่ีประชุมบาง หรือถาเปนเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีการงาน ก็มีเฉพาะกรณีท่ีทําหนาท่ีน้ันไดดีเดนยอด

เยี่ยม เชน พระทัพพมัลลบุตร เปนเอตทัคคะในบรรดาเสนาสนปญญาปกะ (ผูจัดแจงเสนาสนะ) เปนตน แตไมมี

ผูเปนเอตทัคคะในบรรดาภัตตุเทศก (ผูแจกกิจนิมนตฉัน) จีวรภาชก (ผูแจกจีวร) นวกัมมิกะ (ผูอํานวยการ

กอสราง) เปนตน ซึ่งก็เปนเจาหนาท่ีท่ีสงฆแตงต้ังตามพระวินัยเชนเดียวกัน  
พระอรหันตท่ีไดรับยกยองมีคุณสมบัติเปนเอตทัคคะในรายช่ือนั้น อาจมีกิจท่ีทานกระทําเปนประจําของ

ทานอีกตางหาก ซึ่งคุณสมบัติท่ีไดรับยกยอง เปนเพียงเครื่องเสริมการทํากิจนั้นกไ็ด  
นอกจากนั้น ยังมีปญหาเกี่ยวกับความหมายของคํายกยองเปนเอตทัคคะน้ันเองบางคํา ซึ่งยังเขาใจกันไม

ชัดเจนเพียงพออีกดวย   

                                                 
615  องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๔/๗๗ 
616  สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙ 
617  ในแง่แบบอย่างสําหรับชนรุ่นหลัง: องฺ.ทุก.๒๐/๒๘๙/๙๐; องฺ.ติก.๒๐/๕๓๕/๓๑๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๐/๑๙๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/

๑๒๑; ๑๕๖/๑๙๙; ๒๑๘/๒๘๔; วินย.๘/๙๘๓/๓๓๓; ในแง่แบบอย่างทั่วไป: องฺ.ติก.๒๐/๕๓๑/๓๐๘; ๔๖๖/๑๖๐; ๕๓๙/๓๑๗; 
องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๘/๑๓๐; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๘/๔๗๒ 

618  วินย.๗/๒๐/๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๙/๒๗๙; วินย.๗/๑๒๒/๔๙; ม.ม.๑๓/๔๘๘/๔๔๒; วินย.๑/๗๙/๗๘ 
619   องฺ.เอก.๒๐/๑๔๖/๓๑; เอตทัคคะ คือ พระสาวกท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนเลิศในดานนั้นๆ 
620  องฺ.อ.๑/๑๔๓ 



๓๖๘  พุทธธรรม 
 

ดังนั้น รายนามเอตทัคคะ
621

 จึงยังไมตรงเรื่องพอท่ีจะแสดงประเภทและขอบเขตงานของพระอรหันตได 

แตกระน้ันก็ตาม ในรายนามเอตทัคคะเทาท่ีมีอยูน้ันเอง ก็จะเห็นไดวา คุณสมบัติท่ีเปนเอตทัคคะ เปนเรื่อง

เกี่ยวกับงานเทศนาส่ังสอนเสียหลายสวน อาจกลาวไดวา งานเทศนาส่ังสอนแนะนํา ฝกอบรม เพื่อการศึกษาของ

ผูอื่น เปนกิจสําหรับผูบรรลุนิพพานแลวทุกทาน ซึ่งจะพึงทําตามความสามารถ สวนกิจการและกิจกรรมอยางอื่น

แตกตางกันไปตามพื้นเพการศึกษาอบรม และตามธาตุคือความถนัดและอัธยาศัยของแตละทาน  
สําหรับทานท่ีสามารถในการอบรมสั่งสอน และไดรับความเคารพนับถือ มีผูศรัทธาเล่ือมใสมาก เปน

อุปชฌายอาจารย มีศิษยมาก นอกจากมีงานเทศนาส่ังสอนท่ัวไปแลว ยังมีภาระตองใหหมูศิษยจํานวนมากศึกษา

อีกดวย ดังจะเห็นไดวา พระมหาสาวกหลายทาน เวลาเดินทางคราวหน่ึงๆ มีภิกษุสงฆติดตามเปนหมูใหญ
622

  
การใหศึกษาแกศิษยเชนน้ี รวมไปถึงการใหศึกษาแกสามเณรดวย ดังเชนพระสารีบุตร ซึ่งมีเรื่องราว

หลายแหงแสดงใหเห็นวา ทานคงจะมีความสามารถมากในการฝกอบรมเด็ก และคงมีสามเณรอยูในความดูแล

มิใชนอย เม่ือพระราหุลจะบวชเปนสามเณร พระพุทธเจาก็ทรงมอบใหพระสารีบุตรเปนอุปชฌาย
623

 สามเณรเล็ก

อายุนอยๆ ท่ีเปนศิษยพระสารีบุตร มีช่ือเสียงเกงกลาสามารถหลายรูป
624

  
พระสารีบุตรเคยเดินบิณฑบาตไปพบเด็กกําพราอดโซเท่ียวเรรอนหาเศษอาหารเก็บกินอยางอนาถา ก็

สงสาร ชวนมาบวชเณร และใหศึกษาธรรมวินัย
625

 เปนตัวอยางของการใหท้ังการศึกษา และการสงเคราะหแก

เด็กๆ 
แมพระพุทธเจาเอง ก็ตรัสเตือนใหใสใจความเปนอยูของเด็กๆ ท่ีมาบวช ไมใหทอดทิ้ง

626 

                                                 
621  รายนาม “เอตทัคคะ” ยกมาใหดูเฉพาะในฝายภิกษุบริษัท (ฝายภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มีอีกตางหาก) ดังน้ี:-  

เอตทัคคะ  ในบรรดาภิกษุสาวก ผูรัตตัญู (บวชนานรูเห็นเหตุการณมาแตตน)  =  พระอัญญาโกณฑัญญะ;  
ผูมีปญญามาก = พระสารีบุตร;  ผูมีฤทธิ์ = พระมหาโมคคัลลานะ;  ผูถือธุดงค = พระมหากัสสป;  
ผูมีทิพยจักษุ = พระอนุรุทธ;  ผูเกิดตระกูลสูง = พระภัททิยะ;  ผูมีเสียงไพเราะ = พระลกุณฏกภัททิยะ;  
ผูบันลือสีหนาท = พระปณโฑลภารัทวาชะ; ผูธรรมกถึก = พระปุณณมันตานีบุตร;  ผูแจงความยอใหพิสดาร = พระมหากัจจายนะ;  
ผูนิรมิตมโนมัยกาย = พระจุลลปนถก;  ผูฉลาดในเจโตวิวัฏฏ = พระจุลลปนถก; ผูฉลาดในสัญญาวิวัฏฏ= พระมหาปนถก;  
ผูอรณวิหารี = พระสุภูติ;  ผูเปนทักขิไณย = พระสุภูติ;  ผูอยูปา = พระเรวตะ ขทิรวนิยะ;  
นักฌาน = พระกังขาเรวัต;  ผูเพียรเด็ดเด่ียว = พระโสณะโกลิวิส;  ผูกลาวกัลยาณพจน = พระโสณะกุฏิกัณณ;  
ผูมีลาภ = พระสิวลี;  ผูศรัทธาธิมุต = พระวักกลิ;  ผูใครการศึกษา = พระราหุล;  
ผูบวชดวยศรัทธา = พระรัฐบาล;  ผูจับสลากปฐม = พระกุณฑธาน;  ผูมีปฏิภาณ = พระวังคีสะ;  
ผูเปนที่เล่ือมใสไปทั่ว = พระอุปเสนะวังคันตบุตร;  ผูจัดเสนาสนะ = พระทัพพมัลลบุตร;  ผูที่พวกเทพชื่นชอบใจ = พระปลินทวัจฉะ;  
ผูตรัสรูฉับพลัน = พระพาหิยะทารุจีริยะ;  ผูแสดงกถาวิจิตร = พระกุมารกัสสปะ;  ผูบรรลุปฏิสัมภิทา = พระมหาโกฏฐิตะ;  
ผูพหูสูต  =  พระอานนท;  ผูมีสติ   =  พระอานนท;  ผูมีคติ = พระอานนท;  ผูมีธิติ = พระอานนท;  ผูอุปฐาก = พระอานนท;  
ผูมีบริษัทใหญ = พระอุรุเวลกัสสป;  ผูทําใหตระกูลเล่ือมใส = พระกาฬุทายี;  ผูมีอาพาธนอย = พระพักกุละ;   
ผูระลึกบุพเพนิวาส = พระโสภิตะ;  ผูเปนวินัยธร = พระอุบาลี;  ผูใหโอวาทภิกษุณี = พระนันทกะ;   
ผูคุมครองประตูอินทรีย = พระนันทะ;  ผูใหโอวาทภิกษุ = พระมหากัปปนะ;  ผูฉลาดในเตโชธาตุ = พระสาคตะ;   
ผูทําใหเกิดปฏิภาณ = พระราธะ;  ผูทรงจีวรสีคร่ํา = พระโมฆราช. 

622  เชน พระสารีบุตรโมคคัลลาน, ม.ม.๑๓/๑๘๖/๑๙๓; พระมหากัสสป, ที.ม.๑๐/๑๕๔/๑๘๗; พระยโสชะ, ขุ.อุ.๒๕/๗๑/๑๐๗ 
623  วินย.๔/๑๑๘/๑๖๘ 
624  เชน สังกิจจสามเณร บัณฑิตสามเณร โสปากสามเณร และเรวตสามเณร, ขุ.เถร.๒๖/๓๗๗/๓๕๖; ๓๖๔/๓๓๙; ๓๘๑/๓๖๒; ธ.อ.๔/

๒๙,๑๐๖; ๘/๑๒๙ 
625  ชา.อ.๒/๑ 
626  ชา.อ.๑/๒๔๕ 
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ในเม่ือมีผูมาอยูในความดูแลใหศึกษาเปนหมูใหญ ก็ยอมเกิดมีกิจอีกอยางหนึ่ง คือ การปกครอง งาน

บริหารหรืองานปกครองน้ี ทานถือเปนกิจสําคัญอยางหน่ึง เรียกอยางสามัญก็คือ ทานสอนใหมีความรูสึก

รับผิดชอบในงานปกครอง
627 

อยางไรก็ดี จะเห็นไดวา การปกครองสงฆน้ี เปนงานท่ีสืบเน่ืองมาจากการศึกษา ดังน้ัน การปกครอง

สงฆจึงมีความหมายเปนการใหศึกษาน่ันเอง แตเปนการใหศึกษาในขอบเขตท่ีกวางขวาง เพื่อฝกคนพรอมกัน

จํานวนมาก และเพื่อทําสมาชิกทั้งหลายของหมูใหมีชีวิตเกื้อกูลแกกัน ในการดําเนินกาวหนาไปสูจุดหมายท่ีดีงาม 
นอกจากความรับผิดชอบในงานเทศนาส่ังสอน การใหศึกษา และการปกครองแลว หลักฐานและ

เรื่องราวตางๆ เทาท่ีปรากฏในคัมภีร แสดงใหเห็นวา พระอรหันตไดประพฤติเปนตัวอยางในการแสดงความเอา

ใจใสรับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม และความเคารพสงฆ ซึ่งเปนความสํานึกที่สําคัญในฐานะท่ีระบบชุมชน

ของพระพุทธศาสนาถือสงฆคือสวนรวมเปนใหญ และพระพุทธเจาก็ทรงย้ําอยูเสมอเกี่ยวกับความพรอมเพรียง

ของหมู ท้ังโดยคําสอนทางธรรม เชน หลักอปริหานิยธรรม
628

 การถือธรรมเปนใหญ
629

 และบทบัญญัติทางพระ

วินัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสังฆกรรมตางๆ
630

  
เรื่องราวท่ีแสดงวาพระอรหันตเอาใจใส และพึงเอาใจใสรับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม และเคารพ

สงฆน้ัน มีมากมาย เชน เม่ือพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหสงฆทําอุโบสถสวดปาติโมกขสอบทานความบริสุทธ์ิของ

ภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน พระมหากัปปนเถระไดเกิดความคิดข้ึนวา ทานควรจะไปทําอุโบสถสังฆกรรมหรือไม เพราะ

ทานเองเปนพระอรหันต มีความบริสุทธ์ิอยางยอดย่ิงอยูแลว พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของทาน และได

เสด็จมาตรัสเตือนวา “ถาทานผูเปนพราหมณ (คือพระอรหันต) ไมเคารพอุโบสถแลว ใครเลาจักเคารพอุโบสถ จง

ไปทําอุโบสถสังฆกรรมเถิด”631
   

พระทัพพมัลลบุตร สําเร็จอรหัตตผลต้ังแตอายุยังนอย ทานจึงมาคิดวา “เราน้ีเกิดมาอายุ ๗ ป ก็ได

สําเร็จอรหัตตผลแลว ส่ิงใดๆ ท่ีสาวกจะพึงบรรลุถึง เราก็ไดบรรลุหมดส้ินแลว กรณียะท่ีเราจะตองทํายิ่งไปกวาน้ี 

ก็ไมมี หรือกรณียะท่ีเราทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลับมาส่ังสมอีก เราควรจะชวยขวนขวายงานอะไรของสงฆดี

หนอ?” ตอมาทานเกิดความคิดวา “เราควรจัดแจงเสนาสนะของสงฆ และจัดแจกอาหารแกสงฆ” ครั้นแลวทาน
จึงไปกราบทูลความสมัครใจของทานแกพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ทรงประทานสาธุการ แลวใหสงฆประชุม

พิจารณาตกลงกัน แตงต้ังทานเปนพระเสนาสนปญญาปกะ (พระผูจัดแจงท่ีพักอาศัย) และพระภัตตุเทศก (พระ

ผูจัดแจกอาหาร)
632

   
เมื่อมีเรื่องราวท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของการพระศาสนา พระอรหันตเถระจะ

ขวนขวายดําเนินการอยางเอาจริงเอาจัง เพื่อระงับเรื่องราวหรือจัดกิจการใหเสร็จเรียบรอย ท้ังท่ีตามปกติทาน

                                                 
627  ดู ม.ม.๑๓/๑๘๙/๑๙๗ 
628  ที.ม.๑๐/๗๐/๙๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๑/๒๑ 
629  ม.อุ.๑๔/๑๐๗-๑๑๕/๙๐-๙๗; ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘ 
630  ดู วินยปฎก เลม ๔-๗ 
631  วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘ 
632  วินย.๖/๕๘๙-๕๙๓/๓๐๔-๗ 
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เหลานั้นชอบอยูสงบในท่ีวิเวก ดังเชน พระมหากัสสปเถระริเริ่มดําเนินการสังคายนาคร้ังท่ี ๑

633
 พระยสกากัณฑ-

บุตร พระสัมภูตสาณวาสี และพระเรวัต ริเริ่มการสังคายนาคร้ังท่ี ๒
634

 เปนตน   
ในการสังคายนาคร้ังท่ี ๑ ภายหลังจบการประชุมเสร็จสังฆกรรมในการสังคายนาแลว พระเถระท่ีมารวม

สังคายนาไดกลาววาตําหนิพระอานนท เกี่ยวกับความบกพรองบางอยางของทานในการทําหนาท่ีพุทธอุปฐาก 

แมวาพระอานนทจะมีเหตุผลบริบูรณซึ่งแสดงใหเห็นวาทานปฏิบัติหนาท่ีโดยไมบกพรอง แตทานก็ยอมรับคํา

ตําหนิของเหลาพระเถระ โดยไดช้ีแจงเหตุผลเหลาน้ันแกสงฆอยางชัดเจนเสียกอน
635

   
เมื่อพระสงฆประชุมพิจารณาระงับอธิกรณในคราวสังคายนาครั้งท่ี ๒ พระอรหันต ๒ รูป มาไมทัน

ประชุม พระเถระท่ีประชุมก็ลงโทษ ทําทัณฑกรรมแกท้ังสองทาน โดยการมอบภารกิจบางอยางใหทํา
636

  
เม่ือครั้งพระเจามิลินท กษัตริยเชื้อสายกรีกในอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ผูทรงปรีชาในหลักศาสนา

และปรัชญา ทรงทาโตวาทะกับลัทธิศาสนาตางๆ ทําใหวงการพระศาสนาส่ันสะเทือนมาก พระอรหันตเถระประชุม

กันพิจารณาหาทางแกไขสถานการณ มีพระอรหันตองคหนึ่งช่ือโรหณะ ไปเขานิโรธสมาบัติเสียท่ีภูเขาหิมาลัย ยัง

ไมทันทราบเรื่อง จึงไมไดไปรวมประชุม ท่ีประชุมก็สงทูตไปนิมนตทานมา และลงโทษทําทัณฑกรรมแกทาน โดย

ใหทานรับมอบภาระในการเอาตัวเด็กชายนาคเสนมาบวช
637

   
ในคัมภีรสมัยหลังตอมาอีก ก็มีเรื่องเลาคลายกัน เชน เม่ือคราวท่ีคณะสงฆกําลังชวยอุดหนุนพระเจา

อโศกมหาราชในการทํานุบํารุงพระศาสนา พระอรหันตชื่ออุปคุตต ปลีกตัวไปทําท่ีสงัดเสวยสุขจากฌานสมาบัติ

เสีย ไมทราบเรื่อง ท่ีประชุมสงฆก็สงพระภิกษุไปตามทานมา แลวทําทัณฑกรรมลงโทษทาน ในขอท่ีทานไปหา

ความสบายผูเดียว ไมอยูในสามัคคีสงฆ และไมเคารพสงฆ โดยใหรับภาระดูแลคุมกันงานสมโภชมหาสถูปของ

พระเจาอโศกมหาราช ซึ่งพระอุปคุตตก็รับภาระน้ันดวยความเคารพตอสงฆ
638

  
เรื่องราวเหลาน้ี โดยเฉพาะเรื่องหลังๆ จะมีรายละเอียดถองแทแคไหนก็ตาม แตก็เปนเครื่องแสดงอยาง

ชัดเจนวา คติท่ีถือวาพระอรหันตเปนตัวอยางความประพฤติเกี่ยวกับการเคารพสงฆ และเอาใจใสตอกิจการของ

สวนรวม เปนประเพณีปฏิบัติท่ีสืบเน่ืองกันมาในพระพุทธศาสนา  
เหตุผลท่ีเปนขอปรารภ (จะเรียกวาเปนแรงจูงใจก็ได) สําหรับการกระทําเหลานี้ ก็อยางเดียวกับท่ีกลาว

มาแลวแตตน คือ “เพื่อใหการครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรยคือพระศาสนา) นี้ ย่ังยืน ดํารงอยูชั่วกาลนาน 

เพื่อประโยชนสุขแกเทวะและมนุษยท้ังหลาย”639
  

  

                                                 
633  วินย.๗/๖๑๔/๓๘๐ 
634  วินย.๗/๖๓๘-๖๔๑/๔๐๓-๔๐๗ 
635  วินย.๗/๖๒๒/๓๘๗ 
636  วินย.อ.๑/๓๕; มหาวงส (Mhv. V. 101; ฉบับไทยยังไมไดพิมพ) 
637  มิลินทปญหา (Miln. 7-8; ฉบับไทย = ๑๒) 
638  ดู ปฐมสมโพธิกถา มารพันธปริวรรต ปริเฉทที่ ๒๘ 
639  เทียบ ที.ปา.๑๑/๒๒๕/๒๒๕ 
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๘. ภาวิตจิต: มีจิตท่ีไดพัฒนาแลว 
ภาวะทางจิตท่ีสําคัญเปนพื้นฐาน คือ ความเปนอิสระ หรือเรียกตามคําพระวาความหลุดพน ภาวะนี้เปน

ผลสืบเน่ืองจากปญญา คือ เม่ือเห็นตามเปนจริง รูเทาทันสังขารแลว จิตจึงพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส ทาน

มักกลาวบรรยายการเขาถึงภาวะน้ีวา   

“จิตท่ีปัญญาบ่มงอมแล้ว ย่อมหลุดพ้น จากอาสวะท้ังหลาย”640 หรือ 
“เมื่อเธอรู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ จิตย่อมหลุดพ้น แม้

จากภวาสวะ จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากอวิชชาสวะ”641 

ลักษณะดานหน่ึงของความเปนอิสระ ในเม่ือไมถูกกิเลสครอบงํา ก็คือ การไมตกเปนทาสของอารมณท่ี

เยายวนหรือยั่วยุ อยางท่ีทานเรียกวา อารมณเปนที่ต้ังของราคะหรือโลภะ โทสะ และโมหะ642
 เพราะจิตปราศจาก

ราคะ โทสะ โมหะแลว   
ย่ิงกวานั้น ยังมีผลสืบเน่ืองจากความปราศจากราคะ โทสะ โมหะตอไปอีก คือ ทําใหไมมีความ

หวาดเสียว สะดุง สะทาน หว่ันไหว
643

   
นอกจากไมมีเหตุท่ีจะใหทําความช่ัวเสียหายที่รายแรงแลว ยังมีหลักประกันความสุจริตใจในการทํางาน

ดวย
644
สามารถเปนนายของอารมณ ถึงขั้นท่ีเรียกวา เปนผูอบรมเจริญอินทรียแลว (มีอินทรียภาวนา) คือ เม่ือ

รับรูอารมณ เชน รูป เสียง กล่ิน รส เปนตน เกิดความรูตามปกติขึ้นมาวา ของนาชอบใจ ไมนาชอบใจ หรือเปน

กลางๆ ก็ตาม ก็สามารถบังคับสัญญาของตนได ใหเห็นของปฏิกูล เปนไมปฏิกูล เห็นของไมปฏิกูล เปนปฏิกูล 

เปนตน ตลอดจนจะสลัดท้ังปฏิกูลและไมปฏิกูล วางใจเฉยเปนกลาง อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ ก็ทําไดตาม

ตองการ
645

 ดังท่ีกลาวแลวในหลักเก่ียวกับภาวิตินทรีย ในดานของภาวิตกาย เปนผูมีสติควบคุมตนได เรียกวา

เปนคนที่ฝกแลว
646

 หรือผูชนะตนเอง ซึ่งเปนยอดของผูชนะสงคราม
647

  
พรอมกันน้ันก็มีจิตหนักแนน ม่ันคง ไมหว่ันไหวโยกคลอนไปตามอิฏฐารมณอนิฏฐารมณ  เหมือนภูเขา

หินใหญ ไมหว่ันไหวดวยแรงลม
648

 หรือเหมือนผืนแผนดินเปนตน ท่ีรองรับทุกส่ิง ไมขัดเคืองผูกใจเจ็บตอใคร 

ไมวาจะท้ิงของดีของเสียของสะอาดไมสะอาดหรือไมวาอะไรลงไป
649

  
อีกดานหนึ่งของความหลุดพนเปนอิสระ คือ ความไมติดในส่ิงตางๆ ซึ่งทานมักเปรียบกับใบบัวท่ีไมติด

ไมเปยกน้ํา และดอกบัวท่ีเกิดในเปอกตม แตสะอาดงามบริสุทธ์ิ ไมเปอนโคลน
650

 เริ่มตนแตไมติดในกาม ไมติด

ในบุญบาป ไมติดในอารมณตางๆ อันจะเปนเหตุใหตองรําพึงหลังหวังอนาคต ดังบาลีวา  
                                                 
640  ที.ม.๑๐/๗๖/๙๖; ๘๘/๑๐๘; ๑๑๑/๑๔๓ 
641  วินย.๑/๓/๙; ที.สี.๙/๑๓๘/๑๑๑; ม.มู.๑๒/๕๐/๔๐; ๓๓๘/๓๔๗; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/๒๑๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๑/๑๘๑; ฯลฯ ฯลฯ 
642  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๗/๑๖๑; ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๘/๒๙๕ 
643  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๗/๑๖๑; ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๘/๒๙๕ 
644

  ม.ม.๑๓/๖๕๗/๖๐๓ 
645

 ม.อุ.๑๔/๘๖๓/๕๔๖ 
646

 ขุ.สุ.๒๕/๓๓๑/๓๙๘; ๓๖๖/๔๒๙; ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗ 
647

 ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘ 
648

 องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๒๓ 
649

 ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๕/๓๘๘ (ขั้นฝก ม.มู.๑๒/๒๖๘/๒๕๖; ม.ม.๑๓/๑๔๐/๑๓๘)   



๓๗๒  พุทธธรรม 
 

“ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงส่ิงที่ล่วงแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งท่ียังไม่มาถึง ดํารงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็น
ปัจจุบัน ฉะน้ัน ผิวพรรณของท่านจึงผ่องใส; ส่วนเหล่าชนผู้อ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่
ยังไม่มาถึง และหวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้ว จึงซูบซีดหม่นหมอง เสมือนต้นอ้อสด 
ท่ีเขาถอนทึ้งขึ้นท้ิงไว้ท่ีในกลางแดด”651  

อน่ึง ในภัทเทกรัตตสูตร มีขอความคลายกับท่ีน่ี แตเปนคําสอนวา  
“ไม่พึงหวนละห้อยความหลัง ไม่พึงหวังเพ้อถึงอนาคต สิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านพ้นไปแล้ว สิ่ง

ท่ีเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง”652  

มีขอท่ีควรสังเกต และทําความเขาใจเปนพิเศษในเรื่องน้ี คือ จะเห็นวา การไมรําพึงหลัง ไมหวังอนาคตนี้ 

ไดจัดไวเปนลักษณะของภาวะทางจิต ไมใชลักษณะของภาวะทางปญญา ถาเทียบกับคําฝายตะวันตก ก็ตรงกับ

ดาน emotion จึงมิไดหมายความวา พระอรหันตไมใชปญญาพิจารณากิจการงานภายหนา และไมใชประโยชน
จากความรูเก่ียวกับอดีต แตตรงขาม เพราะพระอรหันตมีภาวะทางจิตท่ีปลอดโปรงจากอดีตและอนาคต จึงนําเอา

ความรูเก่ียวกับอดีตและอนาคตมาใชประโยชนทางปญญาไดเต็มท่ี ดังนั้น คําแสดงลักษณะของผูตรัสรูแลว ท่ี

เกี่ยวกับเรื่องอดีตและอนาคตจึงยังมีอยู แตเปนเรื่องทางดานปญญา เชน ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ 

อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ
653

 และการท่ีพระอรหันตจะทําการใดมักคํานึงเพื่ออนุเคราะหชุมชนผูจะเกิด

ภายหลัง ดังจะไดกลาวตอไป 
ลักษณะบางอยางทางจิตใจของผูบรรลุนิพพาน อาจขัดตอความรูสึกของปุถุชน เพราะเม่ือดูเผินๆ จะ

เห็นวาเปนส่ิงท่ีปุถุชนถือกันวาไมดี ไมเปนสุข ไมนาชื่นชม ลักษณะอยางหนึ่งในประเภทนี้ ท่ีเดน ทานกลาวถึง

บอยๆ คือ “นิราส” หรือ “นิราสา”654
 แปลอยางสามัญวา หมดหวัง ส้ินหวัง หรือไรความหวัง   

แตความส้ินหวัง หรือไรความหวังของผูบรรลุนิพพาน มีความหมายลึกซึ้งเลยไปจากท่ีปุถุชนนึกถึง หรือ

พูดถึงกันตามปกติ   
อธิบายวา ตามธรรมดา มนุษยปุถุชนมีชีวิตอยูดวยความหวัง ความหวังนี้ต้ังอยูบนความอยาก เพราะ

อยากไดส่ิงนั้นส่ิงน้ี อยากเปนน่ันเปนน่ี จึงหวังวาจะไดจะเปน และความหวังนั้น ก็เปนเครื่องหลอเล้ียงชีวิตไว คน

ใดผิดหวัง เพราะไมไดตามท่ีหวัง หรือไรความหวัง หมดหวัง เพราะไมมีทางจะไดตามท่ีหวัง คนนั้นเขาถือกันวา

เปนคนเคราะหราย เต็มไปดวยทุกข คนใดสมหวังเพราะไดตามตองการ หรือมีความหวัง เพราะมองเห็นทางวาคง

จะหรืออาจจะไดตามท่ีหวัง คนนั้นเขาถือกันวาเปนผูโชคดี มีความสุข  
วาท่ีจริง คนมีหวังน้ี ยังมีความหวังอีกอยางหน่ึงแฝงซอนอยูดวยตลอดเวลา แมวาเจาตัวจะไมอยากนึก

ถึง คือ มีความหวังวาอาจจะกลายเปนคนผิดหวังหรือส้ินหวังไดตอไปดวย แตความหวังดานนี้ ตามปกติเรียกวา 

“ความหวาด” คือหวาดวาจะไมไดอยางท่ีหวัง ซึ่งเปนความทุกขอยางหน่ึง จึงกลายเปนวา ความหวังมาคูกับความ

หวาด เม่ือยังอยูดวยความหวัง ก็ยังตองมีความหวาดคูไปดวยกัน   
                                                                                                                                                        
650

  ขุ.สุ.๒๕/๓๗๑/๔๓๖; ๔๑๓/๔๙๓; ขุ.ธ.๒๕/๓๖/๖๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๕๐ 

651
  สํ.ส.๑๕/๒๒/๗ 

652  ม.อุ.๑๔/๕๒๗/๓๔๘ 

653
  ที.ปา.๑๑/๓๙๖,๓๙๘/๒๙๒ 

654  สํ.ส.๑๕/๕๔/๑๗; ๑๐๓/๓๒; ๕๖๕/๒๐๘; ขุ.สุ.๒๕/๔๒๗/๕๓๓; ๔๓๑/๕๔๐; “นิราส” นี้นิยมใชในคาถา คือ คํารอยกรอง เปนวิธีใชแบบลอ

คําพูดของปุถุชน อยางเดียวกับ “อัสสัทธะ” (ไมมีศรัทธา) ในฝายภาวะทางปญญา; ในความรอยแกว ใชอีกศัพทหนึ่งวา “วิคตาส” 
เพื่อใหตางจากความสิ้นหวังหรือผิดหวัง คือเทากับเสร็จส้ินส่ิงที่หวัง หรือเลิกไมตองหวังอีกตอไปแลว (องฺ.ติก.๒๐/๔๕๒/๑๓๕) 
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สวนผูบรรลุนิพพานกลับไปคลายคนแรก คือคนที่ไมมีหวัง แตความจริงคลายคนที่สาม แตก็ไมเหมือน

อีกน่ันแหละ เพราะผูถึงนิพพานแลว หมดหวัง หรือไรความหวัง มิใชเพราะไมมีทางไดตามที่หวัง แตเพราะเต็ม
แลว อิ่มแลว ไมมีอะไรพรองท่ีจะตองอยาก ไมขาดอะไรที่จะตองอยากไดใหเกิดเปนความหวัง วาโดยสาระก็คือ 

ความส้ินหวังหรือไรความหวังของผูถึงนิพพาน เกิดจากไมมีความอยากท่ีเปนเหตุใหตองหวัง คือ เม่ือไมอยากได

ส่ิงนั้นส่ิงน้ี ไมมีความอยากเปนน่ันเปนนี่ ก็ไมมีอะไรท่ีจะตองหวัง เม่ือไมมีส่ิงท่ีตองหวัง ก็เปนอยูโดยไม(ตอง)มี

ความหวัง เปนคนที่ไดละ ไดเลิก หรือหมดส้ินความหวังท่ีสรางความหวาดไปไดแลว   
รวมความวา ผูถึงนิพพานเปนอยูโดยไมตองอาศัยความหวัง ไมตองการความหวัง ไมตองอยูดวย

ความหวัง ไมตองข้ึนตอความหวัง ไมตองฝากชีวิตหรือความสุขของตนไวกับความหวัง เปนผูพนทั้งความสมหวัง

และความส้ินหวังตามความหมายของปุถุชน เปนคนบริบูรณเต็มอิ่มอยูในตัว เปนผูท่ีสูงเลยจากคนสมหวังหรือ

คนมีหวังข้ึนไปอีก เรียกวาเปนข้ันอยูเหนือความหวัง หรือพนความหวัง หรือเปนอิสระจากความหวัง เพราะมี

ความสุขบริบูรณเต็มท่ีในปจจุบันอยูแลวทุกขณะ ไมมีทางท่ีจะผิดหวัง ส้ินหวัง หรือหมดหวังตอไปไดเลย (พึง

เทียบกับ “อัสสัทธะ” ท่ีแปลวาไมมีศรัทธา ซึ่งเปนฝายภาวะทางปญญา) 
ลักษณะทางจิตอยางอื่นๆ ซึ่งสัมพันธกับลักษณะท่ีกลาวมาแลว ยังมีอีกมากมาย เชน ไมมีเรื่องติดใจ

กังวล ไมมีอะไรคางใจ (อกิญจนะ) ไมคิดพลาน ไมมีความกระวนกระวายใจ ไมงุนงาน ไมหงุดหงิด ไมหงอย

เหงา ไมเบ่ือหนาย ไมหวาดสะดุง ปราศจากภัย จิตใจสงบ (สันตะ) เปนสุข ไมมีความโศก (อโศก) ไมมีธุลีท่ีทําให

ขุนมัวหรือฝาหมอง  (วิรชะ)  ปลอดโปรงเกษม  (เขมะ)  ผองใส เยือกเย็น  (สีติภูตะ นิพพุตะ)  เอิบอิ่ม พอใจ  

(สันตุฏฐะ) หายหิว (นิจฉาตะ)
655

 จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะนอน ก็เบาใจ วางใจสนิท
656

 เบิกบานใจตลอดเวลา 
ลักษณะท่ีควรกลาวย้ําไว เพราะทานกลาวถึงบอยๆ คือ ความเปนสุข มีท้ังคําแสดงภาวะของนิพพานวา

เปนสุข คํากลาวถึงผูบรรลุนิพพานวาเปนสุข และคํากลาวของผูบรรลุเองวาตนมีความสุข เชน วานิพพานเปนบรม

สุข
657

 นิพพานเปนสุขยิ่งหนอ
658

 สุขยิ่งกวานิพพานสุข ไมมี
659

 นี่คือสุขท่ียอดเย่ียม
660

  พระอรหันตท้ังหลายมี

ความสุขจริงหนอ
661

 ผูปรินิพพานแลว นอนเปนสุขทุกเม่ือแล
662

 ผูไรกังวลเปนผูมีความสุขหนอ
663

 พวกเรา ผูไมมี

อะไรใหกังวล เปนสุขจริงหนอ
664

 สุขจริงหนอๆ
665

   
แมแตผูปฏิบัติธรรม ก็ตองมองนิพพานวาเปนสุข จึงจะเปนการปฏิบัติท่ีถูกตอง ดังพุทธพจนวา 

“ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบดัวยข้อ
พินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะ (อนุโลมิกาขันติ) ย่อมเป็นไปไม่ได้; ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยข้อ

                                                 
655

  เชน สํ.ส.๑๕/๒๖๘/๗๖; องฺ.ติก.๒๐/๔๗๔/๑๗๕; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/๒๘๒; ขุ.อุ.๒๕/๖๕/๑๐๑; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๒/๔๕๔; ๔๒๒/๕๑๙      
656

  ม.มู.๑๒/๓๒๘/๓๓๕. 
657  ม.ม.๑๓/๒๘๗/๒๘๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒ 

658
 ขุ.อุ.๒๕/๕๙/๙๓; ขุ.เถร.๒๖/๓๐๙/๓๐๕; ๓๒๑/๓๐๙. 

659
 ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๔/๕๐๒. 

660
 องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๖/๓๙๖ 

661
 สํ.ข.๑๗/๑๕๓/๑๐๑ 

662
 องฺ.ติก.๒๐/๔๗๕/๑๗๕ 

663  ขุ.อุ.๒๕/๕๗/๙๒. 
664  ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒ 
665  วินย.๗/๓๔๔/๑๖๑; ขุ.เถรี.๒๖/๔๒๒/๔๔๖ 



๓๗๔  พุทธธรรม 
 

พินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม (กําหนดแน่นอนในภาวะที่ถูกต้องหรือ
กฎเกณฑ์แห่งความถูกต้อง) ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้; ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักบรรลุ
โสดาปตัติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล หรืออรหัตตผล ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้” 

“ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานโดยความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยข้อ
พินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะ ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้; ข้อที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่
การบรรลุสัจจะ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้; ข้อที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จัก
บรรลุโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ก็เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้”666 

แมนิพพานจะเปนสุข และผูบรรลุนิพพานก็เปนผูมีความสุข แตผูบรรลุนิพพานไมติดในความสุข ไมวา
ชนิดใดๆ รวมท้ังไมติดเพลินนิพพานดวย

667
   

เมื่อรับรูอารมณตางๆ จากภายนอก ทางตา ทางหู ทางจมูก เปนตน พระอรหันตยังคงเสวยเวทนาที่

เนื่องจากอารมณเหลานั้น ท้ังท่ีเปนสุข เปนทุกข และไมสุขไมทุกข เชนเดียวกับคนทั่วไป แตมีขอพิเศษตรงท่ีทาน

เสวยเวทนาอยางไมมีกิเลสรอยรัด ไมติดเพลินหรือของขัดอยูกับเวทนาน้ัน เวทนานั้นไมเปนเหตุใหเกิดตัณหา 

เปนการเสวยเวทนาช้ันเดียว เรียกส้ันๆ วา เสวยแตเวทนาทางกาย ไมเสวยเวทนาทางจิต ไมทําใหเกิดความเรา

รอนกระวนกระวายภายใน เรียกวาเวทนาน้ันเปนของเย็นแลว การเสวยเวทนาของทาน เปนการเสวยชนิดท่ีไมมี
อนุสัยตกคาง   

ท่ีวาพระอรหันตเสวยเวทนาโดยไมมีอนุสัยตกคางน้ี เปนจุดพึงสังเกตสําคัญอยางหน่ึง คือเปนความ

แตกตางจากปุถุชนท่ีวา เมื่อเสวยสุข ก็จะมีราคานุสัยตกคาง เสวยทุกข ก็มีปฏิฆานุสัยตกคาง เสวยอารมณเฉยๆ 

ก็มีอวิชชานุสัยตกคาง เพิ่มความเคยชินและความแกกลาใหแกกิเลสเหลาน้ันมากยิ่งๆ ข้ึน
668

 แตสําหรับพระ

อรหันต สุขทุกขจากภายนอกไมสามารถเขาไปกระทบถึงภาวะท่ีดับเย็นเปนสุขในภายใน ความสุขของทานจึงเปน

อิสระ ไมขึ้นตออารมณหรือส่ิงตางๆ ภายนอก คือไมตองอาศัยอามิส ทานเรียกวาเปนนิรามิสสุขอยางยิ่ง หรือยิ่ง

กวานิรามิสสุข (นิรามิสสุขช้ันสามัญ คือสุขในฌาน)
669

   
ในเม่ือสุขของผูถึงนิพพาน ไมขึ้นตอปจจัยภายนอก ความผันแปรเปลี่ยนแปลงของส่ิงท้ังหลายอันเปนไป

ตามคติธรรมดาแหงสภาพสังขาร จึงไมเปนเหตุใหทานเกิดความทุกข ถึงอารมณ ๖ จะแปรปรวนเคล่ือนคลาหาย

ลับ ทานก็ยังคงอยูเปนสุข
670

 ถึงขันธ ๕ จะผันแปรกลับกลายไปเปนอื่น ทานก็ไมเศราโศกเปนทุกข
671

  
ความรูเทาทันในความไมเท่ียงแทและสภาพท่ีผันแปรน้ันเอง ยอมทําใหเกิดความสงบเย็น ไมพลานสาย 

ไมกระวนกระวาย อยูเปนสุขไดตลอดเวลา ภาวะเชนน้ีทานวาเปนความหมายอยางหน่ึงของการพ่ึงตนได หรือการ

มีธรรมเปนท่ีพึ่ง
672

  

                                                 
666  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๗๒/๔๙๒, พึงสังเกตวา ในที่น้ีแปลคํา “อนุโลมิกา ขนฺติ” วา ขอพินิจที่เก้ือแกการบรรลุสัจจะ, ขันติในที่นี้ เปนคําท่ีมี

ความหมายทางปญญา มิใชเปนเพียงความอดทน พึงเทียบความหมายนี้ที่ ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๗๙/๑๘๐; ๗๓๑/๖๒๗; ๗๓๕/๖๒๙; อภิ.วิ.
๓๕/๘๐๔/๔๓๘; ๘๔๔/๔๖๑; (วิภงฺค.อ.๕๓๔ วา คําวาขันติ เปนไวพจนของปญญา และวิภงฺค.อ.๖๐๐ วา อนุโลมิกาขันติ ไดแก 

วิปสสนาญาณ; ตามท่ีแปลกันมา บางทีทานแปลขันติในท่ีนี้วา ขันติญาณ) 
667  ม.มู.๑๒/๕-๗/๗-๙ 
668  สํ.นิ.๑๖/๑๙๒/๙๙; สํ.สฬ.๑๘/๓๖๓-๓๗๓/๒๔๕-๒๖๐; ม.อุ.๑๔/๘๒๒/๕๑๖; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๕/๒๗๐ 
669  สํ.สฬ.๑๘/๔๕๑-๒/๒๙๓ 
670  สํ.สฬ.๑๘/๒๑๖/๑๕๙  
671  สํ.ข.๑๗/๘/๙ 



บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๗๕ 
 

  

คําสําคัญท่ีแสดงภาวะทางจิตของผูบรรลุนิพพานอีกคําหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมลักษณะหลายอยางท่ีกลาว

มาแลว คือคําวา “อาโรคยะ” แปลวา ความไมมีโรค หรือ ภาวะไรโรค ท่ีในภาษาไทยเรียกวา สุขภาพ หรือความ

มีสุขภาพดี  
“อาโรคยะ” นี้ ใชเปนคําเรียกนิพพานอยางหนึ่ง673

 ดังไดกลาวมาแลว ความไรโรคหรือสุขภาพในที่น้ีมุง

เอาความไมมีโรคทางจิตใจ หรือสุขภาพจิต ดังพุทธพจนท่ีตรัสสอนคหบดีผูเฒาคนหน่ึงวา  
“ท่านพึงศึกษาฝึกสอนตน ดังนี้ว่า: ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยออดแอด แต่จิตของเราจัก

ไม่ป่วยออดแอดไปด้วย”674  

และตรัสแกภิกษุท้ังหลายวา โรคมี ๒ อยาง คือ โรคทางกาย และโรคทางจิต  
“สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนปราศจากโรคทางจิต แม้เพียงครู่หนึ่งนั้น หาได้ยาก ยกเว้นแต่พระ

ขีณาสพ”675  

พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา พระอรหันตเปนผูมีสุขภาพจิตสมบูรณ การแสดงภาวะของผูบรรลุนิพพานใน

แงท่ีเปนผูไมมีโรค หรือมีสุขภาพดีนี้ เปนวิธีท่ีดีอยางหน่ึง ท่ีจะชวยใหเขาใจคุณคาของการบรรลุนิพพานดีขึ้น 

เพราะปุถุชนมักสงสัยวา ในเม่ือผูบรรลุนิพพานปราศจากการแสวงหา และเสวยความสุข อยางท่ีปุถุชนนิยม

ชมชอบกันอยู ทานจะมีความสุขไดอยางไร และนิพพานจะดีอะไร   
ความไมมีโรค มีสุขภาพดี แข็งแรง ยอมเปนความสุข และเปนภาวะท่ีสมบูรณอยูในตัวของมันเอง ดียิ่ง

กวาการเจ็บปวยหรือมีโรคประจําตัวอยู แลวไดรับความสุขจากการระงับทุกขเวทนาไปคราวหนึ่งๆ  
คนที่เจ็บปวยหรือมีโรคน้ัน พออาการของโรคกําเริบขึ้น เกิดความกระวนกระวาย กระสับกระสาย หรือ

ทุรนทุราย ไดยาหรือวิธีแกไขอยางใดอยางหนึ่งมาระงับอาการน้ันลงได ก็มีความสุขไปคราวหนึ่งๆ ยิ่งอาการนั้น

รุนแรง เวลาระงับลงไดก็ย่ิงรูสึกมีความสุขมาก  คนท่ีสุขภาพดีไมมีโรค มองในแงหน่ึง คลายวาเสียเปรียบ เพราะ

ไมมีโอกาสไดรับความสุขแบบนี้ แตคนที่จิตใจเปนปกติดี มีปญญา คงไมมีใครปรารถนาความสุขแบบคน

เจ็บปวย ท่ีคอยรอรับรสแหงความสงบของทุกขเวทนาอยางน้ี 
ความสุข ท่ีตามปกติไมรูสึกวาเปนสุข เปนแตเพียงความปลอดโปรงโลงเบาอยูภายใน อันเปนความ

สมบูรณในตัวของมันเอง ตามภาวะของความไมมีโรค ซึ่งทําใหไมมีโอกาสไดรับความสุขบอยๆ หรือเปนครั้งคราว 

จากการระงับความกระสับกระสายทุรนทุรายที่เปนอาการของโรคน้ัน เทียบไดกับภาวะของผูบรรลุนิพพาน หรือ

ความสุขจากภาวะของนิพพาน สวนความสุขจากการระงับอาการของโรคไดเปนคราวๆ เปรียบเหมือนการแสวงหา

ความสุขของปุถุชน   
ทานแสดงขออุปมาไว เปรียบเหมือนคนเปนโรคเรื้อน มีแผลตามตัว เหอขึ้นทั่วท้ังราง ตัวเชื้อโรคก็คอย

เราระคาย เขาตองใชเล็บเกาปากแผลอยูเรื่อยๆ และผิงกายท่ีหลุมถานไฟ เม่ือเขาเกา และผิงยางตัวกับไฟหนัก

เขา ปากแผลก็ยิ่งคะเยอเฟะมากขึ้น แตกระน้ัน ความสุข ความชื่นใจ ความมีรสชาติใดๆ ท่ีเขาจะไดรับ ก็อยูตรง

ปากแผลคันท่ีจะไดเกานั่นแหละ   

                                                                                                                                                        
672  สํ.ข.๑๗/๘๗-๘๘/๕๓-๕๔ 
673  ม.ม.๑๓/๒๘๗/๒๘๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒; ขุ.สุ.๒๕/๔๐๑/๔๗๙ 
674  สํ.ข.๑๗/๒/๓ 
675  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๖/๑๙๒ 



๓๗๖  พุทธธรรม 
 

บุรุษโรคเรื้อนตกอยูในภาวะเชนนั้น จนกระท่ังมีแพทยผูเช่ียวชาญคนหน่ึงมาปรุงยารักษา ทําใหเขาหาย

จากโรคเรื้อนได บุรุษน้ันพนจากโรคเรื้อนไปได กลายเปนคนมีสุขภาพดี (อโรค) มีความสุข (สุขี) มีเสรีภาพ (เสรี) 

มีอํานาจในตัว (สยังวสี) จะไปไหนก็ไดตามพอใจ (เยนกามังคม)   
ถึงตอนนี้ การเกาปากแผล ก็ดี การผิงยางตัวท่ีหลุมหรือกองไฟ ก็ดี ท่ีเขาเคยรูสึกวาทําใหเกิดความสุข

สบายช่ืนใจน้ัน คราวน้ีเขาไมเห็นวาเปนความสุขเลย และถาจะใหเขาทําอยางน้ันในเวลาที่หายโรคแลวอยางนี้ เขา

กลับเห็นวาจะเจ็บปวดเปนทุกขดวยซ้ํา แตภาวะเชนน้ี เม่ือครั้งยังถูกโรคเรื้อนรุมเราอยู เขาหามองเห็นตระหนักไม   
ขออุปมาน้ี เปรียบไดกับปุถุชนผูยังมีกิเลสอันเปนเหตุใหตองแสวงหาความสุขจากอารมณท้ังหลายท่ีเปน

กามคุณ แมจะไดความสุขจากการหาอารมณมาสนองความอยากนั้น แตก็ถูกเชื้อความอยากตางๆ ท้ังหลายเรา

ระคาย ใหเรารอนทุรนทุราย กระสับกระสายมากยิ่งขึ้น เมื่อดําเนินชีวิตไปในแนวทางเชนนี้ ความสุขความร่ืนรมย

ชมชื่นใจท่ีมีอยู ก็วนอยูแคการปลุกเราเช้ือความอยากใหรอนแรงยิ่งขึ้น แลวก็หาส่ิงท่ีจะเอามาสนองระงับดับ

ความกระสับกระสายกระวนกระวายนั้นลงไปคราวหนึ่งๆ   
เมื่อใดบรรลุนิพพาน หมดเช้ือความอยากท่ีทําใหเกิดความเรารอนกระสับกระสายกระวนกระวายแลว 

เปนอิสระเปนไทแกตัว ก็ไมเห็นความสุขในการกระทําเพื่อสนองระงับความเรารอนกระวนกระวายเชนน้ันอีก
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แงหนึ่งจากคําอุปมาขางตนน้ัน พอจะจับเอามาพูดไดวา ปุถุชนเปรียบเหมือนคนมีท่ีคันท่ีตองเกา และ

ความสุขของปุถุชน ก็คือความสุขจากการไดเกา ณ ท่ีคัน ยิ่งคัน ก็ยิ่งเกา และย่ิงเกา ก็ยิ่งคัน ยิ่งคันมาก 

ความสุขจากการเกาก็ยิ่งมาก และยิ่งคันมาก ก็ยิ่งไดเกามาก ปุถุชนจึงชอบเพิ่มอัตราหรือขีดระดับของความสุขให

สูงขึ้น ดวยการหาทางเพิ่มความเราระคายเพื่อทําใหคันมากขึ้น เพื่อจะไดรับความสุขจากการเกาใหมากยิ่งข้ึน  
สวนผูหลุดพนแลว เปนเหมือนคนที่หายจากโรคคัน มีรางกายสมบูรณเปนปกติ ยอมมีความสุขจากการ

ไมมีท่ีคันที่จะตองเกา แตอาจถูกปุถุชนกลาวติวา เปนผูสูญเสียขาดความสุขจากการไดเกาท่ีคัน   
อีกอยางหน่ึง การแสวงสุขของปุถุชน เปนเหมือนการกอกระพือโหมไฟขึ้นแลวไดรับความสนุกสนานชื่น

ฉํ่าชุมเย็นจากการดับไฟน้ัน ย่ิงโหมไฟใหลุกโพลงรอนแรงข้ึนเทาใด ก็ยิ่งไดใชความแรงในการดับ ทําใหเกิดเสียง

ฉ่ีฉาซูซาวูบวาบโลดโผนมากขึ้นเทาน้ัน ปุถุชนจึงมักดําเนินชีวิตในแบบของการโหมไฟ แมวาจะเปนการเส่ียงตอ

การกออันตรายทั้งแกตนเองและคนอื่นมากขึ้นก็ตาม สวนผูหลุดพนแลว เปนเหมือนผูท่ีไดดับไฟสําเร็จแลว อยู

สุขสบายเยือกเย็นปลอดโปรงใจ ไมตองถูกเผาลน และไมตองคอยระวังภัยจากความเรารอน ไมคํานึงหวงใยตอ

ความซานซาท่ีจะไดรับจากการคอยตามดับไฟซึ่งตนโหมกระพือขึ้น 
ภาวะท่ีกลาวมานี้ มองอีกดานหนึ่ง เปนลักษณะแหงพัฒนาการของชีวิตจิตใจ ซึ่งทําใหเกิดความ

เปล่ียนแปลงในบุคลิกภาพ ตลอดจนทาทีตอส่ิงตางๆ หรือตอโลกและชีวิตโดยสวนรวม   
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากพัฒนาการของชีวิตจิตใจน้ัน ทุกคนพอจะมองเห็นได เม่ือเทียบเคียงกับการ

เติบโตจากเด็กข้ึนมาเปนผูใหญ ของเลนตางๆ ท่ีเคยรักใครหวงแหน ถือเอาเปนเรื่องจริงจังสลักสําคัญนักหนา มี

ความหมายตอชีวิตและตอความสุขความทุกขของตนถึงเปนถึงตายในสมัยเปนเด็ก ครั้นเติบโตเปนผูใหญแลว ก็

จืดจาง กลายเปนของไมเราความรูสึก เมื่อเห็นเด็กๆ ช่ืนชมกันนัก ต้ังตาคอยจองจะชิงมาเปนเจาของกอน ผูใหญ

อาจมองเปนขําไป แมวิธีหาความสนุกสนานตางๆ ตามแบบของเด็กๆ ก็กลายเปนส่ิงไรความหมาย ขอนี้ฉันใด ผู

ท่ีบรรลุนิพพาน เขาถึงพัฒนาการท่ีสูงเลยขึ้นไปจากปุถุชน ยอมมีทาทีตอโลกและชีวิต ตอส่ิงท่ีชื่นชมยินดี และตอ

วิถีทางดําเนินชีวิตของปุถุชน เปล่ียนแปลงไป ฉันน้ัน
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บทท่ี ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน   ๓๗๗ 
 

  

๙. ภาวิตปญญา: มีปญญาท่ีไดพัฒนาแลว  
ลักษณะสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานทางปญญาของผูบรรลุนิพพาน คือ การมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปนหรือ

เห็นตามเปนจริง เริ่มตนตั้งแตการรับรูอารมณทางอายตนะ ดัวยจิตใจท่ีมีทาทีเปนกลางและมีสติไมหว่ันไหว ไม
ถูกชักจูงไปตามความชอบใจ ไมชอบใจ สามารถตามดูรูเห็นอารมณน้ันๆ ไปตามสภาวะของมัน ต้ังแตตนจน

ตลอดสาย ไมถูกความติดพัน ความของขัดขุนมัว หรือความกระทบกระแทกท่ีเน่ืองจากอารมณน้ันฉุดรั้งหรือ

สะดุดเอาไวใหเขวออกไปเสียกอน  
ท้ังน้ี ตางจากปุถุชนท่ีเมื่อรับรูอารมณใด ก็มกัไปสะดุดอยูตรงจุดหรือแงท่ีกระทบความชอบใจไมชอบใจ แลว

เกาะเกี่ยวพัวพันอยูตรงน้ัน สรางความตริตรึกคิดปรุงแตงผันพิสดารขึ้นตรงนั้น แลวไถลหรือเขวออกไป 

ควรจัดรูปเลมใหมใหจากทางแหงความเปนจริง เกิดความรู ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน คือรูเห็นไปตาม

อํานาจกิเลสท่ีปรุงแตง ไมรูเห็นตามความเปนไปของส่ิงนั้นๆ เรื่องนั้นๆ เชน เรื่องราวมีสาระอยางเดียวกัน คน

หน่ึงมาพูดโดยเสริมคําเยิรยอผูฟง ประกอบเขาดวย ผูฟงน้ันเห็นคลอยไปตาม แตอีกคนหนึ่งมาพูดโดยไมเสริม

แตงเลย ผูฟงเดียวกันนั้นกลับไมเห็นชอบดวย หรือขอความอยางเดียวกัน คนที่ผูฟงรักใครชอบใจนํามาพูด 

ผูฟงชมวาถูกตองเห็นดีเห็นงามไปตาม แตคนท่ีผูฟงเกลียดชังนํามาพูด ผูฟงเห็นเปนส่ิงผิดพลาดเสียหาย ไมอาจ

ยอมรับได ดังนี้เปนตน
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ลึกซึ้งลงไปอีก คือปญญาท่ีรูเทาทันสังขาร รูสามัญลักษณะท่ีเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูเทาทันสมมติ

บัญญัติ ไมถูกหลอกใหหลงไปตามรูปลักษณภายนอกของส่ิงท้ังหลาย และยอมรับความจริงทุกดาน มิใชติดอยู

เพียงแงใดแงหนึ่ง   
ความรู เ ห็นตามท่ีมันเปน  หรือรู เ ห็นตามความเปนจริง ข้ัน น้ี จะชวยแกความเข าใจผิด ท่ีว า 

พระพุทธศาสนาเปนลัทธิมองแงรายไดโดยส้ินเชิง เชน ผูเขาถึงพุทธธรรมรูวาขันธ ๕ มิใชเปนทุกขหรือเปนสุข

เพียงอยางใดอยางหนึ่ง โดยสวนเดียว
679

 รูวา  
“ความอยากย้อมใจที่เกิดจากความนึกคิดของคน (ต่างหาก) เป็นกาม, อารมณ์อันวิจิตร

ทั้งหลายในโลก หาชื่อว่ากามไม่... อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลก ย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของ
มันอย่างนั้นเอง ดังนั้น ธีรชนทั้งหลายจึงเปลื้องออกไป (เพียง) ความติดใจชอบในอารมณ์
เหล่าน้ัน”680  

ผูท่ีจะตรัสรูได ตองเขาใจท้ังสวนดีหรือสวนท่ีนาช่ืนชม (อัสสาทะ) สวนเสียหรือสวนท่ีเปนโทษ (อาทีนพ) 

และทางปลอดพน (นิสสรณะ) ของกาม ของโลก ของขันธ ๕ มองเห็นสวนดีวาเปนสวนดี มองเห็นสวนเสียวาเปน

สวนเสีย มองเห็นทางปลอดพนวาเปนทางปลอดพน แตท่ีละกาม หายติดใจในโลก เลิกยึดขันธ ๕ เสีย ก็เพราะ

มองเห็นทางปลอดพนเปนอิสระ (นิสสรณะ) ซึ่งจะทําใหอยูดีมีสุขไดโดยไมตองข้ึนตอสวนดีและสวนเสียเหลานั้น 

อีกท้ังเปนการอยูดีมีสุขท่ีประเสริฐกวา ประณีตกวา อีกดวย681 
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๓๗๘  พุทธธรรม 
 

ความรูเทาทันสมมติบัญญัตินั้น รวมไปถึงการรูเขาใจวิถีทางแหงภาษา ท่ีเรียกวาโวหารโลก รูจักใชภาษา

เปนเคร่ืองส่ือความหมาย โดยไมยึดติดในสมมติของภาษา ดังพุทธพจนวา  

“ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมไม่กล่าวเข้าข้างกับใคร ไม่กล่าวทุ่มเถียงกับใคร, อันใดเขา
พูดกันในโลก ก็กล่าวไปตามน้ัน ไม่ยึดถือ”682  

“ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ...จะพึงกล่าวว่า ฉันพูด ดังนี้ก็ดี เขาพูดกับฉัน ดังนี้ก็ดี เธอ
เป็นผู้ฉลาด รู้ถ้อยคําที่เขาพูดกันในโลก ก็พึงกล่าวไปตามโวหารเท่านั้น”683  

“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่ขัดแย้งกับโลกดอก โลกต่างหากขัดแย้งกับเรา; ธรรมวาที (ผู้กล่าว
ธรรม, ผู้พูดตามธรรม) ย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลก, สิ่งใดบัณฑิตในโลกสมมติกันว่าไม่มี เราก็
กล่าวส่ิงน้ันว่าไม่มี, ส่ิงใดบัณฑิตในโลกสมมติกันว่ามี เราก็กล่าวสิ่งน้ันว่ามี”684  

เหล่านี้เป็นโลกสมัญญา เป็นโลกนิรุติ เป็นโลกโวหาร เป็นโลกบัญญัติ ซึ่งตถาคตใช้พูดจา 
แต่ไม่ยึดถือ”685 

เม่ือเกิดปญญารูเห็นส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน เห็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปจจัยอาศัยกันและกันจึงมีขึ้น 

ก็เขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง เรียกวาเกิดมีโลกทัศนและชีวทัศนท่ีถูกตอง ความยึดถือ ทิฏฐิ ทฤษฎีท้ังหลาย

ในทางอภิปรัชญา รวมท้ังความสงสัยในปญหาตางๆ ท่ีเรียกวาอัพยากตปญหา (ปญหาท่ีพระพุทธเจาไมทรง

พยากรณ) เชนวา โลกเท่ียง หรือไมเท่ียง เปนตน ก็พลอยหายหมดไปดวยพรอมกันอยางเปนไปเอง ดังบาลีวา  

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาจางหายดับไปไม่เหลือ ความเห็นขัดแย้งกันไปต่างๆ การถือ
ดื้อดึง ความเห็นที่พล่านสับสน อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามว่า สังขารเป็นไฉน สังขารเหล่านี้ของ
ใคร, สังขารก็อย่างหนึ่ง เจ้าของสังขารก็อย่างหนึ่ง, ตัวชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกัน ตัวชีวะก็
อย่างหน่ึง สรีระก็อีกอย่างหน่ึง, ความเห็นเหล่าน้ันท้ังปวง ย่อมถูกละหมดไป...”686  

และเมื่อภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา “อะไรเปนเหตุเปนปจจัย ใหอริยสาวกผูไดเรียนสดับแลว ไมเกิดความ

สงสัยในเรื่องท่ีพระองคไมทรงพยากรณ?” พระพุทธเจาตรัสตอบวา   
“เพราะทิฏฐิดับไป อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว จึงไม่เกิดความสงสัย ในเรื่องที่เราไม่

พยากรณ์... ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งทิฏฐิ ไม่รู้ชัดเหตุเกิดแห่งทิฏฐิ ไม่รู้ชัดการ
ดับทิฏฐิ ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ดําเนินไปสู่ความดับแห่งทิฏฐิ ทิฏฐินั้นจึงพอกพูนแก่เขา เขาย่อมไม่
พ้นจากชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส”687 

ลักษณะทางปญญาอีกอยางหนึ่งของผูเขาถึงสัจธรรมแลว คือ ไม(ตอง)เช่ือ ไม(ตอง)มีศรัทธา หรือไม

ตองอาศัยศรัทธา เรียกตามคําบาลีส้ันๆ วา “อัสสัทธะ”   
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ลักษณะนี้ตางกันอยางตรงขามกับความไมเช่ือ หรือความไมมีศรัทธา ตามความหมายสามัญขั้นตน ซึ่ง

หมายถึงไมรูไมเห็น จึงไมเชื่อ หรือไมเล่ือมใสในตัวผูพูด หรือดึงด้ือถือรั้น เปนตน จึงไมยอมเช่ือ แตในท่ีน้ีไม

ตองเช่ือ เพราะรูเห็นส่ิงนั้นๆ แจงประจักษกับตนเองแลว รูเองเห็นเองแลว ไมตองรูเห็นผานคนอื่น ไมตองอาศัย

ความรูของคนอื่น (ศรัทธา คือ การยอมข้ึนตอความรูของผูอื่น ในเมื่อยังไมรูเห็นประจักษดวยตนเอง)  
ในเม่ือรูเห็นอยูแลววาเปนอยางนั้น จะตองไปเชื่อใครอีก หรือจะตองไปเอาใครมาบอกใหอีก เรียกวาเปน

ข้ันท่ียิ่งกวาเชื่อ หรือเลยเช่ือไปแลว อยูเหนือความเชื่อ ดังท่ีทานอธิบายวา   
“เกี่ยวกับธรรมที่รู้แน่อยู่ด้วยตนเอง ประจักษ์กับตนเอง (เธอ) ไม่เชื่อต่อใครๆ อื่น ไม่ว่า

จะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ เทวดา มาร หรือพรหม คือ ไม่เชื่อต่อใครๆ เกี่ยวกับธรรมที่รู้แน่
อยู่เอง ประจักษ์กับตัวว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงมิใช่เป็น
ตัวตน เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ”688  

หรือท่ีพระสารีบุตรทูลพระพุทธเจาวา  

“ในเรื่องนี้ ข้าพระองค์มิใช่ถือไปตามด้วยศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาค... เรื่องนี้ ข้าพระองค์
ทราบแล้ว เห็นแล้ว รู้ชัดแล้ว ทําให้ประจักษ์แจ้งแล้ว สัมผัสแล้วด้วยปัญญา จึงไม่มีความ
สงสัย ไม่มีความคลางแคลงใจ”689 

นาสังเกตวา ในครั้งพุทธกาล คนคงสนใจใสใจเรื่องมหาบุรุษกันมาก จึงมีเรื่องราวในพระไตรปฎก

กลาวถึงคําน้ีหลายแหง นอกจากเรื่องมหาปุริสลักษณะ คือลักษณะของมหาบุรุษ ท่ีพราหมณท้ังหลายทํานาย

เจาชายสิทธัตถะตามตํารับตําราที่สืบมาแตโบราณของเขาแลว ท่ีนาสนใจกวาน้ันอีกก็คือ ในแงหลักธรรม เม่ือ

พระพุทธเจาตรัสรูแลว เสด็จเท่ียวทรงส่ังสอนธรรม ก็ทรงพบผูทูลถามเรื่องนี้วา บุคคลอยางไรจึงเรียกไดวาเปน

มหาบุรุษ แสดงวามหาบุรุษยังเปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของคนท่ัวไป และยังมีการถกเถียงกันอยู 
ขอยกตัวอยาง ครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรเขาไปเฝาพระพุทธเจา และไดทูลถามวา “ที่เรียกว่า มหาบุรุษๆ 

ดังนี้ ด้วยเหตุผลแค่ไหนเพียงไร บุคคลจึงจะเป็นมหาบุรุษ” พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ดูกรสารีบุตร เราเรียกว่า 
มหาบุรุษ เพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว, เพราะเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้น เราหาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษไม่”690 

ตามพุทธดํารัสท่ีตรัสตอบนี้ แสดงวา พระพุทธเจาทรงใหถือวา พระอรหันต คือทานท่ีเปนภาวิตท้ัง ๔ 

ดาน ดังท่ีไดพูดมาแลวนั่นเอง เปนมหาบุรุษ แตเปนการตรัสส้ันๆ แบบสรุปหรือรวบรัด ตัดเอาแตจุดตัดสิน

สุดทาย คือการท่ีจิตหลุดพนแลว ซึ่งก็คือไดพัฒนาจบภาวนาท้ัง ๔ จนเกิดปญญาท่ีทําใหจิตหลุดพนไปได และก็

หมายความวา ไมวาบุคคลไหนๆ จะเกงกาจอยางใดก็ตาม ถาจิตใจยังไมเปนอิสระจากกิเลสและความทุกขแลว ก็

เปนมหาบุรุษจริงยังไมได   
พูดงายๆ วา จะตองขึ้นไปใหถึงความมีอิสรภาพทางจิตปญญาอยางแทจริง ปญญาตองถึงข้ันทําใหจิต

ปลอดพนกิเลสไรทุกขได เชนวามีความคิดเปนอิสระ ก็มิใชหมายความแควาจะคิดอยางไรก็ไดอยางใจปรารถนา 

ไมมีใครมาก้ันมาหามหรือมาบีบบังคับอยางไรได ไมใชเทาน้ัน แตตองไปใหถึงข้ันท่ีวาปญญาทํางานเปนอิสระ โดย
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ไมอยูใตความบงการกํากับของตัวตนขางใน ไมใชคิดอะไรตามใจอยาก แลวแตตัณหา มานะ หรือทิฏฐิของตัวนั่น

แหละจะมาชักจูงลากพาหรือบัญชาใหเปนไป 
อยางไรก็ตาม  ความหมายของ “มหาบุรุษ” ขางตนนี้ ดังท่ีวาแลว ตรัสลัดส้ัน คงเปนเพราะตรัสแกพระ

สารีบุตร ซึ่งเปนพระอัครสาวกท่ีเจนจบสูงสุดทางปญญาแลว จึงตรัสชี้ไปท่ีตัวตัดสินสุดทายเลย แลวก็ตรัสโยง

ตอไปยังหลักสติปฏฐาน อยางนี้ก็ไดแงมองไปแบบสูงสุดเลยทีเดียว 

แตท่ีนาสนใจสําหรับคนท่ัวไป ซึ่งชวยใหมองเห็นความหมายแบบขยายความสักหนอย ดูไดจากพระ

ดํารัสในคราวท่ีตรัสตอบแกอัครมหาเสนาบดแีหงแควนวัชชี 
เรื่องมีวา คราวหนึ่ง เม่ือพระพุทธเจาประทับอยูท่ีเวฬุวนาราม ในเขตพระนครราชคฤห วัสสการ-

พราหมณ มหาอํามาตยแหงแควนมคธ เขาไปเฝา ครั้นแลว พราหมณใหญน้ันทูลวา ตามหลักของพวกเขา ถือวา 

บุคคลท่ีเปนมหาบุรุษ มีปญญายิ่งใหญ ประกอบดวยธรรมคือคุณสมบัติ ๔ อยาง ไดแก เปนพหูสูต รอบรู

เรื่องราวขาวสาร หยั่งรูอัตถะ แยกแยะไดวาเปนความหมายของอันไหนๆ, เปนผูมีสติ ทรงจํารําลึกการท่ีทําคําท่ีกลาว

แลวแมนานได, เปนผูมีทักษะ ไมปลอยปละเกียจครานในกิจกรณียท่ีเปนเรื่องของชาวบานชาวเมือง, และเปนผูมี

ปญญาไตรตรองรูจักหาวิธีดําเนินการ สามารถทํา สามารถจัดการใหเปนไป 
เม่ือแสดงหลักของเขาแลว วัสสการพราหมณก็ทูลถามพระพุทธเจาวา หลักที่เขากลาวมานั้น พระองคจะ

ทรงเห็นชอบดวย หรือจะทรงคัดคาน  พระพุทธเจาตรัสวา พระองคมิไดทรงเห็นชอบ และก็มิไดคัดคาน แต

พระองคทรงวางหลักวา บุคคลที่เปน “มหาบุรุษ” มีปญญายิ่งใหญ ประกอบดวยคุณสมบัติ ๔ อยาง ดังตอไปนี้  

๑. บุคคลนั้น เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่พหูชน ทําให้
ประชาชนดํารงอยู่ในทางดําเนินแห่งอารยชน กล่าวคือ ความมีกัลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม 

๒. บุคคลนั้น ประสงค์จะคิดความคิดใด ก็คิดความคิดนั้น ไม่ประสงค์จะคิดความคิดใด ก็
ไม่คิดความคิดน้ัน ประสงค์จะดําริตริเร่ืองใด ก็ดําริตริเรื่องน้ัน ไม่ประสงค์จะดําริตริเรื่องใด ก็ไม่
ดําริตริเรื่องน้ัน เป็นผู้ถึงความมีอํานาจเหนือจิต ในคลองแห่งความคิดท้ังหลาย  

๓. บุคคลนั้น เป็นผู้มีปรกติได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยากไม่ลําบากเลย ซึ่งฌาน ๔ อัน
เป็นสภาวะแห่งอภิจิต ท่ีเป็นเครื่องอยู่มีความสุขอย่างประจักษ์เป็นปัจจุบัน 

๔. บุคคลนั้น เพราะอาสวะสิ้นไป ได้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญารู้ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเจโต-
วิมุตติ (ภาวะพ้นเป็นอิสระแห่งจิต) และปัญญาวิมุตติ (ภาวะพ้นเป็นอิสระด้วยปัญญา) อันไร้อาสวะ 
เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน”691  

พุทธพจนตรัสตอบแสดงความหมายของความเปนมหาบุรุษน้ี มีหลายแหง แตเพราะทรงตอบใหเหมาะ

กับผูถาม และมักมาในคาถา เนื้อความจึงมักรวบรัด หรือไมก็ลึกลงไปในแงท่ีเนน ในที่น้ี เห็นวาพระดํารัสแกมหา

อํามาตยขางตนนี้ ทรงตอบแกผูถามซึ่งอยูในสถานะใหญกวาง โยงไปถึงคนทั้งหลายไดท่ัว และเปนความรอยแกว 

แยกเปนขอๆ กําหนดงาย จึงยกมาแสดงเปนหลักตัวอยาง ถือวา ความเปนภาวิต ๔ ดาน ก็รวมอยูในคุณสมบัติ ๔ ขอ

น้ี หรือวาคุณสมบัติของมหาบุรุษ ๔ ประการน้ี เปนการสําแดงนัยอีกแนวหนึ่งของภาวิต ๔ น้ัน โดยยกเดนข้ึนมาใน

สวนท่ีแสดงถึงความสามารถอันยิ่งใหญอยางพิเศษ ท่ีตระหนักไดวาเปนส่ิงอันยากสําหรับคนท่ัวไปจะทําได 
คุณสมบัติขอแรกของมหาบุรุษ บอกจุดเนนแหงคุณของบุคคลผูบรรลุนิพพาน ท่ีวา จบกิจแหงพรหมจริยะ 

ไมมีอะไรท่ีจะตองทําเพื่อตนเองอีกตอไป แมแตการท่ีจะตองศึกษาเพื่อฝกตนเอง ตอแตนี้ จึงมุงบําเพ็ญกิจเพื่อ
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ประโยชนสุขของประชาชน บรรจบกับจุดหมายแหงการดําเนินชีวิตของพระอรหันตและการมีอยูของพรหมจริยะ

คือพระพุทธศาสนาท้ังหมด  ซึ่งปรากฏในพุทธดํารัส อันตรัสเนนอยูเสมอ ท่ีวา  “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ 
โลกานุกัมปายะ” กลาวคือ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพหูชน เพ่ือความสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก 

เม่ือบรรยายมาถึงจุดบรรจบนี้ ภาวะของผูบรรลุนิพพานก็บอกดวยถึงความบรรจบแหงสุขของบุคคล ท่ี

จะเปนไปเพื่อความสุขของมวลชนท้ังโลก 

คุณสมบัติของผูบรรลุนิพพาน ไมวาจะพูดพรรณนาในลักษณะใด ตลอดจนท่ีจัดเปนภาวิต ๔ ดังท่ี

อธิบายมานั้น รวมแลว ก็ต้ังอยูบนฐานของธรรม ๓ ประการ มีธรรม ๓ อยางนั้น เปนหลัก เปนแกน คือ ปญญา 

ท่ีเรียกจําเพาะวา วิชชา ความหลุดพนเปนอิสระท่ีเรียกวา วิมุตติ และกรุณา ท่ีเปนพลังแผปรีชาญาณออกไปทํา

ใหผูอื่นพลอยไดวิชชา และถึงวิมุตติดวย  
ถาเปรียบปุถุชนเหมือนคนถูกมัด วิชชา ก็เปนมีดตัดเคร่ืองผูกขาดออกไป วิมุตติ ก็คือการหลุดพน

ออกไปจากเครื่องผูกมัด เปนอิสระเสรี กรุณา ก็แสดงออกมาวา เมื่อหายเดือดรอนวุนวายกับเรื่องของตัวเองแลว 
มองกวางออกไป เห็นคนอื่นๆ ถูกมัดอยู ตัวเองไมมีอะไรตองวุนพะวงอีกแลว ก็เอาแตเท่ียวแกมัดคนอื่นตอไป  

ในทางหลักวิชา ถือวาวิชชาเปนมรรค สวนวิมุตติเรียกคราวๆ วาเปนผล แตตามตํารา ทานแยกวิมุตติ

ละเอียดออกไปเปนสองตอน คือ เปนท้ังมรรค และท้ังผล กิริยาท่ีหลุดหรือพนออกไปหรือขณะท่ีหลุดพน ทานวา

เปนมรรค ภาวะที่เมื่อหลุดพนออกไปแลว มีความเปนอิสระเสรีอยูเปนปกติ เรียกวาเปนผล
692

  
ลําพังการบรรลุนิพพาน ยอมเสร็จส้ินเพียงแควิชชาและวิมุตติ สวนกรุณาเปนเรื่องของการทําเพื่อผูอื่น

ตอไป พูดอีกอยางหนึ่งวา เรื่องสวนตัว (อัตตัตถะ) สําเร็จท่ีวิชชาและวิมุตติ สวนเรื่องท่ีจะทําเพื่อคนอ่ืน (ปรัตถะ) 

เปนกิจของกรุณารับชวงตอไป   

อนึ่ง พึงสังเกตวา ในบรรดาองคธรรมท้ังสาม คือ วิชชา วิมุตติ และกรุณาน้ัน วิมุตติเปนภาวะฝายผล 

พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนภาวะเสร็จงาน และเปนภาวะเอื้ออํานวยแกการทํางานตอไป ไมใชเปนตัวการทํางานเอง 

สวนปญญากับกรุณา เปนองคธรรมฝายทํางาน ปญญาเปนตัวทํางานใหการบรรลุนิพพานซึ่งเปนเรื่องของตนเอง

สําเร็จ กรุณาเปนตัวทํางานใหเรื่องของคนอ่ืนสําเร็จ  
ดวยเหตุนี้ ทานจึงถือวา ปญญากับกรุณา เปนพระคุณหลักของพระพุทธเจา ปญญาเปนแกนนําของ 

อัตตัตถะ หรือ อัตตหิตสมบัติ กรุณาเปนแกนนําของ ปรัตถะ หรือ ปรหิตปฏิบัติ  
ในคัมภีรมากหลาย จึงนิยมยอพุทธคุณลงเปนขอหลัก ๒ อยาง คือ อัตตหิตสมบัติ มีปญญาเปนตัวทํา

การ และปรหิตปฏิบัติ มีกรุณาเปนตัวทําการ693
  

แตอัตตหิตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ ท้ังสองอยางนั้น มีความหมายและเปนของแทจริงได ก็เพราะมี

วิมุตติยืนยันเปนพยาน    

                                                 
692  วิชชา เชน ม.อ.๒/๔๖๙; ๓/๗๔๓; สํ.อ.๒/๓๒๙; ๓/๑๕; องฺ.อ.๑/๕๘; ๒/๑๙๒,๔๗๕,๕๘๐; ๓/๒๕๗; วิมุตติ เชน ม.อ.๒/๓๗๙; ๓/

๗๐๑; องฺ.อ.๒/๑๙๑,๕๑๑; ๓/๖,๑๔๓,๑๗๖; อิติ.อ.๒๒๓; วิชชาและวิมุตติ เชน ม.อ.๓/๗๔๗; องฺ.อ.๑/๑๒๗,๕๗๙; ๒/๗๐,๕๑๓; ๓/

๔๐๐; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๗๐/๘๔ (บางแหงอธิบายขัดกัน) 
693  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๕๘/๓๘๑ 



๓๘๒  พุทธธรรม 
 

วิมุตตินั้น เปนเคร่ืองสองแสดงถึงการเขาถึงนิพพานแลว เรียกวาเปนอาการสําแดงหรือลักษณะสําคัญ

ดานหนึ่งของนิพพาน จัดเปนไวพจนขอหลักของนิพพาน 
ดังท่ีกลาวแลว วิมุตติแสดงความหมายสําคัญของนิพพาน ซึ่งเนนในดานความหลุดพน เปนอิสระเสรี 

เม่ือโยงกับคุณสมบัติสําคัญ ๒ ประการ ท่ีเนื่องดวยการถึงวิมุตติ หรือบรรลุนิพพานน้ัน คือ ปญญา และกรุณา 

ก็เรียกบุคคลผูบรรลุนิพพานนั้น ดวยคําไทยที่ชาวบานพอจะเขาใจไมยากวา เปนอิสรเสรีชน ผูเปนอยูดวยปญญา 

และทําการดวยกรุณา   

นอกจากวิมุตติท่ียืนเปนหลักแลว ยังมีไวพจนแสดงลักษณะดานตางๆ ของนิพพานอีกมากมาย ดังยก

มาใหดูแลวขางตน  
บรรดาไวพจนเหลานั้น มีอยูอยางนอยสองคํา ท่ีใชเปนคําสามัญในภาษาไทย และเปนลักษณะท่ีสําคัญ

ดวย คือ วิสุทธิ และสันติ  
วิสุทธิ คือความบริสุทธ์ิ หรือสะอาด หมายถึงภาวะปราศจากกิเลสท่ีจะทําใหสกปรกเศราหมองหรือขุน

มัว จึงใสและมองเห็นอะไรๆ ชัดเจน  
สันติ คือความสงบ หมายถึงภาวะท่ีหายวุน หายพลุงพลานกระวนกระวาย ปราศจากความทุรนทุรายเรา

รอนแหงกิเลส หมดส่ิงท่ีจะกวนใหไหวกระเพื่อม จึงเรียบ ซึ้ง สงบ เย็น ทุกอยางเขาท่ี เปนสภาวะของตัวเอง 

สามารถเสวยผลตางๆ ไดบริบูรณท่ีสุด และมีความพรอมมากท่ีสุดท่ีจะทําการท้ังหลายอยางถูกตองสมบูรณ  

จากไวพจนเหลานี้ จึงวางหัวขอบทไววา วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน ถาจะแปลงายๆ คงไดความ

วา สวาง อิสระ สะอาด สงบ หรือ นิพพาน   
ใครพอใจไวพจนอื่นใด  จะเติมตอเขามาอีกก็ได  เชนวา  วิชชา วิมุตติ เกษม วิสุทธิ สันติ ปรมัตถ บรม

สัจจ นิพพาน เปนตน ก็อยูในขอบเขตความหมายของนิพพานอยูนั่นเอง. 
 
 



 

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: ภาวิต ๔ โยงไปหา ภาวนา ๔  

ธรรม ท่ีแสดงคุณสมบัติของพระอรหันต ในฐานะเปนภาวิตัตต  คือบุคคลผูไดพัฒนาตนแลว ๔ ประการ อันเรียกวา 

“ภาวิต” ๔ ดาน คือ ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา นั้น แมวาจะมีพุทธพจนตรัสไวเปนชุด ปรากฏใน

พระไตรปฎกหลายแหง แตไมพบคําอธิบายพรอมดวยกันทั้งชุดในที่เดียวกันเลย พบแตคําอธิบายเฉพาะบางขอเมื่อมีกรณี

เกี่ยวของ เชน แกไขความเขาใจผิดในขอที่ยกข้ึนพิจารณาในคราวนั้นๆ อาจเปนไดวา ในพุทธกาล คําเหลานี้ สําหรับพุทธบริษัท 

เปนคําที่ไดยินไดฟงรูเขาใจกันอยูเปนสามัญ จึงไมมีขอสะดุดใหตองอธิบาย (ขอที่พบคําอธิบาย มักเปนการตอบหรือช้ีแจงแกคน

ภายนอก เชน แกเดียรถียปริพาชก) 
เฉพาะอยางย่ิง “ภาวนา” ๔ ซึ่งเปนการปฏิบัติของภาวิต คือการพัฒนาท่ีทําใหเปนภาวิต ไมปรากฏในพระไตรปฎกครบ

เปนชุดที่มี ๔ ขอพรอมในที่เดียวกันเลย เวนแตจะนับอยางพมา ท่ีจัดคัมภีรเปฏโกปเทสเขาในพระไตรปฎกดวย คือ ในคัมภีร

เปฏโกปเทสนั้น กลาววา “ดวยมรรคมีองค ๘ ยอมไดแมภาวนา ๔ อยาง คือ ศีลภาวนา กายภาวนา จิตตภาวนา และ ปญญา-

ภาวนา (เปฏโกปเทสปาฬิ 290, ที่นี่ เรียงศีลภาวนา ไวหนากอนกายภาวนา)  
ในพระไตรปฎกที่อ่ืนจากนี้ กลาวถึงภาวนาไวอยางมาก ๓ อยาง คือ ในสังคีติสูตร เรียงภาวนา ๓ ตอจากสิกขา ๓ วา 

“สิกขา ๓ ไดแก อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา. ภาวนา ๓ ไดแก กายภาวนา จิตตภาวนา  ปญญาภาวนา” (ที.ปา.

๑๑/๒๒๘/๒๓๑) และนาสังเกตดวยวา ในพระไตรปฎก (นอกจากเปฏโกปเทส ท่ีวาแลว) ไมปรากฏคําวา “ศีลภาวนา” ในท่ีใดเลย 

ดังนั้น ศีลภาวนาจึงมีแตท่ีแฝงอยูในภาวิตศีลเทานั้น (ไมพึงสับสนกับคําวาศีลและภาวนา ในคําวา ทานศีลภาวนา ซึ่งหมายถึง 

ทาน และศีล และภาวนา ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ ท่ีแตละอยางเปนตางขอ แยกตางหากกัน)  
สวนในอรรถกถาทั้งหลาย นอกจากยกภาวิตมาแสดงครบท้ัง ๔ แลว ทานกลาวถึงภาวนา ๔ ไวครบทั้งชุดมากหลายแหง 

และอธิบายไวมากบางนอยบาง แตบางทีคําอธิบายก็ขัดแยงกัน 
สําหรับจิตตภาวนา และปญญาภาวนา สองอยางนี้นับวาไมเปนปญหา ดังท่ีเปนคําซึ่งคุนๆ กันอยูแลว และความหมายก็

คลายอยางที่พบทานอธิบายและเขาใจกันอยูทั่วไป แตท่ีขัดแยงกันบาง ไมชัดเจน ชวนใหสับสนบาง ก็คือความหมายของกาย

ภาวนา และศีลภาวนา (ซึ่งโยงไปที่ภาวิตกาย และภาวิตศีล ทําใหพลอยยุงยากกับความหมายของสองคํานี้ไปดวย) 
ยกตัวอยาง คัมภีรเปฏโกปเทส (ที่อางแลว) ดูจะอธิบายตางจากคัมภีรท้ังหลายอื่น และแตกตางไมเฉพาะกายภาวนาและ

ศีลภาวนาเทานั้น แมจิตตภาวนาและปญญาภาวนาก็ตางไปดวย ขอนํามาใหดูพอเห็นรูปเคา ดังนี้ “บรรดาภาวนา ๔ นั้น ดวย

สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ กายก็เปนอันไดพัฒนาแลว, ดวยสัมมาวาจาและสัมมาวายามะ ศีลก็เปนอันไดพัฒนาแลว, ดวย

สัมมาสังกัปปะและสัมมาสมาธิ จิตก็เปนอันไดพัฒนาแลว, ดวยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสติ ปญญาก็เปนอันไดพัฒนาแลว; ดวย
ภาวนา ๔ อยางน้ี ธรรม ๒ อยางยอมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ คือ จิตต และปญญา” (จิตต คือสมถะ ปญญา คือวิปสสนา) 

คราวนี้ ขอใหดูในคัมภีรเนตติปกรณ (ทางพมาจัดเขาในพระไตรปฎกดวยเชนกัน) ทานไมไดอธิบายคําวาภาวนา ๔ แต

อธิบายภาวิต ๔ ซ่ึงก็โยงถึงกันเองในตัว จะเห็นวา ความหมายที่ทานแสดงจะขัดแยงกับของเปฏโกปเทส ขอใหดูคําอธิบาย

ขางตนเทียบกับของเนตติปกรณ ดังนี้ “บรรดาขันธ ๓ นั้น ศีลขันธและสมาธิขันธ เปนสมถะ, ปญญาขันธ เปนวิปสสนา;... ภิกษุ
นั้นเปน ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา:. เมื่อพัฒนากาย ธรรม ๒ อยาง ยอมถึงการพัฒนา คือ สัมมากัมมันตะ

และสัมมาวายามะ, เมื่อพัฒนาศีล ธรรม ๒ อยาง ยอมถึงการพัฒนา คือ สัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะ, เมื่อพัฒนาจิต ธรรม ๒ 

อยาง ยอมถึงการพัฒนา คือ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ, เมื่อพัฒนาปญญา ธรรม ๒ อยาง ยอมถึงการพัฒนา คือ สัมมาทิฏฐิ

และสมัมาสังกัปปะ” (เนตฺติปฺปกรณปาฬิ 76) คําอธิบายยังมีตอไปอีก แตขอยกมาใหดูพอเห็นหลักใหญเทานี้  



๓๘๔  พุทธธรรม 
 

(คําแปลของภาวนา และภาวิต วา “พัฒนา” นั้น จะใชคําวาเจริญ หรืออบรม แทน ก็ได แตในที่นี้ใชคําวาพัฒนา เพราะ

เปนคําท่ีท้ังในภาษาไทยก็ใชกันคุน และเปนคําที่มาจากภาษาบาลีเชนเดียวกับภาวนา/ภาวิต อีกทั้งเปนคําที่ในคัมภีรใชเปนคํา

แปลของภาวนาและภาวิตนั้นดวย เชน “ภาวิตกาโยติ วฑฺฒิตกาโย.”, นิทฺ๑.อ.๒๖๔; “ภาวิตสีโลติ  วฑฺฒิตสีโล ฯ”, องฺ.อ.๒/๒๕๓)  
คําอธิบายในอรรถกถาทั้งหลาย โดยทั่วไปจะสอดคลองกับเนตติปกรณ ซึ่งดูแยงกับในเปฏโกปเทส พึงดูตัวอยาง เริ่ม

ดวยอรรถกถาของเนตติปกรณนั้นเองที่วา “ดวยความบริบูรณแหงอภิสมาจาริกศีล ยอมเปนภาวิตกาย, ดวยความบริบูรณแหง

อาทิพรหมจริยกศีล ก็เปนภาวิตศีล, อีกอยางหน่ึง ดวยอินทรียสังวร ยอมเปนภาวิต(ปญจทวาร)กาย, ดวยศีลท่ีเหลือจากนั้น ก็

เปนภาวิตศีล ฯ” (เนตฺติปฺปกรณ-อฏกถา 154) และในอรรถกถาแหงอังคุตตรนิกาย (องฺ.อ.๒/๒๕๓) ก็อธิบายคลายกันอยางนี้ แตมี

แงแยกไปอีกวา “ดวยกายภาวนา กลาวคือกายานุปสสนา ชื่อวาเปนภาวิตกาย...  อีกอยางหนึ่ง ดวยการพัฒนาทวาร ๕ จึงเปน

ภาวิตกาย, ดวยคําวาภาวิตกายนี้ ทานมุงเอาอินทรียสังวรศีล, ดวยคําวาภาวิตศีล ทานหมายเอาศีล ๓ ท่ีเหลือ” (ศีลอีก ๓ ท่ี

เหลือ คือ ปาติโมกขสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปจจัยปฏิเสวนศีล) สวนในอรรถกถา-ฎีกาอื่นๆ มีคําอธิบายที่เรียกไดวา

ประปราย เชน ในอรรถกถาแหงสังยุตตนิกายแหงหนึ่ง (สํ.อ.๓/๔๗) วา “ในคําวา ภาวิตกาย นี้ หมายถึงกายที่ประกอบดวยทวาร 

๕” นี่ก็ตรงกับในอรรถกถา ๒ แหงที่อางแลวนั้น 

อนึ่ง ในอรรถกถา-ฎีกา บางทีทานก็ยํ้าไวดวยวา คําวาภาวนา ในชุดภาวนา ๔ นี้ มิใชหมายถึงการปฏิบัติท่ีกําลังทําอยู

มิใชการปฏิบัติเพ่ือใหถึงจุดหมาย เหมือนที่พูดกันตามปกติ แตหมายถึงการปฏิบัติท่ีสําเร็จเสร็จหรือจบไปแลว หรือการปฏิบัติท่ี

ถึงจุดหมายเสร็จส้ินแลว ของพระอรหันต เชน แหงหนึ่ง (ที.ฏี.๓/๒๖๖) วา “ภาวิตภาเวน  ภาวนา” (เปนภาวนา โดยภาวะท่ีได

พัฒนาแลว) 
เรื่องภาวิต ๔ และ ภาวนา ๔ ขอกลาวไวเปนทางแหงความเขาใจ และเปนแนวสําหรับทานท่ีสนใจจะไดศึกษาคนควา

ตอไป เพียงเทานี้  

 



 

ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? 

ประเภทและระดับ 
แหงนิพพานและผูบรรลุนิพพาน 
 

บทท่ี ๗ 

เทาท่ีกลาวมาเกี่ยวกับภาวะแหงนิพพาน ก็ดี ภาวะแหงผูเขาถึงนิพพาน ก็ดี เปนการแสดงในระดับสูงสุด 

คือพูดถึงตัวภาวะแทจริงท่ีสมบูรณ และบุคคลผูเขาถึงภาวะนั้นอยางเสร็จส้ินบริบูรณ  
แตถาพูดผอนลงมา นิพพานนั้นยังอาจแยกประเภทได และบุคคลผูดําเนินในวิถีทางเพื่อเขาถึงนิพพานก็

ยังแบงออกไดเปนหลายข้ันหลายระดับ ดังจะเห็นไดตามหลักฐานวา คนจํานวนมากผูเขาถึงกระแสสูนิพพานหรือ

ผูเริ่มมองเห็นนิพพานแลว ยังอยูครองเรือน มีครอบครัว มีบุตรภรรยาและสามี ดําเนินชีวิตท่ีดีงามอยูในสังคม

ของชาวโลก  
อยางไรก็ตาม การช้ีแจงเกี่ยวกับประเภทและระดับนี้ เปนเรื่องเกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือภาควิธีการซึ่ง

จะกลาวตอไปขางหนา การยกมาพูดในตอนน้ีจึงยากที่จะเขาใจชัด จึงจะแสดงพอใหเห็นหลักทั่วไป สวนการ

อธิบายขยายความ ถามีโอกาส ก็จะกลาวในภาคปฏิบัติขางหนา  

๒. ประเภทและระดับของนิพพาน 

ควรเขาใจไวกอนวา ตามภาวะท่ีแทจริง นิพพานมีอยางเดียวเทานั้น แตท่ีแยกประเภทออกไป ก็เพื่อ

แสดงอาการของบุคคลท่ีเก่ียวของกับนิพพานบาง พูดถึงนิพพานโดยปริยาย คือความหมายบางแงบางดานบาง
694 

โดยพยัญชนะ หรือตามตัวอักษร นิพพาน มากจาก นิ อุปสรรค (แปลวา ออกไป หมดไป ไมมี เลิก) + 

วาน (แปลวา พัด ไป หรือ เปนไปบาง เครื่องรอยรัดบาง) ใชเปนกิริยาของไฟ หรือการดับไฟหรือของท่ีรอนเพราะ
ไฟ แปลวา ไฟดับ ดับไฟ หรือดับรอน หมายถึงหายรอน เย็นลง หรือเย็นสนิท (แตไมใชดับสูญ) แสดงภาวะทาง

จิตใจ หมายถึง เย็นใจ สดช่ืน ชุมช่ืนใจ ดับความรอนใจ หายรอนรน ไมมีความกระวนกระวาย
695

 หรือแปลวา 

เปนเครื่องดับกิเลส คือทําใหราคะ โทสะ โมหะหมดส้ินไป ในคัมภีรรุนรองและอรรถกถาฎีกาสวนมาก นิยม

แปลวา ไมมีตัณหาเครื่องรอยรัด หรือออกไปแลวจากตัณหาที่เปนเคร่ืองรอยติดไวกับภพ
696 

                                                 
694

 อิติ.อ.๒๑๕ วา: โดยปรมัตถ (ความหมายสูงสุดหรือความหมายที่แทจริง) นิพพานไมมีการแบงประเภท แตที่แบงเปน ๒ นั้น เปนการ

แบงโดยปริยายเทาน้ัน 
695  ที่แสดงความหมายนี้ มักใชในรูปกริยาศัพทหรือคุณนาม เปน “นิพฺพุต” เชน องฺ.ติก.๒๐/๔๙๗/๒๐๗; ๕๐๖/๒๕๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/

๑๙๘/๒๘๘; ขุ.สุ.๒๕/๔๑๐/๔๘๗; องฺ.อ.๒/๑๘๕,๒๔๒,๔๘๒; นิทฺ.อ.๑/๒๔๗; เฉพาะอยางย่ิง ธ.อ.๑/๗๖; ชา.อ.๑/๙๖; พุทฺธ.อ.๕๐๗ 
696  ขอความแสดงวิเคราะหศัพทนิพพาน มาในคัมภีรมากมายหลายแหง โดยเฉพาะ ขุ.จู.๓๐/๓๘๑/๑๘๔; วินย.อ.๑/๒๕๕; ที.อ.๒/๗๘; 

องฺ.อ.๒/๒๑๓; ขุทฺทก.อ.๑๖๗, ๑๖๘; อิติ.อ.๒๑๕, ๓๗๓; สุตฺต.อ.๑/๓๔๒; ๒/๑๒๑; นิทฺ.อ.๑/๙๘, ๑๒๕; สงฺคณี อ.๕๗๓; วิสุทฺธิ.๒/

๘๘; วินย.ฏีกา ๑/๖๘๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๔๖; สงฺคห.ฏีกา ๖๘ แตสวนมากซ้ํากันหรือคลายกัน นอกจากความหมายที่กลาวแลว

ขางตน ยังอาจแปลวา “ปราศจากปา” คือไมมีปากิเลส ไมมีดงกิเลส, องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖; องฺ.อ.๓/๑๓๗; ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๒; 
ธ.อ.๖/๗๑); หรือแปลวา ดับทุกขทั้ง ๓ ชนิดคือ ทุกขทุกข วิปริณามทุกข และสังขารทุกข (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๔๖); สมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงพระมติวา นัยหน่ึง ควรแปลวา หาของเสียบแทงมิได (ธรรมวิจารณ, หนา ๕๐,๕๗) 

๑ 



๓๘๖  พุทธธรรม 
 
ประเภทของนิพพาน 

การแบงประเภทนิพพานที่รูจักกันทั่วไป คือท่ีแบงเปน นิพพานธาตุ ๒ ตามคัมภีรอิติวุตตกะ
697

 ไดแก  
๒. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานยังมีเช้ือเหลือ 
๓. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานธาตุไมมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานไมมีเช้ือเหลือ 

ส่ิงท่ีเปนเกณฑแบงประเภทในท่ีน้ีคือ “อุปาทิ” ซึ่งอรรถกถาอธิบายวา ไดแกสภาพที่ถูกกรรมกิเลสถือ

ครอง หรือสภาพท่ีถูกอุปาทานยึดไวม่ัน หมายถึงเบญจขันธ (ขันธ ๕)
698

 เมื่อถือความตามคําอธิบายน้ี จึงได

ความหมายวา 
๑. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแก นิพพานยังมีเบญจขันธเหลือ หรือ นิพพานที่ยังเก่ียวของกับเบญจขันธ 
๒. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแก นิพพานไมมีเบญจขันธเหลือ หรือ นิพพานท่ีไมเก่ียวของกับเบญจขันธ699 

นิพพานอยางแรกแปลความหมายกันตอไปอีกวา หมายถึงดับกิเลส แตยังมีเบญจขันธเหลือ ไดแก 

นิพพานของพระอรหันตผูยังมีชีวิตอยู ตรงกับคําท่ีคิดข้ึนใชในรุนอรรถกถาวา กิเลสปรินิพพาน (ดับกิเลสส้ินเชิง)  
สวนนิพพานอยางท่ีสอง ก็แปลกันตอไปวา ดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ ไดแก นิพพานของพระ

อรหันตเม่ือส้ินชีวิต ตรงกับคําท่ีคิดข้ึนใชในรุนอรรถกถาวา ขันธปรินิพพาน (ดับขันธ ๕ ส้ินเชิง)
700

   

เพ่ือความแจมชัด และใหผูศึกษาพิจารณาดวยตนเอง ขอคัดขอความตามพระบาลีเรื่องน้ีมาลงไวดังนี้ 
“แท้จริง พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคองค์อรหันต์ได้ตรัสไว้ ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ ภิกษุ

ทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ อย่างเหล่านี้ กล่าวคือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสส-
นิพพานธาตุ” 

“ภิกษุทั้งหลาย สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นไฉน? ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เป็นอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้
แล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีสังโยชน์เครื่องผูกมัดไว้กับภพหมดสิ้นไปแล้ว หลุดพ้นแล้ว
เพราะรู้ชอบ, อินทรีย์ ๕ ของเธอยังดํารงอยู่เทียว เพราะอินทรีย์ทั้งหลายยังไม่เสียหาย เธอ
ย่อมได้เสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจ ย่อมเสวยทั้งสุขและทุกข์; อันใดเป็นความสิ้นราคะ 
ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ ของเธอ, อันน้ีเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ” 

“ภิกษุท้ังหลาย อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นอรหันต์ สิ้น
อาสวะแล้ว...หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ, อารมณ์ที่ได้เสวย (เวทยิต) ทั้งปวง ในอัตภาพนี้แหละ
ของเธอ ซึ่งเธอไม่ติดใจพัวพันแล้ว (อนภินันทิต) จักเป็นของเย็น, ข้อนี้เรียกว่า อนุปาทิ-
เสสนิพพานธาตุ” 

                                                 
697  ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๒/๒๕๘; คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ เรียกการแบงอยางน้ีวาเปนการแบงตามปริยายแหงเหตุ (การณปริยาย) แลวแสดง

วิธีแบงอีกอยางหน่ึงตามประเภทแหงอาการ เปนนิพพาน ๓ คือ สุญญตนิพพาน อนิมิตตนิพพาน และอัปปณิหิตนิพพาน (สงฺคห.๓๙) 
698  เชน อิติ.อ.๒๑๕; สุตฺต.อ.๒/๒๖๘; นิทฺ.อ.๒/๒๑๕; ปฏิสํ.อ.๓๘๒; วินย.ฏีกา ๑/๔๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๑๔; สงฺคห.ฏีกา ๒๑๔ 
699  ดู บันทึกพิเศษทายบท 
700  กิเลสปรินิพพาน เชน ที.อ.๒/๒๑๖; ๓/๓๔,๗๓,๓๑๐; ม.อ.๒/๓๘๐; สํ.อ.๑/๒๔,๓๖๙:- ๓/๔๕; องฺ.อ.๒/๔๔,๙๓,๓๒๖; ๓/

๑๓๙,๒๒๔,๒๘๑,๓๒๐,๓๖๐; สุตฺต.อ.๒/๒๑๐,๓๙๒; ขันธปรินิพพาน เชน สํ.อ.๑/๒๖๓; สุตฺต.อ.๑/๒๐๙; ที่มาดวยกันทั้งสองอยาง 
เชน อุ.อ.๕๑๔; ที.อ.๓/๑๑๒; ม.อ.๓/๕๒๕; วิภงฺค.อ.๕๖๒; วินย.ฏีกา ๑/๒๖๖ 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๓๘๗ 
 

  

ตอจากนี้ มีคาถาสําทับความอีกวา 
“นิพพานธาตุ ๒ อย่างเหล่านี้ พระผู้ทรงจักษุ ผู้คงที่ ไม่ขึ้นต่อสิ่งใด ได้ทรงประกาศไว้

แล้ว  (คือ) นิพพานธาตุอย่างหน่ึง  เป็นทิฏฐธัมมิกะ (มีในปัจจุบัน หรือทันตาเห็น)  ชื่อว่า 
สอุปาทิเสส เพราะสิ้นตัณหาเครื่องนําไปสู่ภพ; ส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่ง เป็นสัมปรายิกะ 
(มีในเบื้องหน้า หรือเป็นของลํ้า) เป็นท่ีภพทั้งหลายดับไปหมดส้ิน ชื่อว่าอนุปาทิเสส...”701 

เม่ือพิจารณาตามพุทธพจนท่ีแสดงนิพพานธาตุ ๒ อยางนั้น จะเห็นไดวา เปนการกลาวถึงนิพพานโดย
การบรรยายอาการ หรือลักษณะแหงการเกี่ยวของกับนิพพาน คือ กลาวถึงนิพพานเทาท่ีเกี่ยวของกับบุคคลผู

บรรลุ พูดอีกอยางหน่ึงวา ใชบุคคลผูบรรลุนิพพาน เปนอุปกรณสําหรับทําความเขาใจเก่ียวกับนิพพาน มิใชเปน

การบรรยายภาวะของนิพพานลวนๆ โดยตรง ท้ังนี้ เพราะภาวะของนิพพานเองแทๆ เปนสันทิฏฐิกะ อันผูบรรลุ

จะเห็นไดเอง และเปนปจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญูหิ อันวิญูชนรูไดจําเพาะท่ีตัวเอง ดังไดกลาวแลวขางตน  
โดยนัยน้ี การอธิบายโดยแบงนิพพานเปน ๒ อยางน้ี ก็ไมมีอะไรแตกตางหรือลํ้าลึกไปกวาท่ีไดอธิบาย

มาแลวขางตน ในตอนที่วาดวยภาวะของนิพพานและภาวะของผูบรรลุนิพพาน  
อยางไรก็ตาม กอนจะพิจารณาเรื่องน้ีตอไปอีก ขอยํ้าความท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไว ท่ีวา โดย

ปรมัตถ (คือความหมายสูงสุด หรือความหมายท่ีแทจริง) นิพพานไมมีการแบงประเภท แตท่ีแบงเปนสองนั้น ก็

เปนการแบงโดยปริยายเทาน้ัน
702

 และพึงเขาใจความหมายของคําสําคัญ ๓ คํา ตอไปน้ีกอน คือ   
๑) คําวา เวทยิต มาจากรากศัพทเดียวกับเวทนา และใชแทนเวทนาบางในบางคราว แปลวา การเสวย

อารมณ ก็ได อารมณท่ีไดเสวยก็ได ในท่ีน้ีมีรูปพหูพจนเปน เวทยิตานิ จึงควรแปลวา อารมณท้ังหลายท่ีไดเสวย

แลว เทียบไดกับคําท่ีใชกันในบัดน้ีวา ประสบการณท้ังหลาย 
๒) คําวา อนภินันทิต เปนคําวิเศษณขยายเวทยิต มาจาก อภินันทิต ซึ่งแปลวา เพลิดเพลิน หรือชื่นชม 

ในท่ีน้ีแปลวา ติดใจพัวพัน หมายถึง คลอเคลีย หรือเคลาดวยตัณหา ไมวาจะในแงบวกหรือแงลบ คือ ไมวาจะ

ในทางยินดี หรือยินราย ชอบใจ หรือขัดใจ ก็ตาม (ดังจะเห็นไดในพุทธพจนท่ีจะยกมาใหพิจารณาขางหนา) เติม 

“น” ปฏิเสธเขาขางหนาเปนอนภินันทิต แปลวา ไมติดใจพัวพัน หมายความวา อารมณท้ังหลายท่ีไดเสวย หรือ
ประสบการณ (เวทยิต) ท้ังหลายเหลาน้ัน มิไดถูกคลอเคลียดวยตัณหา คือ ผานการรับรูเขามาแลว ก็อยูในสภาพ

บริสุทธ์ิ แลวก็ผานโลงปลอดโปรงไป ไมติดคางของขัดคาใจพร่ํานึกพร่ําคิด เพราะจิตของผูเสวยอารมณไมถูก

บังคับหรือครอบงําใหปรุงแตงบิดเบือนหรือหันเหอารมณไปตามอํานาจของราคะ โทสะ หรือโมหะ 
๓) คําวา ทิฏฐธัมมิกะ แปลตามศัพทวา เกี่ยวกับส่ิงท่ีมองเห็น ของท่ีเห็นกันได หรือเห็นๆ กันอยูแลว 

วาโดยกาล หมายถึงเปนไปในปจจุบัน มีในปจจุบัน ทันตาเห็น หรือชาติน้ี ชีวิตนี้ วาโดยสถานะ หมายถึง ของ

ธรรมดาสามัญ ดานวัตถุ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เรื่องชั้นนอก หรือขั้นตนๆ มักมาคูกับสัมปรายิกะ ซึ่งแปลตาม

ศัพทวา ซึ่งจะถึงตอจากนั้นไป หรือเลยจากนั้นไป วาโดยกาล หมายถึงเปนไปในเบื้องหนา มีในภายหนา พนจาก

ชีวิตน้ีไป หรือโลกหนา วาโดยสถานะ หมายถึงระดับท่ีเกินหรือเลยจากธรรมดาสามัญ ส่ิงท่ีลํ้าลึกกวาทิฏฐธัมมิกะ 

ดานจิตใจ เลยจากชีวิตประจําวัน เรื่องช้ันใน หรือข้ันสูงข้ึนไป
703 

                                                 
701  ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๒/๒๕๘ 
702  อิติ.อ.๒๑๕ (เคยอาง) 
703  ทิฏฐธัมมิกะ ดู บันทึกพิเศษทายบท 
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เม่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับศัพทท่ีควรทราบแลว ก็พอจะกลาวถึงความหมายของนิพพานธาตุ ๒ อยางน้ี

ไดดังนี้ 
๑. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  แปลวา ภาวะของนิพพานท่ีเปนไปกับดวยอุปาทิเหลืออยู หรือนิพพานท่ี

ยังเกี่ยวของกับขันธ ๕ ไดแก นิพพานของพระอรหันต ในเวลาท่ีเสวยอารมณตางๆ รับรูสุขทุกขทางอินทรียท้ัง ๕ 

หรือนิพพานของพระอรหันตผูยังเกี่ยวของกับขันธ ๕ ในกระบวนการรับรูเสวยอารมณ พูดอีกอยางหน่ึงวา 

นิพพานทามกลางกระบวนการรับรูทางประสาทท้ัง ๕ ซึ่งเกี่ยวของกับขันธ ๕ โดยฐานเปนอารมณหรือส่ิงท่ีถูก

รับรู
704

  
นิพพานในขอนี้ เปนดานท่ีเพงถึงผลซึ่งปรากฏออกมาในการรับรู หรือการเก่ียวของกับโลกคือ

ส่ิงแวดลอม ในการดําเนินชีวิตตามปกติของพระอรหันต ดังน้ัน จึงเล็งไปท่ีความหมายในแงของความส้ินราคะ 

โทสะ และโมหะ
705

 ซึ่งทําใหการรับรูหรือเสวยอารมณตางๆ เปนไปดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ   
ขยายความออกไปวา สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแก ภาวะจิตของพระอรหันตซึ่งปลอดโปรงเปนอิสระ 

ไมถูกปรุงแตงบังคับดวยราคะ โทสะ และโมหะ ทําใหพระอรหันตน้ัน ผูยังมีอินทรียสําหรับรับรูอารมณตางๆ 

บริบูรณดีอยูตามปกติ เสวยอารมณท้ังหลายดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ ดวยปญญาท่ีรูเทาทันธรรมชาติของมัน การ

เสวยอารมณหรือเวทนาน้ัน ไมถูกกิเลสครอบงําหรือชักจูง จึงไมทําใหเกิดตัณหาท้ังในทางบวกและทางลบ (ยินดี-

ยินราย ชอบ-ชัง ติดใจ-ขัดใจ) พูดอีกอยางหน่ึงวา ไมมีตัณหาท่ีจะปรุงแตงภพหรือชักนําไปสูภพ (ภวเนตติ)  
ภาวะนี้มีลักษณะที่มองได ๒ ดาน ดานหน่ึงคือ การเสวยอารมณนั้นเปนเวทนาอยางบริสุทธ์ิบริบูรณในตัว 

เพราะไมมีส่ิงกังวลติดของคางใจหรือเง่ือนปมใดๆ ภายใน ท่ีจะมารบกวน และอีกดานหน่ึง เปนการเสวยอารมณ

อยางไมสยบ ไมอภินันท ไมถูกครอบงําหรือผูกมัดตัว ไมทําใหเกิดการยึดติดหรือมัวเมาเปนเงื่อนงําตอไปอีก   
ภาวะเชนน้ี ยอมเปนไปอยูตลอดเวลาในการดําเนินชีวิตตามปกติของพระอรหันต เปนเรื่องปจจุบัน

เฉพาะหนา แตละเวลาแตละขณะท่ีรับรูอารมณในชีวิตประจําวัน ซึ่งเรียกวา ทิฏฐธรรม (แปลวา อยางท่ีเห็นๆ กัน 

หรือทันตาเห็นในเวลานั้นๆ)   
ตามความหมายดังท่ีกลาวมานี้ นิพพานธาตุอยางท่ีหน่ึง จึงตองเปนภาวะของพระอรหันตท่ียังทรงชีพ

และดําเนินชีวิตเกี่ยวของกับโลกภายนอกอยูตามปกติ อยางท่ีเห็นๆ กัน และทันตาเห็น เปนปจจุบัน 

๒. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  แปลวา ภาวะของนิพพานที่ไมมีอุปาทิเหลืออยู หรือนิพพานที่ไมเกี่ยวของ

กับขันธ ๕ ไดแก นิพพานของพระอรหันตพนจากเวลาท่ีเสวยอารมณดวยอินทรียท้ัง ๕ หรือนิพพานของพระ

อรหันตท่ีนอกเหนือจากความเกี่ยวของกับขันธ ๕ ในกระบวนการรับรูเสวยอารมณ  
พูดอีกอยางหนึ่งวา ภาวะของนิพพานเองลวนๆ แทๆ ซึ่งประจักษแกพระอรหันตในเมื่อประสบการณใน

กระบวนการรับรูทางประสาทท้ัง ๕ ส้ินสุดลง หรือในเม่ือไมมีการรับรู หรือในเม่ือไมเก่ียวของกับการรับรูอารมณ

ทางประสาทท้ัง ๕ เหลาน้ัน (รวมท้ังอารมณผานทางประสาทท้ัง ๕ น้ัน ท่ียังคางอยูในใจ)  
ขยายความออกไปวา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดแก ภาวะนิพพานท่ีพระอรหันตประสบ อันเปนสวนท่ี

ลึกซึ้งลงไป หรือลํ้าเลยออกไปกวาท่ีมองเห็นกันได พนจากเวลาที่เสวยอารมณหรือรับรูประสบการณทางอินทรีย
                                                 
704  ขันธ ๕ โดยฐานเปนอารมณ หรือส่ิงท่ีถูกรู ดู บทที่ ๒ วาดวยอายตนะ 
705  ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นี้เรียกวานิพพาน (สํ.สฬ.๑๘/๔๙๗/๓๑๐; ๕๑๓/๓๒๑) ความบําราศราคะ ความบําราศ

โทสะ ความบําราศโมหะ น้ีเปนชื่อของนิพพานธาตุ (สํ.ม.๑๙/๓๑/๑๐) 
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ท้ัง ๕ แลว กลาวคือ หลังจากรับรูประสบการณ หรือเสวยอารมณ โดยไมอภินันทดวยตัณหา ไมเสริมแตงคลอ

เคลียหรือกริ่มกรุนดวยกิเลส คือราคะ โทสะ และโมหะ (อภินันทิตะ) แลว อารมณหรือประสบการณเหลานั้น ก็

ไมคางคาท่ีจะมีอํานาจครอบงําชักจูงหรือรบกวนตอไปอีก จึงกลายเปนของเย็น (สีติภวิสฺสนฺติ) คือสงบราบคาบ

หมดพิษสงไป ไมอาจกอชาติกอภพข้ึนไดอีก พูดเปนสํานวนวา พระอรหันตมีความสามารถพิเศษท่ีจะทําให

อารมณหรือประสบการณตางๆ ท่ีผานเขามา มีสภาพเปนกลาง ปราศจากอํานาจครอบงําหนวงเหน่ียว กลายเปน
ของสงบเย็นอยูใตอํานาจของทาน พระอรหันตจึงไดชื่อท่ีเปนคุณลักษณะอยางหน่ึงวา สีติภูตะ หรือ สีตะ แปลวา 

เปนผูเย็นแลว
706

   
ภาวะท่ีประจักษ โดยปราศจากประสบการณเสริมแตงคางคาอยู หรือภาวะที่ประสบในเม่ือไมมีอารมณ

ภายนอกค่ังคางครองใจหรือคอยรบกวนอยูเชนน้ี นับวาเปนภาวะชั้นใน ซึ่งอยูนอกเหนือจากการติดตอเกี่ยวของ

กับโลกภายนอก ลํ้าเลยไปกวาระดับการรับรูทางอินทรีย ๕ พนจากกระบวนการรับรูเสวยอารมณท่ีพัวพันอยูกับ

ขันธ ๕ เรียกไดวา เปนการเขาถึงภาวะท่ีปราศจากภพ หรือไมมีภพใหม  
ในภาวะเชนน้ี คือ เม่ือไมมีขันธ ๕ เปนอารมณ ทานผูบรรลุนิพพานแลว ก็จึงมีนิพพานเปนอารมณ คือ

ประจักษหรือประสบนิพพานในฐานะท่ีเปนธัมมายตนะ
707

    
นิพพานในขอท่ีสองน้ี เปนดานท่ีเพงถึงภาวะของนิพพานเองแทๆ ท่ีประจักษแกพระอรหันตพนจาก

กระบวนการรับรูเสวยอารมณภายนอก นอกเหนือจากการดําเนินชีวิตตามปกติ เปนภาวะท่ีพูดถึงหรือบรรยายได

เพียงแคลักษณะของการเก่ียวของกับนิพพานนั้น ถึงจุดที่ประสบการณอยางท่ีรูท่ีเขาใจกัน ซึ่งไมใชนิพพาน ได
ส้ินสุดลง สวนภาวะของนิพพานเองแทๆ ซึ่งลึกเลยไปกวานั้น เปนเรื่องของผูประสบและประจักษเองจะรูและ

เขาใจ คือเปนสันทิฏฐิกะ ดังไดกลาวมาแลว 
ถาจะอุปมา เปรียบมนุษยปุถุชนท้ังหลาย เหมือนคนท่ีวายน้ําฝากระแสคล่ืนลมอยูในทะเลใหญ ผูบรรลุ

นิพพาน ก็เหมือนคนท่ีขึ้นฝงไดแลว   
ภาวะที่ขึ้นอยูบนฝงแลว ซึ่งเปนภาวะเต็มอิ่มสมบูรณในตัวของมันเอง มีความปลอดโปรงโลงสบาย ซึ่ง

บุคคลผูนั้นประสบอยูภายใน ประจักษแกตนเองโดยเฉพาะ เปรียบไดกับอนุปาทิเสสนิพพาน สวนภาวะท่ีไมถูก

บีบคั้นคุกคาม ไมติดขัดจํากัดตัวอยูในเกลียวคล่ืน ไมถูกซัดไปซัดมา ไมเปนผูตกอยูใตอํานาจของคล่ืนลม 

สามารถเกี่ยวของกับส่ิงท่ีอยูรอบตัวอยางเปนอิสระและไดผลดี ขยับเขย้ือนเคล่ือนไหวไดตามปรารถนา เปรียบได

กับสอุปาทิเสสนิพพาน   
ถาจะอุปมาใหใกลตัวมากกวาน้ัน เปรียบมนุษยปุถุชนท้ังหลายเหมือนคนเจ็บไข ผูบรรลุนิพพานก็เหมือน

คนท่ีหายปวยแลว หรือคนที่สุขภาพดี ไมมีโรค  
                                                 
706  เชน ในขอความวา “ตถาคต...เปนผูดับรอนหมดแลว เย็นซ้ึงเหมือนหวงน้ําลึก” (ขุ.สุ.๒๕/๓๕๙/๔๑๕); และ “(ผูมีจิตหลุดพนแลว) 

เปนผูหายหิว ดับรอน เย็นซ้ึง เสวยแตความสุข มีตนเปนพรหมอยูแลวตั้งแตในปจจุบันทีเดียว” (ม.ม.๑๓/๑๗/๑๗; ๑๒๓/๑๒๑; 
๖๔๓/๕๘๘; นอกจากน้ีพึงดู วินย.๔/๑๑/๑๔; ๗/๒๔๙/๑๐๖; องฺ.ติก.๒๐/๔๗๔/๑๗๕; ๕๐๖/๒๕๓; ที.ปา.๑๑/๒๗๔/๒๔๕; ม.มู.๑๒/

๓๒๕/๓๒๙; สํ.ส.๑๕/๕๖๖/๒๐๘; ๖๙๙/๒๖๒; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/๒๘๘; องฺ.ทสก.๒๔/๒๙/๖๙; ขุ.สุ.๒๕/๓๗๑/๔๓๕; ๓๘๒/๕๕๖) 

707  ธัมมายตนะ อายตนะภายนอกอยางที่ ๖ ไดแกธรรมารมณ ซ่ึงแยกไดเปนขันธ ๔ กับนิพพาน (นิพพานเปนธรรมนอกเหนือจากขันธ 
๕ ดังในคัมภีรชั้นหลัง มีคําแสดงลักษณะนิพพานอีกคําหนึ่งวา “ขันธวินิมุต” แปลวา พนจากขันธ คือจัดเขาในขันธ ๕ ไมได ดู 

ปฺจ.อ.๓๘๙ และพึงดู สงฺคห.๔๔; สงฺคห.ฎีกา ๒๓๐ แตกระนั้นก็จัดเขาในธัมมายตะดวย; ดู วิภงฺค อ.๖๗ และดูหนังสือนี้ บทที่ ๒ 

วาดวยอายตนะ) 



๓๙๐  พุทธธรรม 
 

ความไมมีโรค หรือความแข็งแรงมีสุขภาพดีนั้น เปนภาวะที่สมบูรณในตัวของมันเอง ซึ่งบุคคลผูนั้นจะ

ประสบประจักษอยูภายในตนเองโดยเฉพาะ ภาวะน้ีจะอิ่มเอิบชื่นบาน ปลอดโปรง โลงสบาย คลองเบาอยางไร 

เปนประสบการณเฉพาะตัวของผูน้ัน คนอื่นอาจคาดหมายตามอาการและเหตุผล แตก็ไมสามารถประสบเสวยได 

ภาวะนี้เปรียบไดกับอนุปาทิเสสนิพพาน สวนภาวะอีกดานหนึ่ง ซึ่งเนื่องอยูดวยกันนั่นเอง และอาจแสดงออกได
หรือมีผลตอการแสดงออกในการดําเนินชีวิตหรือติดตอเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตางๆ คือ ความไมถูกโรคบีบ

ค้ัน ไมอึดอัด ไมออนแอ ไมถูกขัดขวาง ถวง หรือชะงักงันดวยความเจ็บปวดและออนเปล้ียเปนตน สามารถขยับ

เขย้ือนเคล่ือนไหวทําอะไรตางๆ ไดตามตองการ ภาวะนี้เทียบไดกับสอุปาทิเสสนิพพาน. 

สรุปความวา นิพพานมีอยางเดียว แตแบงมองเปน ๒ ดาน ดานท่ีหนึ่งคือ นิพพานในแงของความส้ิน

กิเลส ซึ่งมีผลตอการติดตอเกี่ยวของกับโลกภายนอก หรือตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ดานท่ีสอง คือนิพพานใน

แงท่ีเปนภาวะจําเพาะลวนๆ แทๆ ซึ่งเปนประสบการณเฉพาะของผูบรรลุ ไมอาจหยั่งถึงดวยประสบการณทาง

อินทรีย ๕ เปนเรื่องนอกเหนือจากประสบการณท่ีเน่ืองดวยขันธ ๕ ท้ังหมด;  
อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานตามความหมายของนิพพานเองแทๆ ลวนๆ (ไมเกี่ยวของกับขันธ ๕) 

สอุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานตามความหมายในทางปฏิบัติเมื่อสัมพันธกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  
พูดอีกอยางหน่ึงวา อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานในความหมายที่พระอรหันตมีนิพพานเปนอารมณ 

สอุปาทิเสสนิพาน คือ นิพพานในความหมายที่พระอรหันตมีขันธ ๕ เปนอารมณ  
ท่ีกลาววา อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึงภาวะของนิพพานเองแทๆ ลวนๆ น้ัน ตองกับมติของพระอรรถ-

กถาจารย ในคัมภีรปรมัตถทีปนี ซึ่งอธิบายวา อมตมหานิพพานธาตุ เรียกวา “อนุปาทิเสสา” ตรงกับภาวะท่ี

พระพุทธเจาตรัสไววา “มีอยู่นะ  ภิกษุทั้งหลาย  อายตนะที่ไม่มีปฐวี ไม่มีอาโป ไม่มีเตโช ไม่มีวาโย ไม่มี  
อากาสานัญจายตนะ...”708

  
นอกจากนั้น อรรถกถาฎีกาบางแหง อธิบายความหมายบาง ใชถอยคําบาง อันแสดงใหเห็นวา อนุปาทิ-

เสสนิพพาน ตรงกับ อนุปาทาปรินิพพาน
709

 ซึ่งหมายถึงภาวะของนิพพานท่ีเปนจุดหมายในการปฏิบัติธรรม หรือ

เปนท่ีบรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนา เปนอันสนับสนุนคําอธิบายท่ีไดแสดงมาแลว 

                                                 
708  ขุ.อุ.๒๕/๑๕๘/๒๐๖ (ดู ตอนท่ีวาดวยภาวะแหงนิพพาน) อางใน อุ.อ.๑๘๗; อิติ.อ.๑๗๗ 

709  ม.อ.๒/๒๐๙ วา อนุปาทาปรินิพพาน = อัปปจจยปรินิพพาน (นิพพานที่เปนภาวะอสังขตธาตุ) และ ม.ฏีกา อางใน มงฺคล.๒/๔๒๒ วา 

อัปปจจยปรินิพพาน = อนุปาทิเสสปรินิพพาน จึงรวมความเทากับพูดวา อนุปาทิเสสปรินิพพาน = อนุปาทาปรินิพพาน และเทากับ

ภาวะนิพพานที่เปนอสังขตธาตุ คือ นิพพานตามความหมายของภาวะนิพพานเองแทๆ ลวนๆ ดังไดอธิบายแลวขางตน; ธ.อ.๒/๑๐๕; 
อิติ.อ.๒๒๒ และ พุทฺธ.อ.๔๑๐ ใชคํา “อนุปาทาปรินิพพาน” แทนคําวา อนุปาทิเสสปรินิพพาน 

  “อนุปาทาปรินิพพาน” นี้ เปนชื่อของนิพพานอีกคําหนึ่งซ่ึงนาสนใจมาก เปนคําเดี่ยวโดด ไมใชคูกับใคร มาในบาลีหลายแหง 

และมักใชเปนคําแสดงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เชน “ภิกษุ! เราแสดงธรรมมีอนุปาทาปรินิพพานเปนประโยชนที่หมาย (สํ.สฬ.

๑๘/๙๐/๕๙) การประพฤติพรหมจรรยอยูกับพระผูมีพระภาคเจา ก็เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน (ม.มู.๑๒/๒๙๖/๒๙๑; สํ.ม.๑๙/๑๒๖/

๓๔; นอกจากนี้ พึงดู วินย.๘/๑๐๘๔/๔๐๖; องฺ.เอก.๒๐/๒๓๑/๕๗; องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๒/๗๑; องฺ.ทสก.๒๔/๒๙/๖๙)  
  ตามปกติ อรรถกถาจะอธิบายวา อนุปาทาปรินิพพาน ไดแก อัปปจจยปรินิพพาน คือ ภาวะแหงนิพพานที่เปนอสังขตธาตุ ซึ่งไม

มีเชื้อคือปจจัยปรุงแตง (สํ.อ.๓/๒๑๔; องฺ.อ.๑/๕๘๐; ๓/๒๑๒, ๓๘๕; สํ.อ.๒/๔๐๘; อิติ.อ.๓๗๓) เปนภาวะท่ีบรรลุไดแมในระหวางมี

ชีวิตอยู, แตก็มีอาจารยอยูพวกหนึ่งท่ีเห็นวา อนุปาทาปรินิพพาน แปลวา ปรินิพพานโดยไมยึดมั่น คือไมมีอุปาทาน จึงหมายถึง

อรหัตตผล แตมติน้ีพระอรรถกถาจารยไมยอมรับ (อางใน ม.อ.๒/๒๐๙) 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๓๙๑ 
 

  

อนึ่ง ตามปกติ กระบวนการรับรูทางอินทรียท้ัง ๕ ก็ดี การติดตอเกี่ยวของกับโลกภายนอก และการ

ดําเนินชีวิตประจําวันก็ดี ยอมส้ินสุดลงอยางแนนอนและเดนชัด เม่ือบุคคลส้ินชีวิต ดังนั้น เมื่อพระอรหันต

ส้ินชีวิต  เม่ือการรับรูทางอินทรีย ๕ ระงับส้ินเชิงแลว  นิพพานธาตุท่ีทานประสบยอมมีแตเพียงอยางเดียว คือ 

อนุปาทิเสสนิพพาน ในภาษาสามัญหรือถอยคําท่ีใชท่ัวไป อนุปาทิเสสนิพพาน จึงกลายมาเปนคําเฉพาะสําหรับ

กลาวถึงการส้ินชีวิตของพระอรหันต   
อนุปาทิเสสนิพพานเปลี่ยนจุดเนนจากการเปนคําแสดงภาวะ กลายมาเปนคําแสดงกิริยาอาการหรือ

บรรยายเหตุการณ ดังจะเห็นไดวา คําวาอนุปาทิเสสนิพพานที่ใช ณ ท่ีอื่นจากน้ี ลวนเปนคํากลาวถึงเหตุการณท่ี

พระพุทธเจาหรือพระอรหันตส้ินชีวิตเปนพ้ืน  
สวนคําวา สอุปาทิเสสนิพพาน ไมอาจใชเปนคําบรรยายเหตุการณได และไมจําเปนตองใช (เพราะมีคํา

อื่นใชมากพออยูแลว) จึงไมถูกกลาวถึง ณ ท่ีอื่นใดในพระไตรปฎกอีกเลย
710 

ในพระไตรปฎก มีขอความหลายแหงกลาวถึงเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอยางเดียว เชน พุทธพจน

แสดงพระธรรมวินัยวา มีความอัศจรรยเหมือนดังมหาสมุทร ๘ ประการ ขอท่ี ๕ วา แมภิกษุจํานวนมากมายจะ

ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุจะปรากฏวาพรองหรือเต็มเพราะเหตุน้ันก็หามิได เปรียบได

กับสายฝนท่ีหล่ังลงจากฟากฟาสูทองมหาสมุทร จะทําใหมหาสมุทรปรากฏเปนพรองหรือเต็มไปเพราะเหตุนั้นก็หา

มิได
711

 ในคัมภีรมหานิทเทส เรียกภาวะเชนนี้วา อนภินิพพัตติสามัคคี (ความพรอมเพรียงกันไมแสดงตนในภพ 

หรือแปลงายๆ วา ความพรอมใจกันไมเกิด)
712

   
บาลีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ก็กลาวถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหลายแหง แตละแหงสอแสดง

วาหมายถึงการปรินิพพานเมื่อส้ินพระชนมชีพท้ังนั้น ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา พระฉวีวรรณของพระองคผุดผอง

เปนพิเศษในสองคราว  คือ  ในราตรีท่ีตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  และในราตรีท่ีทรงปรินิพพานดวย อนุ

ปาทิเสสนิพพานธาตุ
713

 บิณฑบาตท่ีถวายแดพระองค มีอยู ๒ คราวท่ีมีผลมากมีอานิสงสมาก ยิ่งกวาบิณฑบาต

ครั้งอื่นๆ คือ บิณฑบาตที่พระองคเสวยแลวตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และท่ีเสวยแลวทรงปรินิพพานดวย

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
714

   
                                                                                                                                                        

อนึ่ง มีขอสังเกตที่นาสนใจอยางย่ิงวา คัมภีรวิมุตติมัคค รจนาโดยพระอุปติสสะ กอนพระพุทธโฆสาจารยรจนาวิสุทธิมัคค 

อธิบายวา นิสสรณวิมุตติ ไดแก อนุปาทิเสสนิพพาน (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลตอจากภาษาจีน หนา ๒) นับวาเปนมติท่ีเขากัน

ไดกับความที่กลาวในท่ีนี้; ดูเรื่องวิมุตติ ท่ีจะกลาวตอไป. 
710  สอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ที่มาคูกัน เพื่อแสดงการแบงประเภทของนิพพานอยางน้ี มีท่ีมาในพระไตรปฎกเพียงแหง

เดียวตามท่ีมาซ่ึงไดแสดงไวแลว นอกนั้นมีแตสอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคล (ที่จะกลาวในตอนตอไป) หรือไมก็อนุปาทิ-

เสสนิพพาน ท่ีใชเดี่ยวๆ เพื่อกลาวถึงการส้ินชีวิตของพระอรหันต (ดังตัวอยางที่จะแสดงตอไป)  
  พึงสังเกตดวยวา การท่ีไดมีผูคิดกันในภายหลัง (เมื่อเร็วๆ น้ี) ใหใช “นิพพาน” สําหรับพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกที่ยัง

มีชีวิต และใหใช “ปรินิพพาน” สําหรับการส้ินชีวิตของพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายนั้น ความคิดหรือบัญญัติน้ีจะใชได

เฉพาะในภาษาไทยเทาน้ัน สวนในวิชาการทางฝายธรรม ไมอาจใชไดเลย เพราะขัดตอภาษาในคัมภีร 
อนึ่ง  ตามคําอธิบายในปรมัตถมัญชุสา (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๔๗)  แสดงวา ระหวางดํารงชีวิต มีกรณีท่ีพระอรหันตเสมือนบรรลุ

อนุปาทิเสสนิพพานอยางเวลาส้ินชีวิต ในเม่ือเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ที่เรียกกันงายๆ วา นิโรธสมาบัติ (ผูอยูในนิโรธสมาบัติ มีภาวะ

ภายนอกเกือบไมตางจากคนตาย ดู ม.มู.๑๒/๕๐๑-๒/๕๔๑-๓; ๕๑๐/๕๕๑; ๕๕๙/๖๐๑; วิสุทฺธิ.๓/๓๖๑-๓๗๑)  
711  วินย.๗/๔๖๑/๒๙๐; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๙/๒๐๕; ขุ.อุ.๒๕/๑๑๘/๑๕๗ 
712  ขุ.ม.๒๙/๒๑๑/๑๕๙ 
713  ที.ม.๑๐/๑๒๒/๑๕๖ 
714  ที.ม.๑๐/๑๒๖/๑๕๘; ขุ.อุ.๒๕/๑๖๘/๒๑๔ 



๓๙๒  พุทธธรรม 
 

ตัวอยางอื่นอีก เชน สถานท่ีพระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เปนสังเวชนียสถานหนึ่ง

ในส่ีแหง
715

 การท่ีพระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งแหงแผนดินไหว

ครั้งใหญ
716

 และอีกแหงหน่ึงตรัสแสดงเหตุท่ีพระองคไดพระนาม “ตถาคต” วา เพราะพระดํารัสท้ังปวง ท่ีตรัสใน
เวลาระหวางต้ังแตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนถึงราตรีท่ีทรงปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส-นิพพานธาตุ ลวน

คงตัวอยางนั้น ไมผันแปรเปนอยางอื่น
717 

ความจริง พุทธพจนทํานองเดียวกับท่ีตรัสแสดงนิพพาน ๒ อยางน้ี ยังมีอีกหลายแหง ขอความคลายกัน

มาก และลําดับความก็อยางเดียวกัน มีเนื้อความมากกวาดวยซ้ํา อีกทั้งกลาวพาดพิงถึงการส้ินชีวิตของพระ

อรหันตดวย ตางแตพุทธพจนเหลานั้น กลาวความตอเนื่องกันไปตลอด ไมแบงแยกประเภท และไมระบุช่ือ

นิพพานอยางใดๆ ท้ังส้ิน ขอยกมาเพื่อชวยกันพิจารณาเปนตัวอยาง บางทีจะเปนเครื่องเทียบใหไดความเขาใจ

เพิ่มขึ้นบาง ดังนี้ 

๒. ก. “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดภิกษุละอวิชชาได้ วิชชาเกิดขึ้นแล้ว, เพราะสํารอกอวิชชาได้ 
เพราะวิชชาเกิดขึ้น เธอย่อมไม่ปรุงแต่งปุญญาภิสังขาร ไม่ปรุงแต่งอปุญญาภิสังขาร ไม่ปรุงแต่ง 
อเนญชาภิสังขาร, เมื่อไม่คิดปรุง ไม่คิดเสริมแต่ง ย่อมไม่ถือมั่นสิ่งใดในโลก, เมื่อไม่ถือมั่น ย่อมไม่
กระวนกระวาย718, เมื่อไม่กระวนกระวาย ย่อมปรินิพพานประจักษ์เองทีเดียว, เธอย่อมรู้ชัดว่า 
ชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่แล้ว กรณียะได้ทําแล้ว กิจอ่ืนเพื่อความเป็นอย่างน้ีไม่มีอีก” 

ข. “หากเธอเสวยเวทนาที่เป็นสุข ก็รู้ชัด (รู้เท่าทัน) ว่า สุขเวทนานั้น ไม่เที่ยง รู้ชัด
ว่า สุขเวทนานั้นตนมิได้สยบ รู้ชัดว่า สุขเวทนานั้นตนมิได้ติดใจพัวพัน (อนภินันทิต); หาก
เธอเสวยเวทนาท่ีเป็นทุกข์...หากเธอเสวยเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็รู้ชัดว่า เวทนานั้นไม่เที่ยง...ตน
มิได้สยบ..ตนมิได้ติดใจพัวพัน, หากเธอเสวยสุขเวทนา ก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัว, 
หากเธอเสวยทุกขเวทนา...หากเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็เสวยเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัว, 
เธอนั้น เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย (เวทนาทางทวาร ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ก็รู้
ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต (เวทนาทางใจ) ก็รู้ชัดว่า 
เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต; เธอรู้ชัดว่า ต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทําลาย อารมณ์ที่ได้
เสวย (เวทยิตานิ) ทั้งหมด ซึ่งมิได้ติดใจพัวพัน (อนภินันทิต) จักเป็นของเย็นอยู่ที ่นี ้เอง 
เหลือไว้แค่เรือนร่าง” 

ค. “ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนว่า บุรุษยกหม้อร้อนออกจากเตาเผาหม้อ วางไว้ที่
พื้นดินเรียบ ส่วนที่เป็นไอร้อนพึงสงบหายที่หม้อนั้นเอง ดินเผา (ตัวหม้อ) คงเหลืออยู่ ฉัน
ใด ภิกษุก็ฉันนั้น เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย, เมื่อ
เสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต, เธอย่อมรู้ชัดว่า ต่อจากจบ

                                                 
715  ที.ม.๑๐/๑๓๑/๑๖๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๘/๑๖๒ 

716  ที.ม.๑๐/๙๘/๑๒๗; องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๗/๓๒๓ 

717  ที.ปา.๑๑/๑๒๐/๑๔๘; ขุ.อิติ.๒๕/๒๙๓/๓๒๑; ขุ.จู.๓๐/๔๕๐/๒๒๙ 
718  ปริตสฺสติ (คํานามเปน ปริตสฺสนา) กินความถึง ความสะดุงสะทาน ความหวาดเสียว ความกระสับกระสาย ความกระวนกระวาย 

ความหวั่นใจกังวล ความพะวง ความรอนรนวุนวายใจ (ใกลเคียงกับ anxiety) 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๓๙๓ 
 

  

ชีวิตเพราะกายแตกทําลาย อารมณ์ท่ีได้เสวยท้ังหมด ซึ่งมิได้ติดใจพัวพัน จักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้
เอง เหลือไว้แค่เรือนร่าง”719  

ง. “ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนว่า ประทีปนํ้ามัน อาศัยนํ้ามันและไส้ จึงโพลงอยู่ได้, 
เพราะสิ้นนํ้ามันสิ้นไส้นั้น (และไม่เติมนํ้ามัน ไม่ใส่ไส้อื่น) หมดเชื้อ ย่อมดับไป ฉันใด, ภิกษุก็
ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย, เมื่อ
เสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต, เธอรู้ชัดว่า ต่อจากจบชีวิต
เพราะกายแตกทําลาย อารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมด ซึ่งมิได้ติดใจพัวพัน จักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้
เอง”720 

แตในบาลีอีกแหงหน่ึง มีความตางมากกวาแหงอื่นคือ มีคําบรรยายและอุปมาแปลกออกไปดังน้ี
721

 

๓. ก. “ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมบรรลุธรรมเครื่องอยู่ประจํา ๖ 
ประการ คือ เธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ722, ฟัง
เสียงด้วยหู...ดมกลิ่นด้วยจมูก...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย...รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ 
แล้วไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ, เธอน้ัน เม่ือเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย ก็
รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่สุดเพียงกาย เมื่อเสวยเวทนาที่สุดเพียงชีวิต ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนา
ที่สุดเพียงชีวิต, เธอรู้ชัดว่า ต่อจากจบชีวิตเพราะกายแตกทําลาย อารมณ์ที่ได้เสวยแล้วทั้งหมด 
ซึ่งมิได้ติดใจพัวพัน จักเป็นของเย็นอยู่ท่ีน้ีเอง” 

ข. “เปรียบเหมือนว่า มีเงาปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้ คราวนั้น บุรุษถือจอบและตะกร้ามา 
เขาตัดต้นไม้นั้นที่โคน ครั้นแล้ว ขุดคุ้ยเอารากขึ้น โดยที่สุดแม้เท่าต้นแฝกก็ไม่ให้เหลือ เขาตัด
ผ่าต้นไม้นั้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ทําให้เป็นซีกๆ ผึ่งลมและแดดให้แห้ง แล้วเผาไฟ ทําให้เป็น
ขี้เถ้า โปรยไปในลมแรง หรือในแม่นํ้ากระแสเชี่ยว เมื่อทําอย่างนี้ เงาที่ปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้นั้น 
ย่อมเป็นอันถูกถอนราก เป็นดุจตาลยอดด้วน ถูกทําให้ไม่มี หมดทางเกิดขึ้นได้อีกต่อไป แม้ฉันใด, 
ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างน้ีแล้ว ก็ฉันน้ัน ย่อมบรรลุธรรมเครื่องอยู่ประจํา ๖ ประการ
...อารมณ์ท่ีได้เสวยแล้วท้ังหมด ซึ่งมิได้ติดใจพัวพัน จักเป็นของเย็นอยู่ท่ีน้ีเอง”  

เพื่อความเขาใจรอบดานในเรื่องนิพพาน ๒ น้ี ขอยอนไปกลาวถึงความคล่ีคลายของความหมายในรุน

อรรถกถา และมติของพระอรรถกถาจารยอีกเล็กนอย  

                                                 
719  ก.-ข.-ค. มาใน สํ.นิ.๑๖/๑๙๒/๙๙ 
720

  ข. และ ง. มาใน ม.อุ.๑๔/๖๙๑/๔๔๓; สํ.ข.๑๗/๒๒๓/๑๕๓; สํ.สฬ.๑๘/๓๘๐/๒๖๓; สํ.ม.๑๙/๑๓๔๖/๔๐๔, (แตทอน ข. ไมมี

ขอความวา “สรีรธาตุ (ซากกาย) จักคงเหลืออยู”; สวนทอน ก. ตางกันหมดทุกแหง เพราะแสดงวิธีปฏิบัติแบบตางๆ กัน 
  ขอความตอนทายวา “จักเปนของเย็นอยูที่ (อายตนะ ๑๒) น้ีเอง” หมายความวา หมดพิษสง หมดอิทธิพลอยูเพียงแคที่

อายตนะ ๑๒ เทานั้น อยางน้ีแปลตามนัย ม.อ.๓/๗๐๐ แตถาแปลตาม อิติ.อ.๒๑๘; สํ.อ.๒/๑๐๒; องฺ.อ.๒/๔๗๘ ตองวา “จักเปน
ของเย็นอยูในอัตภาพนี้เอง” คือไมเลยตอไปเกิดปฏิสนธิใหมอีก) 

721  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๕/๒๖๙; ความทอนแรก (ก.) ของบาลีแหงนี้ แสดงปฏิปทาเผากิเลสท่ีเห็นผลเสร็จส้ินต้ังแตในชาตินี้ เปนการยอน

คําสอนของนิครนถซึ่งถือวา บาปกรรมเกาที่ยังใหผลไมเสร็จ ยอมสงผลติดตามไปในภพหนา. 

722  พึงสังเกตความหมายของการมีอุเบกขา วามีสติสัมปชัญญะกํากับ ไมใชเฉยทื่อๆ ซึมๆ หรือเฉยเซอเซอะ ไมรูเรื่อง ไมรูราว 



๓๙๔  พุทธธรรม 
 

ดังไดกลาวแลววา ในบาลี (คือพระไตรปฎก) คําวาอนุปาทิเสสนิพพานอยางเดียวเทานั้น ถูกใชในการ

บรรยายเหตุการณ หมายถึงการส้ินชีวิตของพระอรหันต เฉพาะอยางย่ิงของพระพุทธเจา แตตอมา ในสมัยอรรถ-
กถา สอุปาทิเสสนิพพานก็ถูกนํามาใชในการบรรยายเหตุการณเชนน้ันดวย ดังจะเห็นไดจากขอความท่ีบรรยาย

เหตุการณเดียวกัน ในบาลี กับในอรรถกถา เปรียบเทียบกัน ดังน้ี 

ในบาลี: “บิณฑบาต ๒ คราว มีผลเท่าๆ กัน มีวิบากเท่าๆ กัน มีผลมากกว่า มี
อานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตคราวอื่นๆ ยิ่งนัก กล่าวคือ บิณฑบาตที่ตถาคตบริโภคแล้ว ตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และบิณฑบาตที่ตถาคตบริโภคแล้ว ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส-
นิพพานธาตุ”723 

ในอรรถกถา: “พระผู้มีพระภาคเจ้า เสวยบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายแล้ว ทรงปรินิพพาน
ด้วยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เสวยบิณฑบาตที่นายจุนทะถวายแล้ว ปรินิพพานด้วยอนุปาทิ-
เสสนิพพานธาตุ”724 

โดยความคล่ีคลายของความหมาย หรือวิวัฒนาการของการใชคําทํานองน้ี จึงทําใหความหมายของ

นิพพานท้ังสองน้ี ในอรรถกถาหลายๆ แหงเนนไปที่จุดแหงเหตุการณ ในชีวิตของพระพุทธเจา หรือพระอรหันต 
คือเนนการกระทําอันไดแกการบรรลุภาวะ มากกวาจะเนนตัวภาวะนั้นเอง

725
  

ดวยเหตุน้ี ความหมายของนิพพาน ๒ เม่ือวาตามนัยของอรรถกถาท่ัวๆ ไป จึงมีลักษณะท่ีคอนขาง

จํากัด หรือรัดตัวมาก กลาวคือ สอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึงดับกิเลส ยังมีเบญจขันธเหลือ หรือนิพพานของพระ

อรหันตผูยังมีชีวิต มุงเอาการบรรลุอรหัตตผล อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง ดับกิเสสไมมีเบญจขันธเหลือ หรือ

นิพพานของพระอรหันตเม่ือทําลายขันธ บางทีเรียกวาดับขันธ มุงเอาการส้ินชีวิตของพระอรหันต
726

  
โดยเฉพาะอนุปาทิเลสนิพพานนั้น บางทีทานเอาคติเรื่องจริมจิต หรือจริมวิญญาณมาชวยอธิบายดวย727

 

ทําใหความหมายของอนุปาทิเสสนิพพานจําเพาะเจาะจงลงไปท่ีการส้ินชีวิตของพระอรหันตอยางชนิดจํากัดตายตัว 
ด้ินเปนอยางอื่นไมไดทีเดียว  

อยางไรก็ดี ในบาลีบางแหงท่ีบรรยายภาวะและความเปนไปของพระอรหันต อรรถกถาไดอธิบายแยกวา

ตอนน้ันเปนสอุปาทิเสสนิพพาน ตอนนี้เปนอนุปาทิเสสนิพพาน บาลีและคําอธิบายเชนน้ัน บางแหงก็อาจชวยให
ความเขาใจเกี่ยวกับนิพพาน ๒ อยางนี้กระจางมากขึ้น เชน บาลีแหงหน่ึงวา 

                                                 
723  ที.ม.๑๐/๑๒๖/๑๕๘; ขุ.อุ.๒๕/๑๖๘/๒๑๔ 
724  ที.อ.๒/๒๒๖; อุ.อ.๕๑๒; และพึงดูประกอบ องฺ.อ.๒/๓๒๖; ๓/๑๓๙,๒๒๔; สุตฺต.อ.๑/๑๖๓; นิทฺ.อ.๒/๓๙๙ (อธิบาย ขุ.สุ.๒๕/๒๙๖/๓๓๙) 
725  พึงดูประกอบ อิติ.อ.๔๘๒; สุตฺต.อ.๑/๕๑,๓๔๗; วิวัฒนาการอันเดนชัด ที่ทําใหความหมายของนิพพาน ๒ เนนมาท่ีการกระทําหรือ

เหตุการณมากขึ้น ก็คือการบัญญัติคําวา กิเลสปรินิพพาน และ ขันธปรินิพพาน ขึ้นใช และกําหนดใหกิเลสปรินิพานเปนความหมาย

ของสอุปาทิเสสนิพพาน พรอมกับใหขันธปรินิพพานเปนความหมายของอนุปาทิเสสปรินิพพาน, อยางไรก็ดี พึงเขาใจวา แมโดยทั่วไป
จะเนนเชนน้ัน แตอรรถกถาและฎีกาก็ตระหนักอยูเสมอถึงความหมายของสอุปาทิเสสนิพพาน ในแงที่เปนภาวะ ดังขอความที่ทาน

กลาววา “(พระพุทธเจา) ...ทรงดํารงอยูในสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ จักยังพระอัตภาพใหเปนไป (= ทรงดําเนินพระชนมชีพ) เพื่อ

บําเพ็ญประโยชนแกสัตวทั้งหลาย คือจักทรงอยูดวยทิฏฐธรรมสุขวิหาร จนกวาจะทรงบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/

๓๑๗) “(พระอรหันตทั้งหลาย) ดับไฟราคะเปนตนหมดส้ินดวยอรหัตตมรรคแลว ดํารงอยูในสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ มีปญญา...ไม

เฉ่ือยชาทั้งคืนวัน...เพราะจริมจิตดับไป ยอมปรินิพพานไมมีเหลือ ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ (อิติ.อ.๓๘๙) 
726  ดูท่ีมาในตอนตนของบทน้ี 
727  จริมจิต ดู บันทึกพิเศษทายบท 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๓๙๕ 
 

  

“เพราะตัณหาส้ินไปโดยประการทั้งปวง จึงนิโรธด้วยคลายออกได้ไม่มีเหลือ (นั่นแหละ) คือ
นิพพาน; สําหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วน้ัน เพราะไม่ถือม่ัน ภพใหม่จึงไม่มี”728 

อรรถกถาอธิบายวา ขอความทอนแรก หมายถึงสอุปาทิเสสนิพพาน ทอนหลัง หมายถึงอนุปาทิเสส-
นิพพาน

729
 ขอความนี้รับกันดีกับบาลีแสดงนิพพาน ๒ ในตอนเริ่มตนของบทนี้ 

นําอรรถาธิบายท้ังหมดท่ีไดกลาวมา รวมท้ังมติของอรรถกถาประกอบเขาดวยกัน จึงสรุปความหมาย

ของนิพพาน ๒ อีกครั้งหนึ่งวา 
ภาวะส้ินกิเลส หรือหมดตัณหา หรือส้ินราคะ โทสะ โมหะ ท่ีทําใหดําเนินชีวิตสัมพันธกับโลกภายนอก

อยางไรโทษ ไรทุกข มีแตเก้ือกูลอํานวยประโยชน เปนสุข ซึ่งมีการตรัสรูหรือบรรลุอรหัตตผลเปนจุดกําหนด 

เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน 
ภาวะท่ีหมดความผูกพันกับขันธ ๕ พนจากการปรุงแตง ปราศจากภพ หรือไมมีภพใหมสืบตอไปอีก ซึ่ง

ประจักษภายในจําเพาะตัว มีความจบส้ินแหงชีวิตในโลกเปนจุดกําหนด เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน 
พูดใหส้ันกวานั้นอีกวา ภาวะส้ินกิเสสเปนสอุปาทิเสสนิพพาน ภาวะส้ินภพเปนอนุปาทิเสสนิพพาน หรือ

พูดอีกอยางวา ภาวะนิพพานทามกลางกิจกรรมของอินทรีย ๕ เปนสอุปาทิเสสนิพพาน  ภาวะนิพพานพนจากหรือ

เปนอิสระจากกิจกรรมของอินทรีย ๕ เปนอนุปาทิเสสนิพพาน
730 

อยางไรก็ตาม พึงตระหนักในใจวา ตามท่ีจริงแลว หลักฐานในบาลีมิไดแสดงวา ทานสนใจอะไรนักท่ีจะ

กลาวถึงภาวะของนิพพาน ๒ อยางนี้ จุดสนใจท่ีทานเนนและกลาวถึงอยางมากมายก็คือ เรื่องท่ีจะนําไปปฏิบัติได 

เพื่อใหรูประจักษนิพพานดวยตนเอง การนําเอาเรื่องนิพพาน ๒ มากลาวในแงวิชาการเสียยืดยาว อาจกลายเปน
การทําเรื่องท่ีทานไมยุง ใหกลายเปนเรื่องท่ียาก และอาจจะทําใหผูศึกษาคาดหมายเกี่ยวกับอัตราสวนของเรื่องน้ีท่ี

มีในพระไตรปฎกมากมายเกินความจริงไปได เนื้อความเทาท่ีกลาวมานี้ก็พอจะใหเห็นเคาเง่ือนบางแลว จึงควรยุติ

ไวเพียงน้ี. 
การพิจารณาเก่ียวกับนิพพานท่ีเปนภาวะลึกซึ้งนี้ ถาพูดไปตามแนวหลักธรรมหรือหลักวิชาที่แสดงภาวะ

เพียงอยางเดียว นอกจากเปนเรื่องหนักแลว ยังเปนการเส่ียงตอการวาดภาพที่ผิดพลาดไดดวย ท้ังนี้เพราะผูเสนอ

คําอธิบาย ไมอาจแปลคําศัพทสําคัญบางคําใหไดความหมายจะแจงรอบดาน และฝายผูพิจารณาก็อาจมีสัญญา

เกาๆ เกี่ยวกับคําศัพทหรือขอธรรมเหลานั้น ท่ีไมสูตรงความหมายท่ีแทจริงนัก นอกจากน้ันยังนําเอาความรูสึก

ของปุถุชนเขามาเทียบอีกดวย เชน เม่ืออานขอความแสดงภาวะตามหลักวิชาขางตนนี้แลว อาจมองพระอรหันต

เปนบุคคลที่เสมือนปราศจากชีวิตจิตใจ เย็นชา ไรความรูสึก ไมไยดีอะไรกับโลก เปนตน  
                                                 
728  ขุ.อุ.๒๕/๘๔/๑๒๒ 
729  อุ.อ.๒๗๑; นอกจากหลักฐานตางๆ เทาที่ศึกษาผานมาขางตนแลว พึงพิจารณาหลักฐานตอไปนี้ประกอบดวย คือ สุตฺต.อ.๒๙๕ วา 

“เพราะหมดนันทิ (=ตัณหา) จึงเปนสอุปาทิเสส และเพราะหมดภพ จึงเปนอนุปาทิเสส; สํ.อ.๑/๒๕ วา สอุปาทิเสสนิพพาน = ความ

ไมเปนไปแหงอนุปาทินนกขันธ ๔, อนุปาทิเสสนิพพาน = ความไมเปนไปแหงอุปาทินนกขันธ ๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๓๙๐ วา สอุปาทิ-
เสสนิพพาน = ผล (อรหัตตผล) อนุปาทิเสสนิพพาน = นิพพาน 

730  ความหมายสรุปขอน้ี อาจพูดขยายใหเปนภาพพจน หรือมองเห็นเปนรูปธรรมย่ิงขึ้นวา อนุปาทิเสสนิพพาน คือ ภาวะที่ยืนพื้นอยู

ตลอดทั้งเมื่อพระอรหันตมีชีพอยูและส้ินชีพแลว สวนสอุปาทิเสสนิพพาน เปนภาวะนิพพานพื้นผิวที่มีจําเพาะตั้งแตตรัสรูถึงส้ินชีพ 

(ทํานองวา ซอนอยู) เมื่อพระอรหันตส้ินชีพแลว จึงเปนแตภาวะอนุปาทิเสสนิพพานอยางเดียว อยางไรก็ตาม การพูดแบบภาพพจน

เชนน้ี มักเปนแงใหขยายความตามแนวเหตุผลในแบบของปรัชญายืดยาวออกไปอีก พนขอบเขตแหงประโยชนในทางปฏิบัติของพุทธ
ธรรม จึงขอยุติเพียงนี้ 



๓๙๖  พุทธธรรม 
 

ดังนั้น เพ่ือปองกันความเขาใจผิดอยางน้ี เม่ือพิจารณาเนื้อหาของภาวะตามหลักวิชา ก็ควรพิจารณาผลท่ี

ปรากฏในชีวิตจริงเทียบกันไปดวย ใหเห็นวา เนื้อหาตามหลักวิชากับผลปฏิบัติในชีวิตจริงสอดคลองกันไดอยางไร 
แมสวนท่ีรูสึกเหมือนขัดกัน ก็กลมกลืนกันไดอยางไร เปนเหตุเปนผลสงเสริมกันไดอยางไร เปนการพิจารณา

เนื้อหาและความหมายของหลักวิชา ดวยการมองที่ตัวของจริงซึ่งนํามาต้ังใหดู   
ของจริง หรือผลในทางปฏิบัติน้ี นอกจากที่กลาวไวในตอนท่ีวาดวยภาวะแหงภาวิตท้ัง ๔ ท่ีไดกลาวใน

ตอนกอนแลว พึงเทียบเคียงกับตัวอยางตอไปนี้โดยเฉพาะอีกดวย คือ  

ก) ลักษณะภายนอกและชีวิตหมู 
ในธรรมเจติยสูตร พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสขอความพรรณนาความเลื่อมใสของพระองคตอพระ

รัตนตรัย ถวายแดพระพุทธเจา ซึ่งพระพุทธองคทรงรับรองวาเปนธรรมเจดีย มีประโยชน เปนหลักเบื้องตนแหง
พรหมจรรย และทรงแนะนําใหพระสงฆศึกษาทรงจําไว  

ในขอความเหลานั้น มีขอหน่ึงพรรณนาลักษณะความเปนอยูของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

“ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ ข้ออื ่นยังมีอีก หม่อมฉันเดินเที่ยวไปตามอารามต่างๆ ตาม
อุทยานต่างๆ อยู่เนืองๆ, ณ ที่นั้นๆ หม่อมฉันได้เห็นเหล่าสมณพราหมณ์ ที่ซูบผอม เศร้า
หมอง มีผิวพรรณไม่ผ่องใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็น ดูไม่ชวนตาให้อยาก
มอง731, หม่อนฉันได้เกิดความคิดว่า พระคุณเจ้าเหล่านี้ คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่ 
หรือไม่ก็คงมีบาปกรรมอะไรท่ีทําแล้วปกปิดไว้...;  

“แต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ สดชื่นร่าเริง มีใจเบิกบาน มีรูปร่าง
ท่าทางน่ายินดี มีอินทรีย์เอิบอิ่ม ไม่วุ่นวาย มีขนตกราบ (ใจสงบ ผ่อนคลาย มีความมั่นใจไม่
ตื่นกลัว) เลี้ยงชีวิตตามแต่เขาจะให้732 มีใจดังมฤคอยู่ (มีใจอ่อนโยน ไม่คิดรบกวนหรือหวัง
ประโยชน์จากใคร รักอิสระ จะไปไหนก็ไปโดยเสรี) หม่อนฉันได้มีความคิดว่า พระคุณเจ้าเหล่านี้
คงรู้คุณวิเศษท่ีย่ิงใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิม ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแน่...,  

“แม้ข้อนี้ (ก็เป็นเหตุให้) หม่อมฉันมีความคํานึงซาบซึ้งธรรม ในพระผู้มีพระภาคว่า “พระ
ผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของ
พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว”733 

“ภิกษุเหล่านั้น เดินออกจากที่อยู่นั้นๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา...แต่เช้าตรู่ มีกิริยาเดินไป
ข้างหน้า ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขน น่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ์ด้วย
อิริยาบถ”734 

“ตราบใด ภิกษุทั้งหลายจักยังพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันขมีขมันแก้ไขสิ่ง
เสียหาย พร้อมเพรียงกันทํากิจที่สงฆ์พึงทํา, ตราบนั้น ภิกษุทั ้งหลายพึงหวังความเจริญ
ถ่ายเดียว ไม่มีเสื่อมเลย”735 

                                                 
731  แปลอีกอยางวา “ดูเหมือนวาจะไมตั้งใจแลดูผูคน” 
732  หรือ “ประพฤติสมควรแกของท่ีเขาให”  (ปรทวุตฺตา) 
733  ม.ม.๑๓/๕๖๔/๕๑๐ 
734  วินย.๗/๑๙๘/๘๕ 
735  ที.ม.๑๐/๗๐/๙๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๑/๒๑ 
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ข) ความมีใจอิสระและมีความสุข 

“...ภิกษุทั้งหลายผู้เถระ ในธรรมวินัยนี้ ถึงยามเช้า นุ่งสบงทรงบาตรและจีวร เข้าไปสู่หมู่บ้านหรือ
นิคมเพื่อบิณฑบาต, พวกเธอย่อมกล่าวธรรม ณ ที่นั้น, ชาวบ้านทั้งหลายผู้เลื่อมใส ย่อมทําอาการ
แสดงออกแห่งผู้เลื่อมใสแก่พวกเธอ, พวกเธอไม่ติด ไม่หมกมุ่น ไม่สยบ ย่อมบริโภคลาภนั้น 
อย่างผู้รู้เท่าทันเห็นช่องเสีย มีปัญญาทําใจให้เป็นอิสระ, ลาภผลนั้น ย่อมช่วยเสริมผิวพรรณ
และกําลังของพวกเธอ, หาเป็นเหตุให้พวกเธอเข้าถึงความตายหรือทุกข์ปางตายไม่”736 

“ผู้มีจิตไม่หวั่นไหว รู้แจ้งความจริง ย่อมไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆ, เขาเลิกรําพึงรําพัน
หมดแล้ว จึงมองเห็นแต่ความปลอดโปร่งในที่ทุกสถาน, เขาไม่ยกตัวถือตนใดๆ ไม่ว่าในหมู่คน
เสมอกัน คนต่ํากว่า หรือคนสูงกว่า”737 

“พระอริยะ ไม่มีความงุ่นง่านหงุดหงิดในใจ ท่านผ่านพ้นไปแล้วจากการที่จะได้เป็นหรือจะ
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี ้ท่านปราศจากภัย มีแต่สุข ไม่มีโศก แม้แต่เทวดาก็มองใจท่านไม่ถึง”738 

“ตัดความติดข้องต่างๆ ได้หมด กําจัดความกระวนกระวายในหทัยเสียได้แล้ว ก็นอนเป็น
สุข สงบสบาย เพราะใจถึงสันติ”739 

ค) ความเปนเจาแหงจิต เปนนายของความคิด 
“บุคคลผู้เป็นมหาบุรุษ มีปัญญายิ่งใหญ่นั ้น ประสงค์จะตริตรึกความคิดใด ก็ตริตรึก

ความคิดนั้น ไม่ประสงค์จะตริตรึกความคิดใด ก็ไม่ตริตรึกความคิดนั้น ประสงค์จะดําริข้อดําริใด 
ก็ดําริข้อดํารินั้น ไม่ประสงค์จะดําริข้อดําริใด ก็ไม่ดําริข้อดํารินั้น, ท่านบรรลุภาวะมีอํานาจเหนือ
จิต (เจโตวสี) ในกระบวนความคิดท้ังหลาย”740 

ง) ความเปนกันเอง กับชีวิต ความตาย การพลัดพราก และมีเมตตากรุณาตอทุกชีวิต 
“จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือดร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าโศก, ถ้าเป็นปราชญ์ มองเห็นที่หมายแล้ว 

ถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่”741 

“ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เราจักทอดทิ้งกายนี้ อย่างมีสัมปชัญญะ มี
สติมั่น; ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เรารอท่าเวลา เหมือนคนรับจ้างทํางาน
เสร็จแล้ว รอรับค่าจ้าง”742 

                                                 
736  สํ.นิ.๑๖/๖๗๙/๓๑๔ 
737  ขุ.สุ.๒๕/๔๒๒/๕๑๙ 
738  ขุ.อุ.๒๕/๖๕/๑๐๑ 
739  องฺ.ติก.๒๐/๔๗๔/๑๗๕ 
740  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๕/๔๖ (บาลีท่ีมานี้หมายถึงพระพุทธเจา ในฐานะทรงเปนมหาบุรุษ แตหลักฐานอ่ืนๆ แสดงวา คุณสมบัตินี้มีแกพระ

ขีณาสพทั่วไป ดู ม.มู.๑๒/๒๖๒/๒๔๗; ๓๗๕/๔๐๑; องฺ.อ.๒/๓๒๘,๔๗๑); พุทธพจนนี้อางในตอนกอนแลว นํามาแสดงซ้ําเพื่อเขาชุด 
741  ขุ.อุ.๒๕/๑๐๘/๑๔๒ 
742  ขุ.เถร.๒๖/๓๙๖/๔๐๓:- เทียบ ๒๖/๓๘๑/๓๖๓; ๓๘๓/๓๖๗ เปนตน 



๓๙๘  พุทธธรรม 
 

ครั้งหน่ึง พระอุปเสนเถระ นั่งพักอยูในถ้ําแหงหนึ่ง ในปาสีตวัน งูสองตัวว่ิงไลกันบนเพดานถ้ํา ตัวหนึ่ง

ตกลงมาบนไหลของพระเถระ และกัดทาน พิษซานไปอยางรวดเร็ว พระเถระรูตัววาทานจะส้ินชีวิต แตทานมิไดมี

อาการกิริยาผิดปกติอยางใดๆ เกิดข้ึนเลย และยังไดบอกใหภิกษุท้ังหลายเอารางของทานนอนลงบนเตียง นําไป

วางใหทานปรินิพพานนอกถ้ํา
743 

ครั้งหน่ึง พระอานนทถามพระสารีบุตรอัครสาวกของพระพุทธเจาวา ถาพระบรมศาสดาทรงมีอันเปน

อยางไรไป คือทรงลวงลับจากไป พระสารีบุตรจะเกิดความโศกเศราหรือไม  
พระสารีบุตรไดตอบวา  

“ถึงแม้พระศาสดาจะทรงมีอันเป็นไป ความโศก ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส ก็
ไม่พึงบังเกิดแก่ผม ก็แต่ผมจะมีความคิดว่า ท่านผู้มเหศักดิ์ ซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ได้
ลับหายไปเสียแล้วหนอ หากพระผู้มีพระภาคจะพึงทรงดํารงอยู่ยั่งยืนนาน ข้อนั้นก็จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก...”744 

พระเถระชื่ออธิมุตต ถูกพวกโจรจับไป ทานไมมีความหวาดหว่ันกลัวภัย นายโจรแปลกใจ กลาวคํา

ซักถาม ตอไปนี้เปนคําถามของนายโจร และคําตอบสวนหน่ึงของพระเถระ 
“ก่อนน้ี เราจะฆ่าใครเพื่อบูชายัญ ก็ดี เพื่อเอาทรัพย์ ก็ดี คนเหล่านั้นล้วนกลัวภัย ตัวสั่น

และพรํ่าเพ้อ แต่ท่านไม่มีความกลัวเลย สีหน้าก็ผ่องใสนัก เหตุใดท่านจึงไม่ครํ่าครวญ ในเมื่อ
ภัยใหญ่ถึงเพียงน้ี?” 

“แน่ะนายโจร ทุกข์ทางใจ ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยชีวิต, ผู้สิ้นสังโยชน์แล้ว ข้ามพ้นความ
กลัวทุกชนิด...เราไม่กลัวความตาย เหมือนคนไม่กลัวที่จะวางภาระลง... 

“ผู้บรรลุอุดมธรรมแล้ว ไม่ต้องการอะไรในโลกทั้งหมด ย่อมไม่เศร้าโศกเพราะความตาย 
เหมือนคนพ้นไปได้จากเรือนที่ไฟไหม้, สิ่งใดๆ ที่มีในโลกนี้ก็ดี ภพที่สัตว์จะได้ก็ดี ทั้งหมดนี้ 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นของไม่อิสระ...เราไม่มีความคิดว่า เราได้เป็น เราจะเป็นหรือจะไม่เป็น 
หรือว่าสังขารจักหายสูญไป แล้วจะคร่ําครวญไปทําไมเพราะเรื่องสังขารน้ันเล่า;  

“น่ีแน่ะนายโจร ผู้ที่มองเห็นตามเป็นจริงว่า มีแต่ความเกิดขึ้นๆ แห่งธรรมล้วนๆ มีแต่การ
สืบต่อแห่งสังขารล้วนๆ ย่อมไม่มีความกลวัเลย,  

“เมื่อใด บุคคลมองด้วยปัญญา เห็นโลกเสมอด้วยท่อนไม้ใบหญ้า เม่ือนั้น เขาไม่พบกับ
การที่จะต้องยึดอะไรว่าเป็นของเรา ย่อมจะไม่เศร้าโศกว่า ของเราไม่มี; ร่างกาย เราก็หมดความ
ต้องการแล้ว ภพเราก็ไม่ปรารถนา กายนี้จักแตกพังไป กายอื่นก็จะไม่มี ท่านมีกิจอะไรจะทํากับ
ร่างกายของเรา ก็จงทํากิจนั้นตามที่ท่านปรารถนา เราจะไม่มีความโกรธเคือง หรือความรักใคร่ 
เพราะการกระทําของท่านน้ันเลย” 

พวกโจรฟงคําของพระเถระแลวขนลุกขนชัน พากันวางอาวุธ ซักถามอีกเล็กนอยแลว ยอมมอบตัวเปน
ศิษย บางคนก็ขอบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา

745 

                                                 
743  สํ.สฬ.๑๘/๗๑/๔๖; สํ.อ.๓/๑๗ 
744  สํ.นิ.๑๖/๖๙๐/๓๑๙ 
745  ขุ.เถร.๒๖/๓๘๕/๓๖๙ 
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“ภิกษุทั้งหลาย แม้หากพวกโจรร้ายจะพึง (จับตัว) เอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้าง ตัดอวัยวะ
น้อยใหญ่ ผู้ใดยังใจให้คิดร้ายในพวกโจร ผู้นั้นหาช่ือว่าทําตามคําสอนของเราไม่”746 

“พระอรหันต์ทั้งหลายละปาณาติบาต...ประกอบด้วยความกรุณา มุ่งหวังแต่ประโยชน์แก่
สัตว์ทุกหมู่เหล่า ตลอดชีวิต”747 

“พึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่า ขอสัตว์ทั ้งปวงจงเป็นผู้มีสุข มีความเกษม...มารดา
ถนอมบุตรน้อยคนเดียวผู้เกิดจากตน แม้ด้วยยอมสละชีวิต ฉันใด พึงเจริญจิตเมตตาไม่จํากัด 
ในสัตว์ท้ังปวง ฉันน้ัน”748 

“แม้แต่คนทั้งหลาย ที่มีลูกศรเสียบหัวใจอยู่ ก็ยังหลับได้ ไฉนเราผู้ปราศจากลูกศรแล้วจะ
นอนไม่หลับเล่า เราเดินทางไปในที่มีสัตว์ร้าย ก็ไม่หวาดหวั่น ถึงจะหลับในที่เช่นนั้น ก็มิได้กลัว
ภัย กลางคืนกลางวัน ไม่มีอะไรให้เราเดือดร้อน เราไม่เห็นมีอะไรที่จะสูญเสีย ณ ที่ไหน ในโลก 
ฉะน้ัน เราจะหลับ ก็มีแต่ความคิดเก้ือการุณย์แก่ปวงสัตว์”749 

“(ธรรมของมหาบุรุษ ผู้มีปัญญายิ่งใหญ่ ข้อที่ ๑ คือ) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
แก่ชนจํานวนมาก เพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมาก เป็นผู้ทําเหล่าประชามากมายให้ตั้งอยู่ในทาง
ดําเนินของอารยชน กล่าวคือ ความมีกัลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม”750 

ความจากบาลีเทาท่ียกมาแสดงไวน้ี นอกจากมุงใหผูศึกษามองเห็นความหมายตางๆ ตามความพิจารณา

ของตนเองแลว ยังตองการย้ําความอีก ๒ ขอ  
ขอหนึ่ง ถาใชความรูสึกของปุถุชนมองดูคําบรรยายเก่ียวกับภายในจิตใจของพระอรหันตตามหลักวิชา

ขางตน บางคนอาจวาดภาพผิดๆ ไปวา พระอรหันตคงจะมีลักษณะเปนคนไมใสใจใยดีอะไรกับใครท้ังส้ิน ปลอย

อะไรไปตามเรื่องตามราวเสมือนไมมีจิตใจ จัดเปนคนประหลาดไดพวกหนึ่ง ดวยเหตุน้ี จึงตองใหพิจารณาเทียบ
กับลักษณะดานนอก ใหเห็นวา พระอรหันตมีความประพฤติและการดําเนินชีวิตท่ีเปนไปดวยความรับผิดชอบและ
ความมีเหตุผล ใหเห็นวา เม่ือไมมีประสบการณค่ังคางครองใจ ไมมีกิเลสครอบงําเปนเจาหัวใจ จิตเปนอิสระแลว 
ความรูสึกนึกคิด ลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลจะเปนอยางไร  

ความจริงลักษณะแปลกๆ ประหลาดๆ ตางๆ มักพบในทานท่ีไดเจโตวิมุตติบางระดับและบางทาน สวน

พระอรหันตเปนผูไดปญญาวิมุตติแลว ยอมไมมีแมแตความยึดม่ันวา “เราเปนผูไมยึดม่ัน” ไมมีกิเลสท่ีจะแสดง
ตนวาฉันเปนคนไมยึดม่ัน ไมมีความยึดม่ันใหม (เชน ยึดผลสําเร็จบางอยางในทางจิต) ท่ีจะทําใหแสดงความ

ละเลยไมเอื้อเฟอตอส่ิงท่ีตนเคยเหนื่อยหนายละท้ิงไปแลว และไมมีแมแตกิเลสท่ีจะทําใหแสดงความเบ่ือหนาย

รังเกียจ ดวยเหตุน้ี ทานจึงปฏิบัติตัวหรือแสดงออกไปตามเหตุผล ตามความสมควร ท่ีมองเห็นดวยปญญา อยาง
นอยก็เพื่ออนุเคราะหแกกุศลจิตของชาวโลก  
                                                 
746  ม.มู.๑๒/๓๔๒/๓๕๑ 
747  องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๗๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๓๑/๒๕๓, ๓๓/๒๖๑; องฺ.นวก.๒๓/๒๒๒/๔๐๒ 
748  ขุ.ขุ.๒๕/๑๐/๑๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๐๘/๓๕๓ (ที่มานี้ และ ม.มู.๑๒/๓๔๒/๓๕๑ เปนคําสอนสําหรับผูปฏิบัติเพื่อนิพพาน นํามาลงไวดวย 

ในฐานะที่พระอรหันตเปนผูปฏิบัติตามน้ีไดบริบูรณแลว) 
749  สํ.ส.๑๕/๔๕๔/๑๖๒ 
750  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๕/๔๖ (ขอนี้เปนคุณสมบัติของพระพุทธเจา แตพระอรหันตทั้งหลายก็เปนผูดําเนินตามปฏิปทานี้ และคําวา “มหาบุรุษ” เปน

คําหนึ่งท่ีใชเรียกพระอรหันตไดทั่วไป เชน ขุ.ธ.๒๕/๓๔/๖๓; ขุ.สุ.๒๕/๔๒๖/๕๓๒) 



๔๐๐  พุทธธรรม 
 

อีกขอหนึ่ง การไมมีความกลัว ไมหวาดเสียว ไมสะดุง ไมตกใจไหวหว่ัน เปนลักษณะทางจิตท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งของพระอรหันต
751

 เพราะพระอรหันตหมดราคะ โทสะ โมหะ ท่ีจะเปนเหตุใหเกิดความกลัว ความ

หวาดเสียวสะดุง  
ดังไดกลาวแลวในตอนวาดวยภาวะทางจิตของผูเขาถึงนิพพาน ความกลัว ความหวาดเสียวสะดุงตกใจน้ี 

เกิดจากเหตุคือกิเลสท่ีแฝงลึก อยางท่ีเรียกกันวาอยูในจิตไรสํานึก เปนอาการตอบสนองที่เกิดข้ึนไดอยาง

ทันทีทันใด เม่ือประสบอารมณซึ่งเปนท่ีต้ังแหงความกลัว อันเขามากระทบโดยไมทันรูตัว ความสะดุงตกใจเชนน้ี 

เปนของปกปดไดยาก เพราะยังไมทันไดต้ังสติ จึงเปนเครื่องฟองไดอยางดีถึงกิเลสละเอียดที่ยังแฝงอยูภายใน 

ไมอาจเสแสรงแกผูอื่น และไมอาจหลอกลวงตนเอง  
ในการปฏิบัติธรรม ก็เคยปรากฏวา ทานใชอาการหวาดเสียวสะดุงตกใจเชนนี้ เปนเครื่องพิสูจนการท่ีได

บรรลุหรือยังไมไดบรรลุอรหัตตผล ในกรณีท่ีละเอียดออน ซึ่งพฤติการณท่ัวไปชวนใหเห็นวาไดบรรลุแลว และ

แมแตตนเองก็ยังหลงผิดไปวาไดบรรลุ ดังเรื่องในคัมภีรวา พระเถระรูปหน่ึงไดสมาบัติแคลวคลอง กิเลสถูกขม

สงบอยูดวยกําลังสมาบัตินั้น จึงเขาใจวาตนเปนพระอรหันต อยูมาจนชรานับแตไดสมาบัติถึง ๖๐ ป วันหนึ่ง เห็น
รูปชางใหญมีอาการดุรายกําลังรองแผดเสียง เผลอตกใจ จึงรูตัววาตนยังเปนปุถุชน

752 
เทาท่ีเสนอคําอธิบายเรื่องนิพพาน ๒ มาถึงเพียงนี้ ก็ยืดยาวมากแลว ควรยุติไวคราวหนึ่งกอน  
ยังมีปญหาอีกเพียงแงเดียวท่ียังไมไดอธิบาย คือขอท่ีมีบางคนชอบถามวา พระอรหันตเม่ือส้ินชีวิตแลว

เปนอยางไร หรือนิพพานหลังจากการส้ินชีพของพระอรหันตเปนอยางไร คําถามอยางน้ี ทานวาเปนขอสงสัยที่

ต้ังข้ึนบนฐานของความเขาใจผิด คือไมรูจักตัวสภาวะนั้นตั้งแตในปจจุบันน้ีแลว จึงต้ังคําถามผิดๆ ข้ึน ดังนั้น จึง

จัดเปนคําถามนอกขอบเขตของตอนน้ี และยกไปพูดในตอนทาย 
ขอวกกลับไปพูดถึงประเภทและระดับของนิพพานในแงอื่นๆ ตอไป 

ข้ันตอนหรือระดับแหงการเขาถึงนิพพาน 

ฌานสมาบัติท้ังหลาย นอกจากจะเปนพื้นฐานท่ีดีในการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานแลว บางครั้งทานยัง

เรียกเปนนิพพานโดยปริยาย คือโดยออม หรือโดยความหมายบางแงบางดานอีกดวย เชน มีพุทธพจนตรัสเรียก

ฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และสัญญาเวทยิตนิโรธ (เรียกอีกอยางวานิโรธสมาบัติ)
753

 แตละอยางๆ วาเปนตทังค-
นิพพาน (นิพพานดวยธรรมคูปรับ หรือ นิพพานชั่วคราว) บาง ทิฏฐธรรมนิพพาน (นิพพานเห็นทันตา) บาง 

สันทิฏฐิกนิพพาน (นิพพานท่ีผูบรรลุจะเห็นไดเอง) บาง
754

 เชน ขอความในบาลีวา  

“ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม ฯลฯ เข้าถึงปฐมฌาน แม้เท่านี้ พระผู้มีพระภาค
เจ้าก็ตรัสเรียกว่า เป็นทิฏฐธรรมนิพพาน โดยปริยาย (โดยอ้อมหรือแง่หน่ึง); ฯลฯ  

                                                 
751  เชน ม.ม.๑๓/๕๘๙/๕๓๔; สํ.ส.๑๕/๘๖๕/๓๒๓ 

752  วิสุทฺธิ.๓/๒๖๙; วิภงฺค อ.๖๔๑ 

753  ธรรม ๙ อยางนี้ เรียกรวมกันวาอนุปุพพวิหาร ๙ แปลวา ธรรมเครื่องอยูที่ประณีตตอกันขึ้นไปทีละขั้นๆ ตามลําดับ หรืออนุปุพพ-
วิหารสมาบัติ ๙ แปลวา ธรรมเครื่องอยูที่พึงเขาตอกันขึ้นไปตามลําดับ 

754  แตถายึดเอาการไดฌานเปนการบรรลุนิพพานแทจริง ก็กลายเปนมิจฉาทิฏฐิไป (ม.อุ.๑๔/๒๙/๒๗; ๔๐/๓๙; และพึงดู ที.สี.๙/๕๐/

๔๖; อภิ.วิ.๓๕/๙๙๐/๕๑๑) 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๐๑ 
 

  

“ภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่, 
เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไป, แม้นถึงเท่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงตรัสเรียกว่า เป็นทิฏฐธรรมนิพพาน โดยนิปริยาย (โดยตรง)”755  

ผูท่ี (กําลังเจริญวิปสสนา) มองเห็นขันธ ๕ ไมเท่ียง เปนทุกข มีอันจะตองผันแปรไปเปนธรรมดา ละ

ความโศกเศราเปนตนเสียได หมดความรานรนกระวนกระวาย อยูเปนสุข ทานก็เรียกวาเปนผูตทังคนิพพาน
756  

มีพุทธพจนนาสนใจแหงหนึ่งตรัสวา คนท่ีถูกราคะ โทสะ โมหะ ครอบงํา ยอมคิดในทางท่ีจะทําตนเองให

ลําบากเดือดรอนบาง ทําคนอื่นใหลําบากเดือดรอนบาง ทําท้ังตนเองและผูอื่นใหลําบากเดือดรอนท้ังสองฝายบาง 

ยอมเสวยทุกขโทมนัสทางใจบาง, ครั้นเขาละราคะ โทสะ โมหะ ไดแลว เขาก็ไมคิดในทางท่ีจะทําตนเองหรือทํา
ผูอื่น หรือทําท้ังสองฝายใหลําบากเดือดรอน ไมตองเสวยทุกขโทมนัสทางใจ, อยางน้ีแหละเปนสันทิฏฐิกนิพพาน; 
เมื่อใดบุคคลผูนี้เสวยภาวะปลอดราคะส้ินเชิง ภาวะปลอดโทสะส้ินเชิง ภาวะปลอดโมหะส้ินเชิง (ราคักขัย โทสักขัย 

โมหักขัย), อยางน้ีแล คือนิพพานที่เปนสันทิฏฐิกะ (ซึ่งผูบรรลุเห็นไดเอง) อกาลิกะ (ไมข้ึนกับกาล) เอหิปสสิกะ 
(เชิญใหมาพิสูจนดูได) โอปนยิกะ (ควรนอมเขามาไวในใจ) ปจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญูหิ (ซึ่งวิญูชน พึงทราบ

จําเพาะตน)
757

  

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค แบงนิโรธ ซึ่งเปนไวพจนสําคัญของนิพพาน ออกเปน ๕ อยาง หรือ ๕ ระดับ
758

 คือ 
๑. วิกขัมภนนิโรธ ไดแกการท่ีผูเจริญปฐมฌาน ดับนิวรณไดดวยการขมไว (สมาบัติท้ัง ๘ คือ รูปฌาน 

๔ และอรูปฌาน ๔ เปนวิกขัมภนนิโรธท้ังหมด เพราะนับแตเขาถึงปฐมฌานแลวเปนตนไป อกุศลธรรมท้ังหลายมี

นิวรณเปนตน ยอมถูกขมใหระงับดับไปเอง แตก็ดับชั่วเวลาท่ีอยูในฌานสมาบัติเทานั้น;  พูดอยางงายวา ขม

ธรรมท่ีเปนขาศึกคือกิเลสตางๆ เชน นิวรณเปนตนได ดวยโลกิยสมาธิ เปนการดับกิเลสแบบเอาหินทับหญา) 
๒. ตทังคนิโรธ  ไดแกการท่ีผูเจริญสมาธิถึงขั้นชําแรกทําลายกิเลส759

 ดับความเห็นผิดตางๆ ลงไดดวย

ธรรมท่ีเปนคูปรับกัน (หมายถึงการดับกิเลสในขั้นวิปสสนา คือใชปญญาพิจารณาสภาวะของส่ิงท้ังหลาย เชน 

พิจารณาความไมเท่ียงเปนตน พิจารณาเห็นแงใด ก็เกิดญาณข้ึนกําจัดความเห็นหรือความยึดถือในทางตรงขามท่ี

ขัดตอสัจธรรมในแงน้ันๆ ลงได เชน กําหนดเห็นตัวตนเราเขาเปนเพียงนามรูป ก็ดับสักกายทิฏฐิได พิจารณาเห็น

ความไมเท่ียง ก็ดับนิจจสัญญาได พิจารณาเห็นทุกข ก็ดับสุขสัญญาได พิจารณาเห็นอนัตตา ก็ดับอัตตสัญญาได 
เปนตน เปนการดับกเิลส แบบจุดดวงไฟ ดับความมืด แตก็ยังเปนการดับช่ัวคราว เหมือนวาพอไฟดับ ก็มืดอีก) 

๓. สมุจเฉทนิโรธ  ไดแก การท่ีผูเจริญโลกุตรมรรค ซึ่งใหถึงความส้ินกิเลส ดับกิเลสลงไดดวยการตัด

ขาด (หมายถึง อริยมรรคท้ัง ๔ คือ โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค ซึ่งดับ

กิเลสเชนสังโยชนท้ังหลายไดอยางเด็ดขาด ไมกลับงอกงามขึ้นมาไดอีก เหมือนตนไมถูกสายฟาฟาด หรือขุดราก

ถอนโคนท้ิง) 
                                                 
755  ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๓๗, ๒๕๑, ๒๕๕/๔๒๕, ๔๗๕, ๔๗๖ 
756  สํ.ข.๑๗/๘๘/๕๔; ความตรงน้ีไมตรัสถึงอนัตตา อรรถกถาวา เปนการเจริญวิปสสนา กิเลสดับไปดวยองคธรรมคูปรับคือวิปสสนา 
757  องฺ.ติก.๒๐.๔๙๕/๒๐๒ 
758  ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๐๖/๖๑๐ (ใน ปฏิสํ.อ.๓๘๑ เรียกชื่อนิพพานตามอยางน้ี เปน วิกขัมภนปรินิพพาน ตทังคปรินิพพาน และสมุจเฉท-

ปรินิพพาน) 
759  นิพเพธภาคิยสมาธิ = วิปสสนาสมาธิ (นิพเพธภาคิยสมาธิ แปลตามแบบวา สมาธิที่เปนไปในสวนแหงการชําแรกสัจจะ; วิปสสนา-

สมาธิ แปลวา สมาธิที่ประกอบดวยวิปสสนา สมาธิที่เปนไปเพื่อวิปสสนา หรือสมาธิท่ีใชกับวิปสสนา; ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๑๐; วิสุทฺธิ.ฏีกา 
๑/๑๖๖; ๓/๖๒๕) 



๔๐๒  พุทธธรรม 
 

๔. ปฏิปสสัทธินิโรธ ไดแก การดับกิเลสในขณะแหงผล โดยเปนภาวะท่ีกิเลสราบคาบไปแลว (หมายถึง 
อริยผลท้ัง ๔ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล ซึ่งเปนภาวะสงบเรียบซึ้งสนิท เพราะ

กิเลสไดถูกมรรคตัดขาดระงับดับส้ินไปแลว) 
๕. นิสสรณนิโรธ ไดแก การดับกิเลสท่ีเปนภาวะพนออกไปแลวจากกิเลส ดํารงอยูตางหาก หางไกล

จากกิเลส ไมเกี่ยวของกับกิเลสเลย นิโรธขอน้ีแหละ คือนิพพาน หรือท่ีเรียกวา อมตธาตุ ซึ่งเปนภาวะท่ีปลอด
โปรง เปนอิสระ 

ในนิโรธ ๕ ขอนี้ ๒ ขอแรก คือ วิกขัมภนนิโรธ และตทังคนิโรธ เปนขั้นโลกีย สวนสามขอทาย เปน 
โลกุตระ ส่ีขอแรกเรียกวาเปนนิพพานไดโดยปริยาย คือโดยออมหรือในบางแงบางดาน สวนขอสุดทาย คือ 

นิสสรณนิโรธ จึงจะเปนนิพพานโดยนิปริยาย คือเปนนิพพานแท โดยตรง เต็มตามความหมาย 

นอกจากนิโรธแลว คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคยังแบงปหานะ วิเวก วิราคะ และโวสสัคคะ (การปลอยวาง) 

เปนอยางละ ๕ ขอ เชนเดียวกับนิโรธ ๕ นี้ มีขอยอยและความหมายตรงกันท้ังหมด
760

  

สวนคัมภีรรุนอรรถกถา นิยมแบงวิมุตติเปน ๕ ขอ มีขอยอยและความหมายของแตละขอตรงกันกับ

นิโรธ ๕ ที่กลาวมาแลวเชนเดียวกัน
761  

ข้ันตอนหรือระดับแหงการเขาถึงนิพพาน อยางท่ีรูจักกันท่ัวไป ก็คือการแบงแบบมรรคผล หรือมรรค ๔ 

ผล ๔ ไดแก โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 

อรหัตตมรรค และอรหัตตผล  
อยางไรก็ดี การแบงแบบนี้ มักพูดถึงโดยสัมพันธกับบุคคลผูบรรลุ จึงจะยกไปกลาวในตอนตอไป วา

ดวยประเภทและระดับแหงผูเขาถึงนิพพาน  
สวนในท่ีนี้ ขอย้ําไวเพียงวา มรรคผลนั้นไมใชนิพพาน แตเปนเพียงข้ันตอนหรือระดับแหงการเขาถึง

นิพพาน  

นอกจากนี้ มีขอควรทราบพิเศษอีกอยางหน่ึงวา:  
มรรคขอแรก คือโสดาปตติมรรค มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ทัสสนะ” (การเห็น) เพราะเปนการเห็น

นิพพานครั้งแรก  
สวนมรรคเบ้ืองสูงอีก ๓ คือ สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค มีช่ือเรียกรวมกันอีก

อยางหน่ึงวา “ภาวนา” (การเจริญ) เพราะเปนการเจริญในธรรมท่ีโสดาปตติมรรคเห็นไวแลวนั่นเอง
762   

  

                                                 
760  ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๕/๓๙; ๗๐๔-๗๑๑/๖๐๙-๖๑๒ 

761  เชน วิสุทฺธิ.๒/๒๔๙; ที.อ.๒/๒๖; สํ.อ.๓/๓๐๗; ม.อ.๓/๕๗๕; ธ.อ.๑/๑๕๕; ๓/๙๓; อุ.อ.๔๐; และพึงดูคําอธิบายใน วิสุทฺธิ.๓/๓๔๙ 

และ วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๒๒ เพิ่มดวย 

762  ม.อ.๑/๑๐๒; สงฺคณี อ.๑๐๙; วิสุทฺธิ.๓/๓๕๔; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๒๖ 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๐๓ 
 

  

๒. ประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน 

ผูปฏิบัติเพื่อเขาถึงนิพพาน ท่ีประสบผลสําเร็จบรรลุจุดหมายแลวก็ดี ผูท่ีดําเนินกาวหนามาในทางท่ีถูก

จนถึงข้ันท่ีมองเห็นจุดหมายอยูเบ้ืองหนาแลว และจะตองบรรลุถึงจุดหมายน้ันอยางแนนอนก็ดี ทานจัดเขาสังกัด

ในกลุมชนผูเปนสาวกท่ีแทของพระพุทธเจา ท่ีเรียกวาสาวกสงฆ ดังขอความในบทสวดสังฆคุณวา “สุปฏิปนฺโน 

ภควโต สาวกสงฺโฆ” ดังน้ีเปนตน   
มีคําเฉพาะสําหรับเรียก เพื่อแสดงคุณสมบัติพิเศษของทานผูเปนสาวกท่ีแทเหลานี้ อีกหลายคํา คําท่ีใช

กันทั่วไปและรูจักกันมากท่ีสุด คงจะไดแกคําวา “อริยบุคคล” หรือ “พระอริยะ” ซึ่งแปลวา ผูเจริญบาง ทานผู
ประเสริฐบาง ทานผูไกลจากขาศึกคือกิเลสบาง ฯลฯ  

ความจริง คําวา อริยบุคคล เปนคําท่ีนิยมใชสําหรับพูดถึงอยางกวางๆ หรือคลุมๆ ไป ไมระบุตัว หาใช

เปนคําเฉพาะมาแตเดิมไม
763

 คําเดิมท่ีทานใชเปนศัพทเฉพาะ สําหรับแยกประเภทหรือแสดงระดับขั้นในบาลี

ไดแกคําวา “ทักขิไณย” หรือ ทักขิไณยบุคคล  
อยางไรก็ตาม คําวา ทักขิไณยบุคคล ก็ดี อริยบุคคล ก็ดี ลวนเปนคําเลียนศัพทในศาสนาพราหมณ ซึ่ง

พระพุทธเจาทรงเปล่ียนแปร หรือปฏิวัติความหมายเสียใหม เชนเดียวกับศัพทอื่นๆ อีกเปนอันมาก เชน พรหม 

พราหมณ นหาตกะ เวทคู เปนตน  
คําวา “อริยะ” ตรงกับสันสกฤต วา “อารยะ” เปนชื่อเรียกเผาชนท่ีอพยพเขามาทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของชมพูทวีป คือประเทศอินเดีย เมื่อหลายพันปมาแลว และรุกไลชนเจาถิ่นเดิมใหถอยรนลงไปทางใตและปาเขา 

พวกอริยะ หรืออารยะนี้ (เวลาเรียกเปนเผาชน นิยมใชวา พวกอริยกะ หรืออารยัน) ถือตัววาเปนพวกเจริญ และ

เหยียดชนเจาถิ่นเดิมลงวาเปนพวกมิลักขะ หรือมเลจฉะ คือพวกคนเถื่อน คนดง คนดอย เปนพวกทาส หรือทัสยุ   
ตอมา เม่ือพวกอริยะเขาครอบครองถิ่นฐานมั่นคง และจัดหมูชนเขาในระบบวรรณะลงตัว โดยใหพวก

เจาถิ่นเดิมหรือพวกทาสเปนวรรณะศูทรแลว คําวาอริยะ หรืออารยะ หรืออารยัน ก็หมายถึงชน ๓ วรรณะตน 

คือ กษัตริย พราหมณ และแพศย สวนพวกศูทรและคนท้ังหลายอื่น เปนอนารยะท้ังหมด
764

 การถืออยางนี้ เปน

เรื่องของชนชาติ เปนไปตามกําเนิด จะเลือกหรือแกไขไมได   
เม่ือพระพุทธเจาออกประกาศพระศาสนา พระองคไดทรงสอนใหมวา ความเปนอริยะ หรืออารยะ ไมได

อยูท่ีชาติกําเนิด แตอยูท่ีธรรม ซึ่งประพฤติปฏิบัติและฝกฝนอบรมใหมีข้ึนในจิตใจของบุคคล ใครจะเกิดมาเปน

ชนชาติใด วรรณะไหนไมสําคัญ ถาประพฤติอริยธรรมหรืออารยธรรม ก็เปนอริยะคืออารยชนท้ังนั้น ใครไม

ประพฤติ ก็เปนอนริยะ หรืออนารยชนทั้งส้ิน   
สัจธรรมก็ไมตองเปนของท่ีพวกพราหมณผูกขาดโดยจํากัดตามคําสอนในคัมภีรพระเวท แตเปนความ

จริงท่ีเปนกลาง มีอยูโดยธรรมดาแหงธรรมชาติ ผูใดรูแจงเขาใจสัจธรรมท่ีมีอยูโดยธรรมดานี้ ผูน้ันก็เปนอริยะ 

หรืออารยะ โดยไมจําเปนตองศึกษาพระเวทของพราหมณแตประการใด และเพราะการรูสัจธรรมน้ีทําใหคนเปน

อริยะ สัจธรรมน้ันจึงเรียกวา “อริยสัจ”
765

  
                                                 
763  ตนแบบท่ีใชอริยบุคคลเปนคําเฉพาะ คงจะไดแกคัมภีรปุคคลบัญญัติ แหงอภิธรรมปฎก (ดู อภิ.ปุ.๓๖/๑๘, ๒๐/๑๔๑; ๒๒/๑๔๒; 

๓๔/๑๔๔; และพึงดู วินย.๘/๙๔๖/๒๙๙; ขุ.ม.๒๙/๔๐๐/๒๗๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๗๑/๒๕๒ ประกอบดวย) 
764  ดูคํา “อารฺย” ใน Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit - English Dictionary (London: Oxford University Press, 

1964), p. 152 และพึงดูคัมภีรมนูธรรมศาสตรดวย 
765  สํ.ม.๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓ (อางในวิสุทฺธิ.๓/๗๘ แตในบาลี คําวา “อริโยติ” หายไป; นอกจากนี้ พึงดู อิติ.อ.๑๑๑; ปฏิสํ.อ.๗๓ ดวย); 

และพึงเทียบ สํ.ม.๑๙/๑๗๐๘/๕๔๕ 



๔๐๔  พุทธธรรม 
 

เม่ือวาตามหลัก บุคคลท่ีจะเขาใจอริยสัจ ก็คือทานท่ีเปนโสดาบันข้ึนไป ดังนั้นคําวา “อริยะ” ท่ีใชใน

คัมภีรโดยท่ัวไป จึงมีความหมายเทากับทักขิไณยบุคคลที่จะกลาวตอไป และอริยสัจ ๔ บางคราวทานก็เรียกวา 

อริยธรรม หรืออารยธรรม
766

   
อยางไรก็ตาม คําวาอริยธรรม หรืออารยธรรมน้ี ทานไมไดจํากัดความหมายตายตัว แตยักเยื้องใชไดกับ

ธรรมหลายหมวด
767

 บางทีผอนลงหมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ บาง
768

 ศีล ๕ บาง ก็มี
769

 ซึ่งโดยหลักการก็ไม

ขัดกันแตประการใด เพราะผูท่ีจะรักษาศีล ๕ ไดถูกตองตามความหมายอยางแทจริง (ไมกลายเปนสีลัพพต-
ปรามาสไป) และม่ันคงยั่งยืน ไมดางพรอยตลอดชีวิต ก็คือคฤหัสถท่ีเปนพระโสดาบันข้ึนไป   

ในอรรถกถาทั้งหลาย เมื่ออธิบายคําวา “อริยะ” ท่ีใชกับบุคคล มักอธิบายลงเปนอยางเดียวกันหมดวา
หมายถึงพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และสาวกของพระพุทธเจา

770
 แตบางแหงก็สงวนสําหรับพระพุทธเจา

อยางเดียว   
สวนคําวา  “อริยะ”  ท่ีใชเปนคุณนามของขอธรรมหรือการปฏิบัติ  มักมีความหมายเทากับคําวา   

โลกุตระ
771

  แตไมถึงกับแนนอนตายตัวทีเดียว
772

  
เทาท่ีกลาวมาเกี่ยวกับคําวา อริยะ พอสรุปไดวา แมคําวา “อริยะ” น้ีจะมีความหมายกวางสักหนอย แต

ในกรณีท่ีใชเรียกบุคคลแลว จะหมายถึงกลุมชนเดียวกับทักขิไณยบุคคลเปนพ้ืน  คือหมายถึงทานผูพนจากภาวะ

ปุถุชน และจัดเขาในกลุมสาวกสงฆ (ท่ีปจจุบันนิยมเรียกวาอริยสงฆ)
773

 ยิ่งในคัมภีรรุนอรรถกถาลงมาดวยแลว 

ใชอริยะกันในความหมายนี้แทบจะตายตัวทีเดียว   
อีกอยางหนึ่ง คําวา “อริยะ” นิยมใชในกรณีท่ีพูดถึงอยางกวางๆ คลุมๆ โดยไมระบุ ไมแจกแจงระดับขั้น 

สวน “ทักขิไณย” มักใชในกรณีระบุแบบเปนศัพทเฉพาะในทางวิชาการ ดังนั้น ในท่ีท่ัวไปจึงพบคําวาอริยะ ใชดาษ
ไปมากกวาคําวาทักขิไณย   

ในท่ีสุด ขอท่ีไมควรลืม ก็คือพระประสงคของพระพุทธเจา ท่ีทรงมุงใหมองอริยะหรืออารยชนใน

ความหมายใหม ซึ่งตางจากท่ีพวกพราหมณบัญญัติไว เมื่อจับความหมายในแงน้ี ก็ลงขอสรุปไดอีกทอนหนึ่ง ซึ่ง
เนนความหมายในแงสังคมวา อริยะ หรืออารยชนที่จะเปนสมาชิกในสังคมใหม คือชุมชนชาวพุทธนั้น เปนอารย-
ชนโดยอารยธรรม คือดวยการดําเนินชีวิตตามมรรคาท่ีเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา เปนผูมีศีลธรรมท่ีเปนไปตาม

เหตุผลบริสุทธ์ิ เพื่อไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ใหมีชีวิตรวมกันท่ีสงบสุข เอื้อแกความเจริญงอกงาม

แหงประโยชนท่ีพึงไดพึงถึงตามลําดับ ท้ังแกตนและผูอื่น  

                                                 
766  ขุ.สุ.๒๕/๓๓๐/๓๙๓; สุตฺต.อ.๒/๑๙๑ 
767  ดู ที.อ.๒/๓๒๓; องฺ.ทสก.๒๔/๑๓๕/๒๕๘; นิทฺ.อ.๒/๓๐๘ เปนตน 
768  องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๘/๒๙๖ 
769  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๙๐; องฺ.อ.๒/๔๐๙; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๘; องฺ.อ.๓/๗๕ 
770  เชน วินย.อ.๑/๑๘๕; ที.อ.๓/๒๕๙; นิทฺ.อ.๒/๘๗, ๒๐๐; วิสุทฺธิ.๒/๒๗๐; (ในคัมภีรวิภังคแหงอภิธรรมปฎกวา อริยะ ไดแก พระ

พุทธะทั้งหลาย และพุทธสาวกท้ังหลาย – อภิ.วิ.๓๕/๖๗๔/๓๕๐) 
771  เชน ม.อ.๑๔/๒๕๘/๑๘๑; องฺ.อ.๓/๑๗๖; นิทฺ.อ.๒/๓๐ 
772  รวมถึงโลกิยะดวย เชน สํ.อ.๑/๔๓; ๓/๔๑๕ 
773  ตัวอยางที่ไมไดใชในความหมายอยางน้ี เชน ขุ.ชา.๒๗/๑๗๑/๕๕; ๓๕๗/๙๙; ๕๙๓/๑๔๓; ๑๐๒๗/๒๒๐; ๑๘๙๘/๓๗๒; ในกรณี

เชนน้ี อรรถกถาอธิบายวา อริยะมี ๔ ประเภท คือ ๑. อาจารอริยะ อารยชนโดยความประพฤติ คือผูดํารงอยูในหลักแหงความดีงาม 

๒. ทัสสนอริยะ อารยชนโดยรูปรางลักษณะอาการท่ีเห็นแลวนานิยมเล่ือมใส  ๓. ลิงคอริยะ อารยชนโดยเพศ คือนุงหมครองเพศ

เปนสมณะ ๔. ปฏิเวธอริยะ อารยชนโดยการตรัสรู ไดแก พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธสาวก ดู ชา.อ.๓/๕๕; ๔/๑๒; 
๕/๑๖๗; ๖/๒๖๙ เปนตน 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๐๕ 
 

  

ท้ังนี้ ไมใชศีลธรรมท่ีประพฤติตามคําบงการของเจาหนาท่ีผูผูกขาดศาสนา ผูลอและขูดวยผลตอบแทน
แกผูหวังประโยชนสวนตัวในรูปตางๆ ซึ่งศีลธรรมจะบิดเบือนแปรรูปไปไดตางๆ ตามความพอใจของเจาหนาท่ี

ผูกขาดศาสนานั้นๆ ดังเชนศีลธรรมแบบพิธีบูชายัญของพวกพราหมณเปนตัวอยาง 

ทักขิไณย แปลวา ผูควรแกทักขิณา774
 มาจากคําวา “ทักขิณา” ซึ่งตรงกับสันสกฤตวา “ทักษิณา” ตาม

ความหมายเดิมในศาสนาพราหมณ หมายถึง คาตอบแทนการประกอบพิธี เฉพาะอยางย่ิงพิธีบูชายัญ มีกําหนด

ไวในพระเวท ไดแก ทรัพยสินเงินทอง ของใช เตียงต่ังเครื่องน่ังนอน ยวดยาน ธัญญาหาร สัตวเล้ียงท้ังหลาย 

เหลาสาวสวยยุวนารี ตลอดจนท่ีดินหรือดินแดนบางสวนในราชอาณาจักร   
ย่ิงเปนยัญพิธีท่ียิ่งใหญข้ึนเทาใด ทักษิณาก็มีมูลคามากมายมหาศาลขึ้นเพียงน้ัน เชน ในพิธีอัศวเมธ 

พระราชาจะจัดสรรพระราชทานทรัพยสมบัติท่ีกวาดเก็บจากดินแดนที่ปราบลงได ตลอดจนนางสนมกํานัลใน 

เปนทักษิณาใหแกผูประกอบพิธี  
“ทักขิไณย” หรือผูควรแกทักษิณา ในท่ีน้ี ก็คือ พวกพราหมณท้ังหลาย เพราะเปนชนพวกเดียวท่ี

ประกอบยัญพิธีได   
เม่ือพระพุทธเจาเสด็จออกประกาศพระศาสนาแลว พระองคไดทรงสอนใหลมเลิกพิธีบูชายัญ ทรงนําคํา

วา “ยัญ” และ “ทักขิณา” มาใชในความหมายใหม  
ยัญ กลายเปนวิธีบําเพ็ญทานโดยไมมีการเบียดเบียนคนและสัตว  
สวน ทักขิณา หมายถึงส่ิงของท่ีควรให หรือของท่ีควรสละเปนทาน หรือส่ิงท่ีบริจาคใหดวยศรัทธา

775
 

ไมใชเปนคาตอบแทนหรือของตอบแทน หากจะเรียกวาเปนการตอบแทน ก็ตองหมายถึงตอบแทนคุณความดี แต

ควรจะกลาววา ของบูชาคุณความดีมากกวา และทักขิณาในกรณีนี้ ก็มิใชของเพริศพริ้งโอฬารเลยขอบเขต เปน

เพียงปจจัย ๔ อยางเรียบๆ งายๆ พอเปนเคร่ืองอาศัยท่ีจําเปนของชีวิตเทานั้น   
ทักขิไณย หรือผูควรแกทักขิณาในกรณีน้ี ก็คือบุคคลท่ีไดฝกอบรมตนในทางความประพฤติและ

คุณธรรมตางๆ อยางเพียบพรอม กลายเปนตัวอยางแหงชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข จนกระท่ังวา แมเพียงการมี
บุคคลเชนนี้อยูในโลก ก็เปนประโยชนแกมวลมนุษยคุมคาอยูแลว  

ย่ิงบุคคลเชนน้ีจาริกเผยแผธรรม ดวยการไปปรากฏตัวแสดงชีวิตแบบอยางเชนน้ันใหเห็นกวางขวาง

ออกไป หรือแสดงคําสอนแนะนําผูอื่นเพื่อเขาถึงชีวิตเชนนั้นดวยตนเองบาง ก็ยิ่งเปนประโยชนลํ้าคา เกินกวาราคา
ของส่ิงตอบแทนใดๆ และบุคคลเชนนี้ยอมไมเรียกรองหรือหวังผลตอบแทนใดๆ ดวย อาศัยปจจัยส่ีแตพอ

ดํารงชีวิตอยูไดเทานั้น   
ของที่ใหเพื่อความดํารงอยูของบุคคลเชนนี้แหละ คือ ทักขิณา และบุคคลเชนนี้ ยอมทําใหทักขิณาน้ันมี

ผลมาก เพราะเปนทักขิณาท่ีชวยใหคุณธรรมความดีงาม และตัวอยางท่ีเปนอยูมีอยูจริงแหงชีวิตท่ีมีความสุข ยัง
ปรากฏอยูในโลกได และเปนประโยชนกวางขวางออกไป บุคคลเชนน้ี จึงช่ือวาเปนผูควรแกทักษิณา เพราะทําให
ทักษิณามีผลมาก และไดช่ือตอไปวาเปนนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก

776
 เพราะเปนที่งอกงามข้ึน และขจรขจาย

ออกไปแหงความดีงามตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสุขนานัปการแกชาวโลกทั้งปวง
777

   
                                                 
774  จาก ทกฺขิณา + เณยฺย ปจจัยในตัทธิต = ทกฺขิเณยฺย แปลงรูปเปนไทย  ทักขิไณย. 
775  อรรถกถาวา ของที่เขาใหโดยเชื่อกรรมและวิบากแหงกรรม มิไดคํานึงวา ทานผูน้ีจะไดชวยรักษาโรคใหแกเรา หรือจะไดชวยรับใช

เดินเรื่องใหเรา เปนตน (ดู ขุทฺทก.อ.๒๐๐); บางแหงวา ของท่ีเขาเชื่อปรโลกแลวพึงให (เชน วิสุทฺธิ.๑/๒๘๒; อิติ.อ.๑๑๗; วินย.ฏีกา 

๒/๑๒๑ เปนตน) 
776  อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส 
777  ดูประกอบที่ ที.อ.๓/๒๔๒; องฺ.อ.๓/๒๐๔; วินย.ฏีกา ๒/๑๒๑ เปนตน 



๔๐๖  พุทธธรรม 
 

แมแตครูอาจารยผูสอนความรูสามัญสวนบุคคล ชาวโลกยังมอบคาตอบแทนใหอยางคุมควร แลวไฉน

จะมอบเครื่องอาศัยดํารงชีวิตเพียงเล็กนอยใหแกผูสอนความดีงามหรือธรรมแกโลกไมได   
ย่ิงในสมัยปจจุบัน ผูท่ีทํางานผลิตเพื่อทําลาย หรืองานผลิตท่ีมีคาเปนการทําลาย (ไมวาจะทําลาย

เศรษฐกิจ ทําลายสภาพธรรมชาติ หรือทําลายความดีงามของมนุษยชาติก็ตาม)
778

 พากันไดรับการพะนอดวย

ผลตอบแทนอยางฟุงเฟอเหลือลน ไฉนชาวโลกจะจุนเจือบุคคลผูรักษาโลกและรักษาความดีงามของโลกดวยการ

ชะลอการผลิตและชะลอการบริโภคบางไมได และถาจะเปรียบเทียบกันแลว ทักขิไณยบุคคลเหลาน้ี ซึ่งเปน

ผูบริโภคเพียงเทาท่ีจําเปน ยอมทําใหเกิดความส้ินเปลืองแกโลกเพียงเล็กนอย เรียกไดวา เปนผูเอาจากโลกแต
นอย และเปนผูใหแกโลกอยางมากมาย 

อนึ่ง ลักษณะการใหทักขิณา ก็ตางจากการใหส่ิงตอบแทน หรือการใหดวยเสนหากันของชาวโลก 

กลาวคือ ไมไดใหดวยความรูสึกผูกพันหรือเก่ียวของสวนตัววา ทานผูน้ีไดชวยเหลือหรือไดทําการน้ีใหแกเรา 

หรือวาเราใหแลว ทานผูนี้จะไดทําส่ิงนี้ๆ ใหแกเรา แตใหดวยศรัทธาในหลักหรือพลังแหงความดีงาม ต้ังจิตสํานึก

วา เราใหแกทานนี้ ซึ่งเปนผูหนึ่งในหมูสงฆ หรือเราใหแกทานผูธํารงความดีงามของโลกไว   
อยางไรก็ดี ทักขิไณยบุคคลนั้น จะตองเปนทักขิไณยท่ีแท คือทรงไวซึ่งคุณธรรมความดีงามท่ีทําใหเปน

ทักขิไณยบุคคลจริง ดังท่ีจะกลาวตอไป   
ผูใดไมไดเปนทักขิไณยแทจริง ทานถือวายังไมมีสิทธิสมบูรณท่ีจะรับทักขิณาของชาวโลกมาบริโภค เชน 

ภิกษุสามเณร แมจะมีความประพฤติดีงาม เปนผูมีศีล และต้ังใจปฏิบัติธรรม แตตราบใดท่ียังเปนปุถุชนอยู การ

ท่ีภิกษุสามเณรน้ันรับอาหารบิณฑบาตของชาวบานมาฉัน ทานถือวาเปนการบริโภคอยางเปนหน้ี คือเปนหนี้ตอ

ชาวโลก ควรจะเรงปลดเปล้ืองหนี้เสีย ดวยการใสใจปฏิบัติธรรมใหบรรลุความเปนทักขิไณยบุคคล 
ตัวอยางเชน พระมหากัสสปเถระกลาววา ทานบริโภคอาหารของชาวแวนแควนอยางเปนหน้ีอยู ๗ วัน 

จึงไดรูแจงธรรม
779

 หมายความวา เม่ือทานบวชแลว ก็ไดพยายามปฏิบัติธรรม แตก็ใชเวลาเปนปุถุชนอยูถึง ๗ 

วัน จึงบรรลุอรหัตตผล และจึงไดเปนทักขิไณยบุคคล ผูสมควรแกของที่ชาวบานมีศรัทธาถวาย 

สวนในชั้นอรรถกถา ทานจําแนกการบริโภคของภิกษุสามเณร ซึ่งเปนผูรับทักขิณาของชาวบานมาฉันและ

ใชสอยวามี ๔ อยาง ดังนี้ 
พวกท่ี ๑ ไดแก ผูท่ีทุศีล ไมมีคุณความดีสมควรแกภาวะของตน คงมีแตการนุงหม เปนตน และอาการ

ภายนอกที่เปนเคร่ืองหมายเพศ บุคคลเชนน้ี เปนผูไมมีสิทธิในทักขิณา การรับทักขิณามาฉันและใชสอยของผู

เชนน้ี เรียกวาเปน เถยยบริโภค คือบริโภคอยางขโมย หรือแอบลักเขากิน   
พวกท่ี ๒ คือ ผูท่ีมีศีล แตเมื่อบริโภคปจจัยส่ี ไมไดพิจารณา เชน ฉันอาหารไมพิจารณาวา เราฉันเพียง

เพื่อใหรางกายดํารงอยูได ยังชีวิตใหเปนไป ใหมีสุขภาพเกื้อหนุนแกการปฏิบัติธรรม มิใชฉันเพื่อโกเกสนุกมัวเมา

ติดในรส เปนตน การบริโภคอยางนี้ เรียกวาเปน อิณบริโภค คือบริโภคอยางเปนหนี้ แตถาบริโภคโดยพิจารณา

ไมชื่อวาเปนหนี้ (เบากวาในบาลีท่ีวา ตราบใดท่ียังเปนปุถุชน ยอมช่ือวาบริโภคอยางเปนหนี้)   

                                                 
778  การผลิต ตามความหมายท่ีเขาใจกันทั่วไป มักเปนการทําลายไปดวยพรอมกัน ไมมากก็นอย ไมดานใดก็ดานหน่ึง จนพูดไดวา การ

ผลิตคือรูปหนึ่งของการทําลาย และมีบอยคร้ังที่คาในสวนท่ีถูกทําลายมากกวาคาในสวนที่ผลิต ดังน้ัน จึงนาจะถึงเวลามาพิจารณา

ทบทวนกันใหม เก่ียวกับความหมายของ การทํางาน การใชแรงงาน และการผลิต ดวยทัศนะทางเศรษฐกิจท่ีกวางขวางกวาเดิม 

779  สํ.นิ.๑๖/๕๒๔/๒๖๐ 
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พวกท่ี ๓ คือพระเสขะ หรือทักขิไณยบุคคล ๗ พวกแรก (ในจํานวน ๘ ท่ีจะกลาวตอไป) เมื่อรับ

ทักขิณามาบริโภค การบริโภคของทาน เรียกวา ทายัชชบริโภค แปลวา บริโภคฐานทายาท หรือมีสิทธิโดยชอบ

ธรรม ในฐานะท่ีเปนทายาทของพระพุทธเจา ซึ่งเปนทักขิไณยบุคคลสูงสุด   
พวกท่ี ๔ ไดแก พระอรหันตท้ังหลาย ซึ่งเปนผูพนจากความเปนทาสแหงตัณหาแลว เปนผูมีคุณความดี

สมควรแกของถวายอยางแทจริง มีสิทธิสมบูรณในการรับและบริโภคทักขิณา การบริโภคของพระอรหันต ทาน

เรียกวา สามิบริโภค คือบริโภคฐานเปนเจาของ
780

   
ตามท่ีวาน้ี สามารถสรุปไดวา การใชคําวาทักขิไณยเปนการเนนความหมายท้ังในแงเศรษฐกิจและสังคม 

คติเกี่ยวกับทักขิณา และทักขิไณยน้ี (รวมท้ังเรื่องทานบางแง) รวมอยูในหลักการใหญทางสังคมขอหนึ่ง

ของพระพุทธศาสนา คือการใหมีชุมชนอิสระอยูชุมชนหนึ่งในสังคมมนุษย ซึ่งไมข้ึนตอระบบตางๆ ในสังคมสวน

ใหญ ชุมชนน้ีแลกเอาความเปนอิสระของตน ดวยการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับผลประโยชนตางๆ ในสังคม และไมวุน

กับสถาบันตางๆ ท่ีกําหนดกันไวของสังคมนั้นโดยตรง   
ชุมชนนี้มีระบบความเปนอยูของตนเอง ท่ีอาศัยความมีจิตใจอิสระเปนพื้นฐาน และเกื้อกูลแกสังคมดวย

การดํารงสืบทอดธรรมใหแกสังคม และดวยระบบชีวิตท่ีเปนอิสระน้ัน สมาชิกของชุมชนนี้ ไมรับเอาผลประโยชน

ตอบแทนการทํางานของตน เปนอยูเพียงดวยทักขิณาอันเกิดจากการเจียดสวนอุทิศบูชาธรรม (หมายถึงการ

ฝกหัดขัดเกลากิเลส เชนความโลภ เปนตน และชวยอุดหนุนการดํารงสืบทอดธรรม) ของคนในสังคมใหญ ในรูป

ท่ีเรียกวาบิณฑบาต เปนตน โดยไมทําใหเกิดความกระทบกระเทือนแกความเปนอยูหรือชีวิตประจําวันของเขา 

เปนเหมือนหมูผึ้งท่ีเท่ียวสัญจรไปเก็บรวบรวมเกสรและน้ําหวานจากนานาพรรณไมมาทําน้ําผึ้งและสรางรังของตน 

โดยไมทําดอกไมใหชอกชํ้า แมแตสีและกล่ินก็ไมใหเส่ือมเสีย
781

 พรอมกันน้ัน ก็ชวยใหพืชพรรณตางๆ เจริญงอก

งามขยายพันธุแพรหลายออกไป   
สมาชิกของชุมชน คือ “สังฆะ” (พระสงฆ) นี้ อาศัยผูอื่นท่ัวๆ ไปเปนอยู จึงมีพันธะโดยธรรม และจึงเปน

อิสระ ท่ีจะประพฤติเพื่อประโยชนสุขของคนทั่วๆ ไป ชีวิตของทาน ข้ึนตอทุกคน แตไมข้ึนตอใครเลย ทานอาศัย

ทุกคน จึงเปนของทุกๆ คน แตไมเปนคนของใครเลย   
ในสังคมที่จัดสรรความเปนอยูโดยชอบแลว ไมพึงมีคนยากไร

782
 จึงไมมีคนขอทาน ในสังคมเชนน้ัน จะ

มีแตสมาชิกของชุมชนอิสระนี้พวกเดียว ท่ีถือวาตนเปนอยูโดยอาศัยผูอื่น ดวยทักขิณา เชนบิณฑบาต โดยที่

บิณฑบาตนั้นหาใชเปนการขอทานแตอยางใดไม   
หลักการทางสังคมในเรื่องชุมชนอิสระ ท่ีเปนสวนผนวกอันจําเปนสําหรับสังคมที่ดีงามอยางนี้ ยังไมมีใน

ลัทธินิยมทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองอื่นใด หลักการนี้มีรายละเอียดอยางไร การบิณฑบาต เปนตน มี

ความหมายแทจริงอยางไร เปนเรื่องใหญท่ีจะตองแยกกลาวไวเปนบทหน่ึงตางหาก ตามแตจะมีโอกาสตอไป 

เกณฑจําแนกประเภททักขิไณย หรืออริยบุคคลน้ัน วาโดยหลักใหญ มี ๒ วิธี คือ แบ่งแบบ ๘ (แบง

ตามข้ันหรือระดับท่ีกําจัดกิเลสได หรืออาจเรียกวา แบงแบบลบ) และ แบ่งแบบ ๗ (แบงตามคุณธรรม หรือขอ

ปฏิบัติท่ีใหเขาถึงระดับหรือขั้นนั้นๆ จะเรียกวา แบงแบบบวก ก็ได) 

                                                 
780  วินย.อ.๒/๒๒๙; ม.อ.๓/๓๑๘; สํ.อ.๒/๒๕๐; องฺ.อ.๑/๗๔; วิสุทฺธิ.๑/๕๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๑๐๗ 
781  ดู ขุ.ธ.๒๕/๑๔/๒๑ 
782  ดู จักกวัตติสูตร, ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕ 



๔๐๘  พุทธธรรม 
 
แบบท่ี ๑ ทักขิไณยบุคคล ๘ หรือ อริยบุคคล ๘ 

เกณฑแบงแบบน้ี จัดตามกิเลสคือสังโยชนท่ีละไดในแตละข้ัน พรอมไปกับความกาวหนาในการบําเพ็ญ

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา ดังนั้นจึงควรรูจักสังโยชนไวกอน  
“สังโยชน” แปลตามศัพทวา เครื่องผูก หมายถึง กิเลสท่ีผูกใจสัตว หรืออกุศลธรรมท่ีผูกมัดสัตวไวกับ

ทุกขในสังสารวัฏฏ เหมือนผูกเทียมสัตวไวกับรถ มี ๑๐ อยาง คือ
783 

ก. โอรัมภาคิยสังโยชน (สังโยชนเบ้ืองตํ่า หรือขั้นหยาบ) ๕ อยาง คือ 
๑. สักกายทิฏฐิ  ความเห็นวาเปนตัวของตน ความเห็นท่ียังติดแนนในสมมติวาเปนตัวตน เราเขา เปนนั่น

เปนน่ี มองไมเห็นสภาพความจริง ท่ีสัตวบุคคลเปนเพียงองคประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา ทําใหมี

ความเห็นแกตัวในขั้นหยาบ และความรูสึกกระทบกระท่ังบีบคั้นเปนทุกขไดรุนแรง
784 

๒. วิจิกิจฉา  ความลังเล สงสัย เคลือบแคลงตางๆ เชน สงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ใน

สิกขา ในเร่ืองท่ีมาท่ีไปของชีวิต ในปฏิจจสมุปบาท เปนตน ทําใหไมมั่นใจ ไมเขมแข็งแกลวกลาท่ีจะ

ดําเนินชีวิตตามหลักธรรม ดวยความมเีหตุผล และในการท่ีจะเดินหนาแนวด่ิงไปในอริยมรรคา 
๓. สีลัพพตปรามาส  ความถือมั่นศีลพรต คือความยึดถือผิดพลาดไปวา จะบริสุทธ์ิ จะหลุดพนไดเพียง

ดวยศีลและพรต ไดแกการถือศีล ระเบียบ แบบแผน บทบัญญัติ และขอปฏิบัติตางๆ โดยสักวาทํา

ตามๆ กันไปอยางงมงาย เห็นเปนขลังหรือศักดิ์สิทธ์ิ ติดอยูแครูปแบบหรือพิธีรีตอง ก็ดี ถือดวยตัณหา

และทิฏฐิ คือปฏิบัติเพราะอยากไดผลประโยชนตอบแทนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเพราะเห็นวาจะทําใหได

เปนนั่นเปนน่ี ก็ดี ไมเปนไปตามความหมายและความมุงหมายที่แทจริงของศีลและพรต ทําใหเขวออก

นอกลูนอกทาง หรือเลยเถิดไป เปนอยางศีลและพรตของนักบําเพ็ญตบะ เปนตน ไมเขาสูอริยมรรค
785 

๔. กามราคะ  ความติดใครในกาม ความอยากไดใฝหาในเรื่องรูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ ท่ีชอบใจ 
๕. ปฏิฆะ  ความกระทบกระท่ังในใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง หรืองุนงานใจ 

ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน (สังโยชนเบ้ืองสูง หรือข้ันละเอียด) ๕ อยาง คือ 
๖.  รูปราคะ  ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต เชน ติดใจในอารมณแหงรูปฌาน พอใจในรสความสุข 

ความสงบของสมาธิข้ันรูปฌาน ติดใจปรารถนาในรูปภพ เปนตน 
๗. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม เชน ติดใจในอารมณแหงอรูปฌาน ติดใจปรารถนาในอรูปภพ เปนตน 
๘. มานะ  ความถือตัว ความสําคัญตนเปนน่ันเปนน่ี เชนวา สูงกวาเขา เทาเทียมเขา ตํ่ากวาเขา เปนตน 
๙.   อุทธัจจะ  ความฟุงซาน จิตใจไมสงบ วาวุน ซัดสาย คิดพลานไป 
๑๐. อวิชชา ความไมรูจริง ไมรูเทาทันสภาวะ ไมเขาใจกฎธรรมดาแหงเหตุและผล หรือไมรูอริยสัจ 

                                                 
783  เชน สํ.ม.๑๙/๓๔๙/๙๐; องฺ.ทสก.๒๔/๑๓/๑๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๗๖/๕๐๙; ที.อ.๑/๓๘๖. (พึงสังเกตวา ในบาลีทั่วไป สังโยชนขอ ๔ และ 

๕ เปน กามฉันทะ และพยาบาท เฉพาะท่ี องฺ.ติก.๒๐/๕๓๔/๓๑๒ เปน อภิชฌา และพยาบาท แตที่เรียนกันมาเปน กามราคะ และ

ปฏิฆะนั้น ก็เพราะถือตามคัมภีรชั้นรอง และคัมภีรรุนอรรถกถาฎีกา เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๕/๔๓๖;  วิสุทฺธิ.๓/๓๓๔; สงฺคห.๔๐ เปนตน) 

784  คําจํากัดความตามแบบวา มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร หรือวิญญาณ เปนตน, มองเห็นตน มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร 

หรือมีวิญญาณ, มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร หรือวิญญาณ ในตน, หรือมองเห็นตน ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร หรือ

ในวิญญาณ (ดู ม.มู.๑๒/๕๐๗/๕๔๘; สํ.สฬ.๑๘/๕๕๐/๓๕๔; อภิ.สํ.๓๔/๖๗๑/๒๖๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๓๒/๔๙๓) 
785  สีลัพพตปฺรามาส ดู บันทึกพิเศษทายบท 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๐๙ 
 

  

ทักขิไณยบุคคล หรือพระอริยบุคคล ๘ นั้น วาโดยระดับหรือขั้นตอนใหญแลว ก็มีเพียง ๔ และสัมพันธ

กับการละสังโยชน ดังนี้
786 

ก. พระเสขะ  (ผูยังตองศึกษา) หรือ สอุปาทิเสสบุคคล (ผูยังมีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู) คือ 
๑. พระโสดาบัน  ผูถึงกระแสคือเขาสูมรรค เดินทางถูกตองอยางแทจริง หรือปฏิบัติถูกตองตามอริยมรรค

อยางแทจริงแลว
787

 เปนผูทําไดบริบูรณในข้ันศีล ทําไดพอประมาณในสมาธิ และทําไดพอประมาณใน

ปญญา ละสังโยชนได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส
788

  
๒. พระสกทาคามี ผูกลับมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกําจัดทุกขไดส้ิน เปนผูทําไดบริบูรณในขั้นศีล ทําได

พอประมาณในสมาธิ และทําไดพอประมาณในปญญา นอกจากละสังโยชน ๓ ขอตนไดแลว ยังทําราคะ 

โทสะ และโมหะ ใหเบาบางลงไปอีกตอจากข้ันของพระโสดาบัน
789 

๓. พระอนาคามี  ผูจะปรินิพพานในท่ีผุดเกิดข้ึน ไมเวียนกลับมาอีก เปนผูทําไดบริบูรณในศีล ทําได

บริบูรณในสมาธิ แตทําไดพอประมาณในปญญา ละสังโยชนไดอีก ๒ ขอ คือ กามราคะ และปฏิฆะ 

(รวมเปนละสังโยชนเบ้ืองตํ่าไดครบ ๕ ขอ) 
ข. พระอเสขะ (ผูไมตองศึกษา) หรือ อนุปาทิเสสบุคคล (ผูไมมีเช้ือคืออุปาทานเหลืออยูเลย) คือ 

๔. พระอรหันต ผูควร (แกทักขิณาหรือการบูชาพิเศษ) หรือผูหักกําแหงสังสารจักรไดแลว เปนผูส้ินอาสวะ 

เปนผูทําไดบริบูรณในสิกขาท้ังสาม คือ ศีล สมาธิ และปญญา ละสังโยชนเบ้ืองสูงไดอีกท้ัง ๕ ขอ (รวม

เปนละสังโยชนหมดทั้ง ๑๐) 

พระเสขะ แปลวา ผูยังตองศึกษา คือยังมีกิจเกี่ยวกับการฝกฝนอบรมตนท่ีจะตองทําตอไปอีก จึงไดแก

ทักขิไณยบุคคล ๓ ระดับตน ซึ่งจะตองปฏิบัติในสิกขา เพื่อละสังโยชน และบรรลุธรรมสูงขึ้นตอไป จนถึงเปน

พระอรหันต สวนพระอเสขะ แปลวา ผูไมตองศึกษา คือทํากิจเกี่ยวกับการฝกฝนอบรมตนเสร็จส้ินแลว บรรลุ

ประโยชนตนแลว ไมตองปฏิบัติในสิกขาตอไป ไมมีกิเลสท่ีตองพยายามละตอไป และไมมีภูมิธรรมสูงกวาน้ันท่ี

จะตองขวนขวายบรรลุอีก จึงไดแกพระอรหันต 
สอุปาทิเสสบุคคล คือผูยังมีอุปาทิเหลืออยู คือยังมีอุปาทานเหลืออยู  ซึ่งก็หมายถึงยังมีกิเลสเหลืออยู

บางน่ันเอง จึงไดแกทักขิไณยบุคคล ๓ ระดับตน สวนอนุปาทิเสสบุคคล คือผูไมมีอุปาทิเหลืออยู คือไมมี

อุปาทานเหลือ ซึ่งก็หมายถึงวาไมมีกิเลสเหลืออยูเลยน่ันเอง จึงไดแกพระอรหันต   
พึงสังเกตวา ในท่ีน้ี แปลคําอุปาทิ วาอุปาทาน คือความยึดมั่นที่เปนตัวกิเลสเอง

790
 ใหตางจากอุปาทิในส

อุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ซึ่งแปลวาส่ิงท่ีถูกยึดมั่น อันหมายถึงเบญจขันธ ความจึงไมขัดแยงกัน   

                                                 
786  ทักขิไณย ๒ คือ พระเสขะ และพระอเสขะ มาใน องฺ.ทุก.๒๐/๒๘๐/๘๐; องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖/๒๙๗; ทักขิไณย หรืออริยบุคคล ๔ 

(เรียกอยางอ่ืนบาง ไมระบุคําเรียกบาง) เชน ที.สี.๙/๒๕๐/๑๙๙; ที.ม.๑๐/๒๓๔/๒๘๕; ที.ปา.๑๑/๘๕/๑๑๗; ๑๑๖/๑๔๕; ม.อุ.๑๔/

๒๘๕/๑๙๒; อภิ.ปุ.๓๖/๑๔๐/๒๑๙; ใน องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๓ จําแนกพระโสดาบันออกอีกเปน ๓ ประเภท และพระอนาคามีเปน 

๕ ประเภท รวมกับพระสกทาคามีอีก ๑ เปน สอุปาทิเสสบุคคล ๙ ประเภท 
787  ดู สํ.ม.๑๙/๑๔๓๐-๒/๔๓๔-๕ 
788  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๑/๔๘๘ วา ละราคะ โทสะ โมหะ (อยางแรง) ที่จะทําใหไปอบายไดดวย 
789  ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๕/๔๓๖ วา พระสกทาคามี ละสังโยชน (อีก) ๒ คือ กามราคะ และปฏิฆะ อยางหยาบ (และวา พระอนาคามี ละกาม-

ราคะ และปฏิฆะ อยางละเอียด); คัมภีรวิสุทธิมัคค (วิสุทฺธิ.๓/๓๒๖) วา พระสกทาคามี ทํากามราคะ และพยาบาท ใหเบาบาง แต

ทั้งหมดน้ีไดความเทากัน. 
790  เปนการแปลตามแนวอรรถกถา เชน องฺ.อ.๓/๒๑๔, ๓๓๓ 



๔๑๐  พุทธธรรม 
 

ในพระสูตรท่ีแสดงขอปฏิบัติสําคัญๆ เชน สติปฏฐาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ เปนตน ในตอนทายมัก

มีพุทธพจนท่ีตรัสทํานองสรุปแบบสงเสริมกําลังใจของผูปฏิบัติวา เม่ือไดบําเพ็ญขอปฏิบัติน้ันๆ แลว พึงหวังผล

อยางใดอยางหน่ึงในบรรดาผล ๒ อยางนี้ได คือ “ทิฏเว ธมฺเม อา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา” 
(อรหัตตผลในปจจุบัน, หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู ก็เปนอนาคามี)791

 ซึ่งเห็นไดชัดวา คําวาอุปาทิในกรณีเชนน้ี

หมายถึงอุปาทาน หรือพูดอยางกวางๆ วา กิเลสนั่นเอง 

ทักขิไณยบุคคล หรืออริยบุคคล ๘ ก็คือ ทักขิไณยบุคคล หรืออริยบุคคล ใน ๔ ระดับขางตนนั้นเอง ท่ี

แบงซอยออกไประดับละคู ดังนี้
792 

๑. โสดาบัน (ทานผูทําใหแจง คือบรรลุโสดาปตติผลแลว) 
๒. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล 
๓. สกทาคามี (ทานผูทําใหแจงสกทาคามิผลแลว) 
๔. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล๑ 
๕. อนาคามี (ทานผูทําใหแจงอนาคามิผลแลว) 
๖. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล๑ 
๗. อรหันต (ทานผูทําใหแจงอรหัตตผลแลว) 
๘. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอรหัตตผล๑ 
ทักขิไณยบุคคล ๘ จัดเปน ๔ คู ชุดนี้นี่แล ท่ีทานหมายถึงวาเปน สาวกสงฆ หรือพระสงฆสาวกของ

พระพุทธเจา ท่ีเปนอยางหนึ่งในพระรัตนตรัย หรือเปนชุมชนในอุดมคติของพระพุทธศาสนา ดังคําในบท

สวดสังฆคุณวา “ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ, อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ”793 (ไดแกคูบุรุษ ๔ 

ตัวบุคคล ๘ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคน้ี...) และสาวกสงฆนี้แล ท่ีตอมานิยมเรียกกันวา อริยสงฆ   
ในช้ันพระไตรปฎก พบใชคําวา “อริยสงฆ” แหงเดียว ในขอความที่เปนคาถาในอังคุตตรนิกาย ฉักก-

นิบาต
794

 คือใชอริยสงฆ เปนไวพจนของสาวกสงฆ ในคัมภีรรุนอรรถกถาจึงใชคําวาอริยสงฆกันดื่นขึ้น ดังจะเห็น

ไดชัดเจนในคัมภีรวิสุทธิมัคค 
795

   
เม่ือนิยมเรียกสาวกสงฆ เปนอริยสงฆแลว ก็เรียก ภิกษุสงฆ เปน สมมติสงฆ (สงฆโดยสมมติ คือ โดย

การตกลงหรือยอมรับรวมกัน ไดแก ชุมนุมพระภิกษุต้ังแต ๔ รูปข้ึนไป ไมเจาะจงรูปใดๆ) เปนอันเขาคูกัน 

(สาวกสงฆ คูกับภิกษุสงฆ, อริยสงฆ คูกับสมมติสงฆ)   
อยางไรก็ดี การเรียกวา อริยสงฆ และสมมติสงฆน้ี นับวาเปนการเรียกที่มีหลัก และเปนการเนน

ความหมายที่มีประโยชนอีกดานหน่ึงของคําวาสงฆ จึงไมนาจะมีขอขัดของใดๆ ในการท่ีจะใชกันอยางแพรหลาย 

                                                 
791  ที.ม.๑๐/๓๐๐/๓๕๐; ม.มู.๑๒/๑๕๑/๑๒๖; ม.ม.๑๓/๒๓๙/๒๓๕; สํ.ม.๑๙/๖๔๒/๑๗๙; ๑๐๖๘/๓๑๒; ๑๒๑๘/๓๖๖; องฺ.ปฺจก.

๒๒/๖๗/๙๓; ๑๒๒/๑๖๑; องฺ.ทสก.๒๔/๕๙/๑๑๕; ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๓/๒๖๐; ขุ.สุ.๒๕/๓๙๐/๔๗๓; ๔๐๖/๔๘๒; (อธิบายในอรรถกถา 
เชน อิติ.อ.๒๒๑; สุตฺต.อ.๒/๓๘๙) 

792  ที.ปา.๑๑/๓๔๒/๒๖๗; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๙/๓๐๑; ในอภิธรรมจัดเปน ๒ ประเภท คือ มรรคสมังคี ทานผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ 

และผลสมังคี ทานผูพรอมเพรียงดวยผล ๔ (อภิ.ปุ.๓๖/๑๕๐/๒๓๓) 

793  เชน ม.มู.๑๒/๙๕/๖๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๑/๓๑๘ 
794  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๕/๔๑๘ 

795  วิสุทฺธิ.๑/๒๗๙; วินย.ฏีกา ๑/๒๐ เปนตน 
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ละไดใหดู 

๘ จึงควร

บส่ิงท่ีเปน

ามฟุงซาน 

ชื่อ) วิริยะ 

ความรูชัด
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สัทธินทรีย 

ราะจิตนั้น
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๔๑๒  พุทธธรรม 
 

วิโมกขมี ๘ อยาง คือ
798 

๑. ผูมีรูป มองเห็นรูปท้ังหลาย (หมายถึง รูปฌาน ๔
799

 ของผูท่ีไดฌานโดยเจริญกสิณท่ีกําหนดวัตถุใน

กายตัว เชน สีผม เปนตน เปนอารมณ) 
๒. ผูมีอรูปสัญญาภายใน มองเห็นรูปท้ังหลายภายนอก (หมายถึงรูปฌาน ๔ ของผูท่ีไดฌานโดยเจริญ

กสิณ กําหนดอารมณภายนอก) 
๓. ผูนอมใจดิ่งไปวา “งาม” (หมายถึง ฌานของผูเจริญวรรณกสิณ กําหนดสีท่ีงามหมดจดเปนอารมณ 

หรือตามคัมภีรปฏิสัมภิทามัคควา ฌานของผูเจริญอัปปมัญญา คือ พรหมวิหาร ๔ ไดแก เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนอารมณ ซึ่งทําใหมองเห็นคนสัตวท้ังหลาย งดงามนาชมไปหมด ไมนา

รังเกียจเลย) 
๔. เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจนานัตต-

สัญญา (ความกําหนดหมายภาวะท่ีเปนตางๆ) จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการวา อากาศ 

(ชองวาง) หาท่ีสุดมิได 
๕. เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ โดยมนสิการ

วา วิญญาณหาที่สุดมิได 
๖. เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการ

วา ไมมีอะไรเลย 
๗. เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู 
๘. เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู 
วาโดยสาระสําคัญ วิโมกข ๘ ก็คือ การแสดงสมาบัติท้ังหลาย (ครบถึงอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙) อีกแนว

หน่ึงนั่นเอง ดังจะเทียบได ดังน้ี 

วิโมกข ท่ี ๑ 
วิโมกข ท่ี ๒              
วิโมกข ท่ี ๓ 

วิโมกข ท่ี ๔ 
วิโมกข ท่ี ๕ 
วิโมกข ท่ี ๖ 
วิโมกข ท่ี ๗ 

วิโมกข ท่ี ๘ =  นิโรธสมาบัติ 

ในการปฏิบัติ อินทรียจะมาสัมพันธกับวิโมกขดังน้ี คือ   
เม่ือเริ่มปฏิบัติ ผูปฏิบัติจะมีสัทธินทรีย หรือ ปญญินทรีย อยางใดอยางหนึ่งแรงกลา เปนตัวนํา  

                                                 
798  เชน ที.ปา.๑๑/๓๕๐/๒๗๖; องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๓/๓๑๕ (อธิบายตามแนว ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๗๔-๗/๓๕๘-๓๖๑; ที.อ.๒/๑๔๔; ม.อ.๓/

๒๓๗; องฺ.อ.๓/๓๐๘) 
799 ฌาน ดู บันทึกพิเศษทายบท 

อรูปฌาน ๔ 

(รูป) ฌาน ๔ 

สมาบัติ ๘ 

อนุปุพพวิหาร (สมาบัติ) ๙ 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๑๓ 
 

  

ถาผูนั้นไปบําเพ็ญสมถะจนไดวิโมกข ก็จะเปล่ียนไปเปนสมาธินทรียเปนตัวนํา ท่ีวาไดวิโมกขในท่ีน้ี

หมายถึงวิโมกขท่ี ๔ ขึ้นไป (คือไดถึงอรูปฌาน) สวนผูท่ียังคงมีสัทธินทรียหรือปญญินทรียเปนตัวนํา ก็อาจไดถึง

รูปฌานที่ ๔ แตไมสามารถไดอรูปฌาน พูดคลุมๆ วาไมอาจไดวิโมกข (อยางไรก็ดี ถึงหากจะมีสมาธินทรียเปน

ตัวนํา แตเม่ือถึงตอนทายสุด สมาธินทรียน้ันก็ตองกลายเปนฐานใหแกปญญินทรียอยูดี ตางแตวา กวาจะถึงตอน

น้ัน สมาธินทรียก็ไดชวยใหเกิดวิโมกขเสียกอนแลว)   

ทักขิไณย หรืออริยบุคคล ๗ สัมพันธกับอินทรียและวิโมกข ดังจะเห็นไดตอไปนี้  
อยางไรก็ดี ตามปกติ ทักขิไณย ๗ นั้น ทานแสดงตามลําดับจากข้ันสูงลงมาตํ่า แตในท่ีนี้ เพ่ือใหเขากับ

แบบท่ี ๑ จึงจะแสดงจากข้ันตํ่าข้ึนไปหาข้ันสูง ดังน้ี  
ข. พระเสขะ หรือ สอุปาทิเสสบุคคล 

๑. สัทธานุสารี  (ผูแลนไปตามศรัทธา หรือผูแลนตามไปดวยศรัทธา) ไดแก ผูปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดา-
ปตติผล ท่ีมีสัทธินทรียแรงกลา อบรมอริยมรรคโดยมีศรัทธาเปนตัวนํา (ทานผูนี้ ถาบรรลุผลแลว
กลายเปนสัทธาวิมุต) 

๒. ธัมมานุสารี (ผูแลนไปตามธรรม หรือผูแลนตามไปดวยธรรม) ไดแก ผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปตติ-
ผล ท่ีมีปญญินทรียแรงกลา อบรมอริยมรรคโดยมีปญญาเปนตัวนํา (ทานผูน้ี ถาบรรลุผลแลว 
กลายเปนทฏิฐิปปตตะ) 

๓. สัทธาวิมุต (ผูหลุดพนดวยศรัทธา) ไดแก ผูท่ีเขาใจอริยสัจธรรมถูกตองแลว เห็นธรรมท่ีพระ

ตถาคตประกาศโดยแจมชัด ประพฤติปฏิบัติถูกตองดี และอาสวะบางสวนก็ส้ินไป เพราะเห็น 

(อริยสัจ) ดวยปญญา แตมีศรัทธาเปนตัวนําหนา (หมายถึงผูบรรลุโสดาปตติผลแลวข้ึนไป จนถึงผูปฏิบัติเพื่อ
บรรลุอรหัตตผล ท่ีมีสัทธินทรียแรงกลา; ทานผูน้ี ถาบรรลุอรหัตผล กลายเปนปญญาวิมุต) 

๔. ทิฏฐิปปัตตะ (ผูบรรลุสัมมาทิฏฐิ) ไดแก ผูท่ีเขาใจอริยสัจธรรมถูกตองแลว เห็นธรรมท่ีพระตถาคต
ประกาศโดยแจมชัด ประพฤติปฏิบัติถูกตองดี และอาสวะบางสวนก็ส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจ) 

ดวยปญญา  (หมายถึงผูบรรลุโสดาปตติผลแลวข้ึนไป  จนถึงผูปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล  ท่ีมี 

ปญญินทรียแรงกลา; ทานผูน้ี ถาบรรลุอรหัตผล กลายเปนปญญาวิมุต) 
๕. กายสักขี (ผูเปนพยานดวยนามกาย หรือผูประจักษกับตัว) ไดแก ผูท่ีไดสัมผัสวิโมกข ๘ ดวยกาย 

และอาสวะบางสวนก็ส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา (หมายถึง ผูบรรลุโสดาปตติผลแลว
ข้ึนไป จนถึงผูปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล ท่ีมีสมาธินทรียแรงกลา; ทานผูน้ี ถาบรรลุอรหัตผล 
กลายเปนอุภโตภาควิมุต) 

ข.   พระอเสขะ หรือ อนุปาทิเสสบุคคล 
๖. ปัญญาวิมุต (ผูหลุดพนดวยปญญา) ไดแก ทานผูมิไดสัมผัสวิโมกข ๘ ดวยกาย แตอาสวะทั้งหลาย

ส้ินไปแลว เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา (หมายถึงพระอรหันตผูบําเพ็ญวิปสสนาเปนตัวนํามา

โดยตลอด จนสําเร็จ) 
๗. อุภโตภาควิมุต (ผูหลุดพนท้ังสองสวน) ไดแกทานผูไดสัมผัสวิโมกข ๘ ดวยกาย และอาสวะ

ท้ังหลายก็ส้ินไปแลว เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา (หมายถึงพระอรหันตผูบําเพ็ญสมถะมาเปน

อยางมากกอนแลว จึงใชสมถะน้ันเปนฐานบําเพ็ญวิปสสนาตอ จนสําเร็จ) 
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ระตถาคตที่ตั้งม่ัน

ยด คือเลยรูปสม

ายที่ตถาคตประ

คือเลยรูปสมาบัติ

ยด คือเลยรูปสม

ยด คือเลยรูปสม

ปริยาย แตในปฏิส

ไมแสดงไวในที่น้ี

.ฎีกา ๓/๕๖๒-๕๖

“-วิมุตฺต” ที่น่ี มัก

น
800

 โดยสัมพัน

งนี้
801

 

๑๐; ๕๓/๗๗; ขุ
๓๔) สวนในพระ

ทราบดวยวา มีถ

มาบัติไปเปนอรูป

กในพระตถาคต 

มาบัติไปเปนอรูป

ประกาศแลว ยอ

นทรีย สตินทรีย ส

บัติไปเปนอรูปสม

น มีรากหยั่งลงแน

มาบัติไปเปนอรูป

กาศแลว เธอก็เห

ติไปเปนอรูปสมา

มาบัติไปเปนอรูป

มาบัติไปเปนอรูป

สัมภิทามัคค มีก
นี้ เพราะจะทําใหฟ

๖๘); ผังนี้พึงสอบ
กเขียนลดรูปอยาง

พุท

นธกับอินทรีย

.ปฏิ.๓๑/๔๙๓/๓

ะสูตร ขอความที่

ถอยคําบางตอนใน

ปสมาบัติ แตอาส

นอกจากน้ัน เธ

ปสมาบัติ แตอาส

มเขาไดกับการเพ

สมาธินทรีย ปญญ

มาบัติ แตอาสวะบ

นนแลว 
ปสมาบัติ แตอาส

ห็นแจมชัด ประ

บัติ และอาสวะบ

ปสมาบัติ แตอาส

สมาบัติ และอาส

การแสดงแบบท่ีท

ฟนเฝอ (คัมภีรรุน
บกับ องฺ.ติก.๒๐

งนี้ตามนิยมในภ

ทธธรรม 

ท่ีแรงกลา 

๓๘๐; แตใน
ที่อธิบายตาง

นพระสูตรน้ี 

สวะบางสวน

อยังมีธรรม

สวะบางสวน

พงพินิจดวย

ญินทรีย  
บางสวนของ

สวะบางสวน

พฤติปฏิบัติ

บางสวนของ

สวะท้ังหลาย

สวะทั้งหลาย

ทานเรียกวา 

นหลัง อยาง
/๔๖๐/๑๕๑ 

าษาไทย จะ



บทท่ี ๗ 

 

 

 

หมายเห
- พึงเข

อาธิป

- กายส
ดวยว

- อรรถ

หลุดพ

หน่ึง 

๕๖๕,

อภิญ

- พระป
จึงไม

(ระลึก

คือหูท

เก่ียวก

ได; พ

ก.   สรุป

 

 ประเภทและ

 
ถาแสดงใหเห็

 
 

หตุ: เรื่องทักขิ
าใจวา ไมวาผูใ

ปเตยฺยํ โหติ – ข
สักขี  แปลอยาง
วา เฉพาะกายสั

ถกถาและฎีกาอ

พนจากนามกาย

และดวยสมุจเฉท

,๕๖๗) พระอุภโ

ญญา ๕ และอาส

ปัญญาวิมุต มุง

มประสบผลไดพิ

กชาติไมได แล

ทิพย ไมมีเจโต

กับเร่ืองน้ี พึงดู 

พระปญญาวิมุต

ความท่ีกลาวม

ตามบาลี (อาศ

ะระดับ แหงนิ

ห็นลําดับที่ตอเน

ขไิณยบุคคล ห

ใดจะมีอินทรีย์ใ
ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๙๐

งงายวา ผูสัมผั

สกัขีขั้นที่เปนอน

อธิบายวา อุภโต
ย ดวยอริยมรรค

ท (ตัดกิเลสถอนร

โตภาควิมุตนี้ ถ

สวักขยญาณ) เรี

งหนาบําเพ็ญแต

พิเศษของสมถะ

ละไมมีญาณเห็น

ตปริยญาณ คือ

 สํ.นิ.๑๖/๒๙๐-๓

ต มาคูกับพระอุ

มาทั้งหมด สรุ

ศัยอรรถกถา-

นิพพาน และผู

นื่องกัน ก็จะไ

หรืออริยบุคคล

์ใดแรงกลา แตใ
๐/๓๗๖-๗ และ

ผัสฌานกอนเปน

นาคามีเทานั้น จึ

ตภาควิมุต หลุ

ค เปนการหลุดพ

รากเหงาเด็ดขาด

ถาไดวิชชา ๓ (วชิ

ยกวาเปน ฉฬภิ
ตวิปสสนา อาศั

ะเกินกวาขั้นรูป

นจุติอุบัติของสั

ออานใจผูอ่ืนไม

๓๐๒/๑๕๑-๑๕๕

ภโตภาควิมุต ที

รปุสาระสําคัญไ

ฎีกา เพียงเพือ่

 

ผูบรรลุนิพพา

ได ดังนี้ 

 

ล ท่ีแสดงในต

ในเวลาตรัสรู ปั
ะพึงดู สํ.ม.๑๙/๙

นปฐม จึงบรรลุ

จึงสามารถไดวิโม

ดพนโดยสวนทั

พน ๒ วาระ คือ ด

ด ดวยปญญา) อีก

ชชา ๒ และอาส

ภิญญะ ถาไดปฏิ
ัยสมถะเพียงใช

ปฌาน เชน ไมไ

สัตวทั้งหลาย) ไ

มได ระลึกชาติ

๕] แตวาตามห
ที่นาศึกษาแหงห

ไว ณ ท่ีนี้ ดงั

อเชื่อมความ) 

าน 

ตาราง/แผนผัง

ปัญญายอมทําห
๙๘๘/๒๙๓) 
ลุนิพพานภายห

มกขที่ ๘ 
ทั้งสอง คือ หลุ

ดวยวิกขัมภนะ 

กหนหน่ึง (เชน ที

สวักขยญาณ) เรี

ฏิสัมภิทา ๔ เรีย

ชสมาธิเทาที่จําเ

ไดอรูปฌาน เข

ไมไดโลกิยอภิญ

ติไมได และไมมี

หลักยอมเปนปฏิ

หนึ่ง คือ ที.ม.๑

งตอไปนี้  

 มีขอที่พึงทรา

หนาที่เปนใหญ 

ลัง (ขุ.ปฏิ.๓๑/

ุดพนจากรูปกา

(ขมกิเลสไว ดว

ที.อ.๒/๑๔๕; วิสุ
รียกวาเปน เตวิ
ยกวาเปน ปฏิสมั
เปน พอเปนบาท

านิโรธสมาบัติไ

ญญา ๕ (แสดง

มีทิพพจักขุ คือ

ฏิสัมภิทัปปตต

๑๐/๖๕-๖๖/๘๓

าบเปนจุดสังเก

(ปฏิเวธกาเล ป

/๔๙๒/๓๗๘); 

าย ดวยอรูปสม

ยกําลังสมาธิขอ

สทธิ.๓/๓๐๒; วิสุ
ิชชะ ถาไดอภิญ
มภิทัปปัตตะ    
ทฐานของวิปสส

ไมได ไมไดโลกิ

งฤทธ์ิไมได ไมมี

อไมมีตาทิพย) 

ะ (ผูบรรลุปฏิสั

๓-๘๔. 

 ๔๑๕ 

 

กต ดังนี ้
ฺนฺทฺริยํ 

 พึงทราบ

มาบัติ และ

องฌาน) หน

สทธิ.ฏีกา.๓/

ญญา ๖ (คือ

     
สนาเทานั้น 

กิยวิชชา ๒ 

มีทิพพโสต 

 [พุทธพจน
สัมภิทา ๔) 



๔๑๖ 

 
ข.   สรุป

            
802  ในคัมภี

อินทรีย

เพราะจ

วิโมกข

  อนึ

ม.อ.๓/

ตามบาลี อรร

 

                  
ภีรชั้นรองและชั้น

ยท่ีเปนตัวนํา) โด

จะทําใหฟนเฝอ 

ข ๓ น้ีบาง แตคว

น่ึง ปญญาวิมุต 

/๑๗๘;ปฺจ.อ.๕

รถกถา และฎีก

                  
นหลัง มีการจําแน

ดยแบงเปนวิโมก

ผูตองการทราบพ

ามหมายตามที่อร

๕ และอุภโตภาค

๕๔ 

กา
802  

 

 
นกประเภทของคว

ข ๓ คือ สุญญต

พึงดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔

รรถกถาอธิบายแ

ควิมุต ๕ ในตารา

 

วามหลุดพนออก

ตวิโมกข อนิมิตต

๔๖๙-๕๑๖/๓๕๓

แปลกออกไป ดู วิ

างน้ี อรรถกถาจั

กไปอีก ตามลักษณ

ตวิโมกข และ อัป

๓-๔๐๖; วิสุทฺธิ.
วนิย.๑/๒๓๖/๑๗

ัดแบงไวตามพื้น

ณะการเห็นไตรลั

ปปณิหิตวิโมกข 

๓/๒๙๙; สงฺคห
๗๕; ๒/๓๐๘/๒๑

นฐานดานสมถะ 

พุท

ลักษณแตละขอ (
แตจะไมนํามาแส

ห.๕๕ (ในวินัยปฎ
๑๑; วินย.อ.๑/๖๐

เชน ที.อ.๒/๑๔๓

ทธธรรม 

(สัมพันธกับ
สดงไวในที่น้ี

ฎกก็ออกชื่อ

๐๔) 
๓; ๓/๙๗; 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๑๗ 
 

  

ถึงตอนน้ี มีเรื่องท่ีควรกลาวแทรกไว เพื่อชวยปองกันความสับสนในการศึกษาตอๆ ไป คือ เรื่องสํานวน

ภาษาเกี่ยวกับการกลาวโดยปริยาย (โดยออม หรือตามความหมายบางแง บางดาน หรือแงหน่ึง ดานหนึ่ง หรือ

ความหมายอยางหลวมๆ) และโดยนิปริยาย (โดยตรง หรือโดยส้ินเชิง คือความหมายจําเพาะ หรือเต็มตาม

ความหมายบริบูรณ)  
ตัวอยางท่ีเดนชัดในเรื่องนี้ คือ พระอรหันตซึ่งมีอยูเพียง ๒ ประเภท ดังท่ีกลาวแลว คือพระปญญาวิมุต 

กับพระอุภโตภาควิมุต; พระอุภโตภาควิมุต แปลวา ผูหลุดพนทั้งสองสวน เปนผูไดวิโมกข คือไดฌานสมาบัติถึง

ข้ันอรูปฌานดวย และบรรลุอรหัตตผลดวย สวนพระปญญาวิมุต ไดแตอรหัตตผลอยางเดียว แมจะไดฌาน ก็ได

เพียงรูปฌานที่ ๔ ลงมา พระอรหันตมีประเภทใหญเพียงสองเทาน้ี  
แตบางคราวนักศึกษาไปพบคําวาพระอรหันตเจโตวิมุต จึงอาจงงหรือเกิดความสงสัยข้ึน  
ในกรณีเชนนี้ พึงทราบวา พระเจโตวิมุต ก็คือพระอุภโตภาควิมุตนั่นเอง แตเปนการเรียกโดยปริยาย 

ดวยตองการเนนวิธีปฏิบัติท่ีผานมาในระหวาง กอนท่ีจะบรรลุอรหัตตผล (คือไดปฏิบัติหนักทางสมถะมากอน) 

มิไดหมายความวาทานบรรลุอรหัตตผลดวยเจโตวิมุตติอยางเดียว   
ย่ิงกวานั้น ในบางแหง แมแตผูท่ีไดบําเพ็ญท้ังสมถะและวิปสสนามาโดยตลอดดวยกัน ทานแยกเรียก

เปนพระเจโตวิมุตบาง พระปญญาวิมุตบาง เพียงเพราะความตางแหงอินทรีย  (คือ มีสมาธินทรียแรง หรือ

มีปญญินทรียแรง) เทานั้นก็มี ดังท่ีพระอรรถกถาจารยยกตัวอยางไว ทานเรียกพระสารีบุตร วาเปนพระปญญา-

วิมุต พระมหาโมคคัลลานะ วาเปนพระเจโตวิมุต
803

   
บางแหง ใชคําวา เจโตวิมุต และปญญาวิมุตคูกัน หมายถึงพระอรหันตผูหน่ึงผูเดียว (คือผูไดเจโต

วิมุตติและปญญาวิมุตติตามปกติ) ก็มี
804

 หรืออยางในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค
805

 ใครเปนพระสัทธาวิมุต 

พระทิฏฐิปปตตะ และพระกายสักขี ทานก็เรียกอยางนั้นไปตลอดจนเปนพระอรหันต   
ถาไมเขาใจเรื่องการเรียกโดยปริยาย เพ่ือเนนแงความหมายท่ีตองการบางอยาง ก็จะสับสน กลายเปนมี

พระอรหันตอีกมากมายหลายประเภท  

แมในการอานความหมายของขอธรรมตางๆ ก็เหมือนกัน เชน ท่ีทานกลาววา สัมมาสติ ไดแกสติปฏฐาน 

๔
806

 ตามปกติ นักศึกษายอมมองสติปฏฐานวาเปนหลัก หรือวิธีปฏิบัติธรรม ท่ีมีท้ังใหเปนอาตาป (มีความเพียร) 

สัมปชาโน (มีสัมปชัญญะ) เปนตน คือเปนกระบวนการปฏิบัติท่ีมีองคธรรมทุกอยางพรอมอยูในตัว บางคนจึง

สงสัยวา สัมมาสติจะเปนสติปฏฐานไดอยางไร หรือวา สติปฏฐานจะเปนเพียงสัมมาสติไดอยางไร ในกรณีน้ี

จะตองมองความหมายเสมือนพูดวา สัมมาสติ ไดแกสติอยางท่ีใชในสติปฏฐาน หรือสติอยางท่ีใชตามวิธีการ

ปฏิบัติของสติปฏฐาน   

                                                 
803  ดู ม.ม.๑๓/๑๕๙/๑๖๒; ม.อ.๓/๑๔๑ 

804  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๑/๙๖ 

805  ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๙๓-๕/๓๘๐ (ดูเทียบ องฺ.นวก.๒๓/๒๔๗-๙/๔๗๒-๔; หรืออยางท่ีพระวักกลิไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ ในบรรดาพระ
สัทธาวิมุต หรือสัทธาธิมุต ใน องฺ.เอก.๒๐/๑๔๗/๓๑) คัมภีรวิสุทธิมัคค ก็พลอยอธิบายไปตามอยางนี้ (วิสุทฺธิ.๓/๓๐๑) 

806  เชน ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๙ เปนตน 



๔๑๘  พุทธธรรม 
 

อีกตัวอยางหนึ่ง คือ สมาธิภาวนา แปลวา การเจริญสมาธิ หรือการบําเพ็ญสมาธิ ทานแสดงไววามี ๔ 

อยาง
807

 เชนขอท่ี ๔ วา “สมาธิภาวนา ท่ีเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะ
ท้ังหลาย” นักศึกษาบางคนจึงงงและสงสัยวา สมาธิ ก็คือองคธรรมแกนของสมถะ หรือตัวสมถะน่ันเอง สมาธิ
หรือสมถะอยางเดียว ไมมีวิปสสนา จะนําไปสูความส้ินอาสวะไดอยางไร เปนไปไมได   

ในกรณีน้ี จะตองเขาใจวา ทานกลาวถึงสมาธิโดยฐานเปนจุดรวม หรือเปนเวทีของการปฏิบัติธรรม เปน

ประดุจสนามท่ีองคธรรมตางๆ มาชุมนุมกันทํางาน หรือสูรบกับขาศึกคือกิเลส
808

 ไมใชหมายความวาฝกหรือ

เจริญสมาธิข้ึนมาอยางเดียว   
ถาจะพูดใหเขาใจกันอยางงาย สมาธิภาวนาในกรณีน้ีก็คือ การฝกฝนปฏิบัติธรรมท่ีใชสมาธิ หรือการฝก

เอาสมาธิมาใชประโยชนในการปฏิบัติธรรมวิธีตางๆ
809 

ประเภทของพระอรหันต 
ในบรรดาทักขิไณยบุคคล หรือพระอริยบุคคล ท่ีไดจําแนกแยกประเภทใหทราบท้ังหมด ซึ่งมีจํานวน

มากนั้น ในฐานะท่ีพระอรหันตเปนบุคคลสูงสุด ผูจบสิกขา เปนอเสขะ เสร็จส้ินภาวนา เปนภาวิตแลว บรรลุ

จุดหมาย ไมมีอะไรจะตองทําเพื่อประโยชนตนอีกตอไป เปนผูมุงบําเพ็ญปรัตถะ เพื่อประโยชนสุขแหงพหูชน 

เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก จึงควรแยกออกมาแสดงใหเห็นชัดเจนจําเพาะเปนหมวดหนึ่ง 

พระอรหันต ซึ่งมีท้ังหมด ๒ ประเภทน้ัน แยกออกไปโดยคุณสมบัติพิเศษ ท่ีได และไมได พรอมทั้ง

ความหมายสรุปอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

๑. พระปญญาวิมุต คือ ผูหลุดพนดวยปญญา ไดแก ทานผูมุงหนาบําเพ็ญแตวิปสสนา อาศัยสมถะ

เพียงใชสมาธิเทาท่ีจําเปน พอเปนบาทฐานของวิปสสนาใหบรรลุอาสวักขยญาณเทานั้น ไดสมถะไมเกินรูปฌาน ๔ 

ไมมีความสามารถพิเศษ เชน เขานิโรธสมาบัติไมได ไมไดโลกิยอภิญญา ๕ เปนตน จําแนกได ดังนี้ 

ก. พระสุกขวิปัสสก ผูเจริญวิปสสนาลวน ไดสมาธิถึงระดับฌาน ตอเม่ือถึงขณะแหงมรรค 
ข. พระปัญญาวิมุต ผูไดฌาน ๔ อยางนอยขั้นหน่ึงกอนแลว จึงเจริญวิปสสนาท่ีใหบรรลุอรหัตผล 
ค. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ คือ ไดปญญาแตกฉาน ๔ ประการ

810 
๑) อัตถปฏิสัมภิทา   ปญญาแตกฉานในอรรถ หรือปรีชาแจงเจนในความหมาย 
๒) ธัมมปฏิสัมภิทา   ปญญาแตกฉานในธรรม หรือปรีชาแจงเจนในหลัก 
๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา   ปญญาแตกฉานในนิรุกติ หรือปรีชาแจงเจนในภาษา 
๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ หรือปรีชาแจงเจนในความคิดทันการ 

                                                 
807  เชน ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๓ 

808  ดู ประกอบ ที.ม.๑๐/๒๐๖/๒๔๘; ม.อุ.๑๔/๒๕๓/๑๘๐; สํ.ม.๑๙/๘๓/๒๖; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๒/๔๒ 

809  พระธรรมทินนาเถรี แสดงความหมายของสมาธิภาวนา วาเปนการบําเพ็ญทั้งตัวสมาธิและธรรมทั้งหลาย ที่เปนนิมิต (ส่ิงท่ีกําหนด) 

และท่ีเปนบริขาร (เครื่องประกอบหรือเคร่ืองอุดหนุน) ของสมาธิ (ม.มู.๑๒/๕๐๘/๕๕๐) 
810  ผูไดปฏิสัมภิทา ๔ ไมจําตองเปนอุภโตภาควิมุต ดู วิสุทฺธิ.๒/๖๖; ๓/๙; วิภงฺค อ.๕๐๓ เปนตน สวนปฏิสัมภิทา ๔ ดู องฺ.จตุกฺก.๒๑/

๑๗๒/๒๑๖; ขุ.ปฏ.ิ๓๑/๒๖๘/๑๗๕; อภิ.วิ.๓๕/๗๘๔/๔๐๐ เปนตน 

 

 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๑๙ 
 

  

๒. พระอุภโตภาควิมุต แปลวา ผูหลุดพนโดยสวนท้ังสอง คือ หลุดพนจากรูปกายดวย อรูปสมาบัติ 

และหลุดพนจากนามกาย ดวยอริยมรรค เปนการหลุดพน ๒ วาระ คือ ดวยวิกขัมภนะ (ขมกิเลสไวดวยกําลัง
สมาธิของฌาน) หนหนึ่ง และดวยสมุจเฉท (ตัดกิเลสถอนรากเหงาดวยปญญา) อีกหนหนึ่ง จําแนกได ดังนี้

811 
ก. พระอุภโตภาควิมุต  คือพระอรหันตผูไดสมถะถึงอรูปฌานอยางนอยหนึ่งข้ัน แตไมไดโลกิยวิชชา 

โลกิยอภิญญา 
ข. พระเตวิชชะ  พระอรหันตผูไดวิชชา ๓ คือ พระอุภโตภาควิมุตนั้น ผูไดวิชชา ๓ ดวย คือ 

๑) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณเปนเหตุระลึกไดซึ่งขันธท่ีเคยอยูอาศัยในกอน แปลกันงายๆ วา 

ระลึกชาติได 
๒) จุตูปปาตญาณ ญาณหยั่งรูการจุติและอุบัติของสัตวท้ังหลายท่ีเปนไปตามกรรม ถือกันวาตรง

กับทิพพจักขุ หรือทิพยจักษุ 
๓) อาสวักขยญาณ ญาณหย่ังรูในธรรมเปนท่ีสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย หรือความรูท่ีทําใหสิ้นอาสวะ 

ค. พระฉฬภิญญะ พระอรหันตผูไดอภิญญา ๖ คือ พระอุภโตภาควิมุตน้ัน ผูไดอภิญญา ๖ ดวย คือ 
๑) อิทธิวิธา หรืออิทธิวิธิ ความรูท่ีทําใหแสดงฤทธ์ิตางๆ ได 
๒) ทิพพโสต ญาณท่ีทําใหมีหูทิพย 
๓) เจโตปริยญาณ ญาณท่ีทําใหกําหนดใจคนอื่นได คือทายใจเขาได 
๔) ปุพเพนิวาสานุสติ ญาณที่ทําใหระลึกชาติได 
๕) ทิพพจักขุ ญาณท่ีทําใหมีตาทิพย 
๖) อาสวักขยญาณ ญาณท่ีทําใหอาสวะส้ินไป 

ง. พระปฏิสัมภิทัปปัตตะ พระอรหันตอุภโตภาควิมุต ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ อยางท่ีกลาวแลวขางตน 

เม่ือรวมเขาเปนชุดเดียวกัน และเรียงลําดับตามชื่อท่ีใชเรียก มี ๖ นาม ดังนี้ 
๑. สุกขวิปัสสก  ผูเจริญวิปสสนาลวน 
๒. ปัญญาวิมุต   ผูหลุดพนดวยปญญา (ท่ีนอกจากสุกขวิปสสก) 
๓. อุภโตภาควิมุต   ผูหลุดพนท้ังสองสวน 
๔. เตวิชชะ   ผูไดวิชชา ๓ 
๕. ฉฬภิญญะ  ผูไดอภิญญา ๖ 
๖. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ   ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ๔812 

พระอรหันตองคใด เปนทั้งฉฬภิญญะ และปฏิสัมภิทัปปตตะ ยอมเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนบริบูรณ

ครอบคลุมทั้งหมด.   

                                                 
811  ความหมายของปญญาวิมุต และอุภโตภาควิมุตอยางนี้  กลาวตามอรรถกถาและฎีกา  เชน  ที.อ.๒/๑๔๕; ๓/๙๗;  วิสุทฺธิ.๓/๓๐๒;  

วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๖๕, ๕๖๗ (พึงศึกษา ที.ม.๑๐/๖๕-๖๖/๘๓-๘๔ และ สํ.นิ.๑๖/๒๙๐-๓๐๒/๑๕๑-๑๕๕ ดวย); วิชชา ๓ ดู ที.ปา.๑๑/

๒๒๘/๒๓๒; ๓๙๘/๒๙๒; องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๒/๒๒๕; อภิญญา ๖ ดู ที.ปา.๑๑/๔๓๑/๓๐๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๗๓/๓๑๑ เปนตน 
812  ขอยํ้าอีกครั้งวา ในบรรดาชื่อท้ัง ๖ น้ี สุกขวิปัสสก เปนคํารุนอรรถกถา นอกน้ันมีมาในบาลีเดิม; อนึ่งในวิสุทฺธิ.๓/๓๗๓ แสดงพระ

อรหันตไว ๖ ประเภทเหมือนกัน แตอันดับที่ ๑ เปน สัทธาวิมุต แทน สุกขวิปสสก นอกน้ันเหมือนกับท่ีนี้ (สัทธาวิมุต ก็คือ ผูปฏิบัติ

โดยมีอินทรียขอแรกคือศรัทธาแรงกลา จนบรรลุโสดาปตติผล แลวเรียกติดเรื่อยมาตามชื่อเดิมจนบรรลุอรหัตตผล ตามแนว ขุ.ปฏิ.

๓๑/๔๙๓/๓๘๑ ซ่ึงเขียนเปนสัทธาธิมุตต แตมาใน วิสุทฺธิ.๓/๓๐๑ กลายเปนสัทธาวิมุตต) 



๔๒๐  พุทธธรรม 
 

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: เรื่อง สอุปาทิเสส และ อนุปาทิเสส 
บางทาน ถือเอาความหมายตามพุทธพจนในอังคุตตรนิกาย (องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๓/๗๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔) ซึ่ง

จําแนกประเภทบุคคลผูบรรลุนิพพานเปน ๒ อยาง คือ สอุปาทิเสสบุคคล (บุคคลผูยังมีอุปาทานเหลือ หรือยังมีกิเลสเหลืออยู
บาง กลาวคือพระเสขะ ไดแก พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี) กับ อนุปาทิเสสบุคคล (บุคคลผูไมมีอุปาทาน

เหลือ หรือไมมีเช้ือกิเลสเหลืออยูเลย ไดแก พระอเสขะ คือ พระอรหันต) จึงแปลคําวา “อุปาทิ” เปน อุปาทาน คือตัวความยึด

มั่น แลวจํากัดความหมายของนิพพาน ๒ อยางนั้นวา 
๑) สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานท่ียังมีอุปาทานเหลืออยู  หรือนิพพานของผูยังมีกิเลสเหลืออยูบาง ไดแก

นิพพานของพระเสขะ คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี 
๒) อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  นิพพานท่ีไมมีอุปาทานเหลืออยูเลย หรือนิพพานของผูไมมีกิเลสเหลืออยูเลย ไดแก 

นิพพานของพระอเสขะ คือพระอรหันต 
การแปลความหมายอยางน้ี เกิดจากความสับสนระหวาง ภาวะ (สอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน) กับ 

บุคคล (สอุปาทิเสสบุคคล และอนุปาทิเสสบุคคล) กลาวคือ นิพพาน ๒ นั้น เปนการแสดงภาวะของนิพพานเทาที่บุคคลเขาไป

เกี่ยวของ สวนบุคคล ๒ เปนการแสดงถึงบุคคลผูเกี่ยวของกับนิพพาน   
ดังนั้น เพ่ือปองกันความสับสน พึงแยก สอุปาทิเสสนิพพาน และ อนุปาทิเสสนิพพาน ไวพวกหนึ่ง สอุปาทิเสสบุคคล 

และ อนุปาทิเสสบุคคล (ซึ่งไดกลาวตอไปในตอนวาดวยบุคคลผูบรรลุนิพพาน) ไวอีกพวกหน่ึง ไมใหปะปนกัน และศัพทสําคัญ

ท่ีจะชวยแยกความหมายในกรณีนี้ ก็คือ “อุปาทิ” ในสอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ซึ่งแตกตางจาก “อุปาทิ” ใน 

สอุปาทิเสสบุคคล และอนุปาทิเสสบุคคล (พึงสังเกตวา ในอรรถกถาที่อธิบายเรื่องนิพพาน ๒ นั้นเอง ก็ยังมีคําอธิบายบางตอน

ชวนใหสับสนวา สอุปาทิเสสนิพพาน คือนิพพานของสอุปาทิเสสบุคคล - ดู อิติ.อ.๒๑๗) 

บันทึกท่ี ๒: เรื่องความหมายของ ทิฏฐธัมมิกะ และ สัมปรายิกะ 
ทิฏฐธัมมิกะ และ สัมปรายิกะ มีรูปศัพทที่เปนคํานามวา ทิฏฐธรรม และ สัมปรายะ ตามลําดับ คําท้ังส่ีนี้ มีใชมากมาย 

ท้ังในบาลีและในคัมภีรช้ันหลัง (และมักพบในความหมายวา ปจจุบัน หรือชีวิตนี้ กับเบื้องหนา เลยจากชีวิตนี้ไป หรือโลกหนา 

เชน ม.มู.๑๒/๑๙๘/๑๗๒; ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๒; ฯลฯ) โดยเฉพาะท่ีคุนหูคุนตานักศึกษาธรรมมาก ไดแกที่มากับคําวา อัตถะ 
เปน ทิฏฐธัมมิกัตถะ และ สัมปรายิกัตถะ แปลกันวา ประโยชนปจจุบัน และประโยชนภายหนา บางคราวมี ปรมัตถะ (ประโยชน

อยางย่ิง หรือประโยชนสูงสุด) ตามมาดวย รวมเปนอัตถะ หรือประโยชน ๓ ข้ัน  
อยางไรก็ดี ในคัมภีรข้ันตนทีเดียว มีแตอัตถะ ๒ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และ สัมปรายิกัตถะ เทานั้น มาคูกัน (ดู วินย.

๕/๒/๔; ที.ปา.๑๐/๒๒๖/๒๗๔; ม.ม.๑๓/๕๙๖/๕๔๓; สํ.ส.๑๕/๓๖๗/๑๒๐; ๓๗๙/๑๒๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๓/๕๓; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๔/

๔๐๗; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๒) และในกรณีเชนนั้น สัมปรายิกัตถะ หมายถึงประโยชนท่ีสูงกวา หรือเลยจากทิฏฐธัมมิกัตถะขึ้นไป

ท้ังหมด รวมทั้งประโยชนข้ันปรมัตถดวย   
สวนคําวา ปรมัตถะ ทานใชลําพังตางหาก เปนคําโดดๆ ไมรวมอยูในชุด โดยถือเปนไวพจนอยางหน่ึงของนิพพาน 

(เชน ขุ.สุ.๒๕/๒๙๖/๓๓๘; ๓๑๓/๓๖๖; ม.ม.๑๓/๖๕๗/๖๐๕) ตอมา ในคัมภีรชั้นรอง จึงจัดเขาชุดเปนอัตถะ หรือประโยชน ๓ 

คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ (ขุ.จู.๓๐/๖๗๓/๓๓๓; ๗๕๕/๓๘๙) ในกรณีเชนนี้ สัมปรายิกัตถะ ยอมถูก

จํากัดความหมายใหแคบเขา เปนประโยชนเบื้องหนา หรือเกี่ยวกับโลกหนา ช้ันสวรรค ท่ีตํ่ากวาปรมัตถ คือยังไมถึงนิพพาน 
ท่ีวา “สัมปรายิกัตถะ” เดิมหมายถึงประโยชนช้ันสูงข้ึนไปทั้งหมด รวมทั้งปรมัตถะดวยนั้น เชน เมื่อคราวท่ีทาน

พรหมายุพราหมณผูเฒา ไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธองคประทานโอกาสใหทานถามปญหาได ท้ังท่ีเกี่ยวกับทิฏฐธัมมิกัตถะ 

และสัมปรายิกัตถะ พรหมายุพราหมณดําริวา สําหรับทิฏฐธัมมิกัตถะ ตัวทานเองชํานาญอยูแลว มีแตคนอ่ืนมาถามทาน ดังน้ัน 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๒๑ 
 

  

ทานจึงจะถามปญหาเก่ียวกับสัมปรายิกัตถะ คําถามเก่ียวกับสัมปรายิกัตถะของพรหมายุพราหมณมีวา “ทําอยางไร บุคคลจึงจะ
เปนพราหมณ เปนผูจบพระเวท (เวทคู) เปนผูทรงไตรเพทหรือไตรวิชชา (เตวิชชะ) เปนผูเจนศรุติ คือตัวบทแหงพระเวท (โสตถิยะ) เปน

พระอรหันต เปนผูลุไกวัลย (เกวลี) เปนมุนี และเปนพระพุทธเจา” (ม.ม.๑๓/๕๙๖/๕๔๓)   
แมคําวา “สัมปรายิกะ” ลวนๆ ก็มีความหมายกวางถึงช้ันปรมัตถดวยเชนกัน ดังในกัณณกัตถลสูตร (ม.ม.๑๓/๕๗๕-

๙/๕๒๐-๓) พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามพระพุทธเจาถึงความแตกตางระหวางวรรณะท้ัง ๔ พระพุทธเจาตรัสตอบแสดงความ

แตกตางในแงทิฏฐธัมมิกะวา เมื่อถือตามอาการแสดงความเคารพกัน กษัตริยและพราหมณก็เปนวรรณะสูง แตในแงสัมปรายิกะ 

ความแตกตางกันไมเก่ียวกับวรรณะ ความแตกตางขึ้นอยูกับความเพียรพยายามของแตละคน เมื่อถึงวิมุตติแลว ไมมีอะไรตางกัน และ

มีขอความตอนหนึ่งในคัมภีรมหานิทเทส (ขุ.ม.๒๙/๙๓/๘๖; ๑๕๒/๑๒๔) วา “บุคคลมองเห็นอานิสงส ๒ ประการแหงทิฏฐิ (ทฤษฎี) 

ของตน คือ อานิสงสท่ีเปนทิฏฐธัมมิกะ และอานิสงสท่ีเปนสัมปรายิกะ; อานิสงสที่เปนทิฏฐธัมมิกะของทิฏฐิเปนไฉน? กลาวคือ 
ศาสดามีทิฏฐิอยางใด สาวกทั้งหลายก็พลอยมีทิฏฐิอยางนั้น, พวกสาวกยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรงศาสดาผูมีทิฏฐิ
อยางนั้น และยอมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช อันสืบเนื่องมาแตการนั้น; อานิสงสที่เปนสัมปรายิกะของทิฏฐิ เปนไฉน? 
กลาวคือ บุคคลนั้นหวังผลตอไปขางหนาวา ทิฏฐินี้พอจะทําใหเปนนาค เปนครุฑ...เปนอินทร เปนพรหม หรือเปนเทพได ทิฏฐินี้ 

พอเพียงแกสุทธิ วิสุทธิ บริสุทธิ์ มุตติ วิมุตติ บริมุตติ เราจักบริสุทธิ์...หลุดพนไดดวยทิฏฐินี้” 
ในช้ันอรรถกถา ทานมักแสดงความหมายจํากัดลงไปทีเดียววา ทิฏฐธัมมิกะ หมายถึง มีในอัตภาพนี้ เกิดข้ึนในชาตินี้ 

สัมปรายิกะ หมายถึง มีในปรโลก เกิดข้ึนในโลกหนา หรือชีวิตหนา (เชน องฺ.อ.๒/๑; อิติ.อ.๑๐๓) แมอรรถกถาที่อธิบายเรื่อง

นิพพานธาตุ ๒ อยาง ก็อธิบายทํานองนี้เชนกัน คือกลาววา ทิฏฐธัมมิกะ หมายถึง มีอยู เปนไปในอัตภาพนี้, สัมปรายิกะ 

หมายถึง มีในเบ้ืองหนา คือภายหลังจากทําลายขันธ (อิติ.อ.๒๑๘) 

บันทึกท่ี ๓: เรื่องจริมจิต 

จริมจิต จริมกจิต จริมวิญญาณ จริมกวิญญาณ มีความหมายอยางเดียวกัน คือแปลวา จิตสุดทาย หรือวิญญาณ

สุดทาย (บางทีแปลแถมเขาใหชัดข้ึนวา จิตดวงสุดทายในภพ) หมายถึงจุติจิต หรือจุติวิญญาณของพระอรหันต หรือเรียกนัย

หนึ่งวา ปรินิพพานจิต คือจิตสุดทายที่ส้ินชีวิตของพระอรหันต หรือจิตขณะท่ีปรินิพพาน (ดู วินย.ฏีกา ๒/๔; และฎีกาแหงทีฆ-
นิกาย ฉบับอักษรพมา ๑/๓๖๔; ๒/๑๖๑, ๔๑๙ ฉบับอักษรไทยขณะเขียนนี้ ยังไมไดพิมพ) 

คําวา “จริมวิญญาณ” มีใชคร้ังแรกในจูฬนิทเทส ซึ่งเปนคัมภีรช้ันรองในพระไตรปฎก ดังความวา “เมื่อพระอรหันต
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสปรินิพพานธาตุนั้น เพราะความดับไปแหงจริมวิญญาณ ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาและสติ นามและรูป 

ยอมดับ คือสงบ ถึงความไมตั้งอยู ระงับไป ณ ท่ีนี้” (ขุ.จู.๓๐/๘๙/๒๓ อธิบาย ขุ.สุ.๒๕/๔๒๕/๕๓๑ อางใน สงฺคณี อ. ๓๖๕)   
ในสมัยอรรถกถา คําวาจริมวิญญาณและจริมจิต มีใชมากข้ึน บางแหงกําหนดเอาการบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน ดวย

การดับจริมจิต พรอมกันนั้นก็กําหนดเอาการบรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน หรือเริ่มดํารงอยูในสอุปาทิเสสนิพพาน ดวยการบรรลุ

อรหัตตผล (ดู ธ.อ.๔/๔๗; อิติ.อ.๓๘๙; สุตฺต.อ.๑/๓๔๗; นอกจากนี้ พึงดูประกอบ นิทฺ.อ.๒/๒๑๖; วินย.อ.๑/๒๓๕; ที.อ.๑/๒๒๔ =ม.อ.
๓/๒๗๐ =สํ.อ.๒/๒๒๖ =องฺ.อ.๒/๔๘๕ =อุ.อ.๓๙๐ =ปฺจ.อ.๑๑๔ =วินย.ฏีกา ๔/๒๔๒; องฺ.อ.๒/๒๙๑; ๓/๑๗๗; ที.อ.๑/๒๘๐ =อุ.อ.๒๑๙ 

=ม.อ.๑/๑๗๖ =องฺ.อ.๒/๑๙๒ =วินย.ฏีกา ๔/๙๑; สุตฺต.อ.๒/๔๐๘; ขุทฺทก.อ.๒๑๓ =สุตฺต.อ.๒/๔๓; ปฏิสํ.อ.๒๐๗; วิสุทฺธิ.๓/๓๔๓; ที.อ.๑/

๔๔๙; นิท.อ.๒/๒๑๗; สํ.อ.๒/๑๐; อุ.อ.๒๗๑; วิสุทฺธิ.๓/๙๗ (ฉบับอักษรไทยไมมี แตมีในฉบับอื่น เชน พมา และโรมัน)  
อนึ่ง พึงสังเกตวา ในคัมภีรฉบับอักษรไทย จริมจิต และจริมวิญญาณ เปนปุริมจิต และปุริมวิญญาณ (จิตหรือ

วิญญาณที่มีมากอน) หลายแหง (เชน ขุ.จู.๓๐/๘๙/๒๓; สํ.อ.๒/๑๐; ขุททก.อ.๒๑๓ เปนตน) แตหลักฐานยันกันเอง วาท่ีถูกเปน 

“จริม” (เชนในบาลีเปน ปุริม แตอรรถกถาท่ีอธิบายความตรงนั้นเปน จริม, ขอความเดียวกัน อยูในคัมภีรคนละเลม เลมหนึ่ง

เปน ปุริม แตอีกเลมหนึ่งเปน จริม เปนตน)  

บันทึกท่ี ๔: เร่ือง สีลัพพตปรามาส 

สีลัพพตปรามาส เปนสังโยชนท่ีมักเขาใจกันพรามากที่สุดขอหนึ่ง จึงเห็นควรนําหลักฐานมาแสดงเพ่ิมเติม เพ่ือเสริม
ความเขาใจ 



๔๒๒  พุทธธรรม 
 

ในสุตตนิบาต มีพุทธพจนมากแหงตรัสถึงสมณพราหมณ และบุคคลบางพวก มีความเห็นผิด ถือวาความบริสุทธจะมี

ไดดวยศีลและพรต เปนตน (เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙; ๔๑๖/๔๙๘; ๔๓๑/๕๔๐; ๓๑๔/๓๖๙) สวนอริยสาวก หรือทานผูหลุด

พน หรือมุนีท่ีแท ไมยึดติดทิฏฐิทั้งหลาย ละไดซึ่งศีลและพรตทั้งหมด (เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๒๐/๕๑๐; ๔๓๑/๕๔๐)   
คําวาบริสุทธิ์ หรือ “สุทธิ” นี้ หมายถึงจุดหมายสูงสุดของลัทธิศาสนา ตรงกับความหลุดพน หรือวิมุตตินั่นเอง (เชน ขุ.

ม.๒๙/๑๒๐/๑๐๕; ๓๓๖/๒๒๗; ขุ.จู.๓๐/๓๐๑/๑๔๙) ความเห็นผิดนั้น อาจแสดงออกในรูปของการบําเพ็ญศีลพรตเพ่ือจะได

เปนเทพเจา ดังปรากฏบอยๆ ในพระสูตรตางๆ โดยขอความวา “มีปณิธาน (หรือมีทิฏฐิ) วา: ดวยศีล หรือพรต หรือตบะ หรือ

พรหมจรรยนี้ เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง” (ม.มู.๑๒/๒๓๒/๒๐๙; ม.ม.๑๓/๘๕/๘๐; สํ.สฬ.๑๘/๓๒๓/๒๒๕; 
องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๖/๒๗๘; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๗/๕๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๗๖/๔๘๒; ขุ.ม.๒๙/๓๘/๓๙; ๓๘๒/๒๕๖)  

คัมภีรมหานิทเทส และจูฬนิทเทส ไดอธิบายเร่ืองการยึดถือความบริสุทธิ์ดวยศีลและพรตเชนนี้ไวหลายแหง เชนแหง

หนึ่งวา “มีสมณพราหมณพวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ดวยศีล พวกเขาเชื่อถือสุทธิ วิสุทธิ ความบริสุทธิ์ ความหลุดพน วิมุตติ บริ-

มุตติ เพียงดวยศีล เพียงดวยการบังคับควบคุมตน (สัญญมะ) เพียงดวยความสํารวมระวัง (สังวร) เพียงดวยการไมลวงละเมิด

...ฯลฯ...; มีสมณพราหมณพวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ดวยพรต พวกเขาถือหัตถิพรต (ประพฤติอยางชาง) บาง ถืออัสสพรต 

(ประพฤติอยางมา) บาง ถือโคพรต (ประพฤติอยางวัว) บาง ฯลฯ ถือพรหมพรตบาง ถือเทวพรตบาง ถือทิศพรต (ไหวทิศ) บาง

...(ขุ.ม.๒๙/๑๒๐/๑๐๕; ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๒๙/๑๑๐; ๖๑๗/๓๗๓; ๓๓๖/๒๒๗; ขุ.จู.๓๐/๑๒๐/๔๖; ๓๐๑/๑๔๙; ๓๑๕/

๑๕๕; และดูอธิบายของอรรถกถา นิทฺ.อ.๑/๒๗๐)   
คําอธิบายเชนนี้ลงตัวเปนแบบในคําจํากัดความคําวา “สีลัพพตปรามาส” ของคัมภีรอภิธรรมวา “ทิฏฐิ...การยึดถือ...

ของสมณพราหมณทั้งหลาย ภายนอก (จากธรรมวินัย) นี้ ทํานองนี้วา: ความบริสุทธิ์มีไดดวยศีล ความบริสุทธิ์มีไดดวยพรต 

ความบริสุทธิ์มีไดดวยศีลและพรต นี้เรียกวาสีลัพพตปรามาส” (อภิ.สํ.๓๔/๖๗๓/๒๖๓; ๗๒๕/๒๘๖; อภิ.วิ.๓๕/๙๓๒/๔๙๓; 
๙๖๒/๕๐๕) คําวา “ของสมณพราหมณภายนอก” นั้น บางทีทําใหบางทานเขาใจผิดวา การประพฤติศีลพรตของพวกนักบวช

นอกศาสนาเทานั้น เปนสีลัพพตปรามาส ความจริง คําที่วานี้ ควรถือเปนคําเนนเพ่ือช้ีตัวอยางรูปแบบหรือแนวปฏิบัติเทานั้น อาจ

เล่ียงแปลเปนวา “การยึดถืออยางพวกสมณพราหมณภายนอก” ก็จะชัดข้ึน หรือไมตองเติมคํานั้นเขามาเลยก็ได (เหมือนอยาง

พุทธพจนทั้งหลายในสุตตนิบาต และคําอธิบายใน ขุ.ม.๒๙/๓๓๖/๒๒๗ หรือในอรรถกถา เชน สงฺคณี อ.๕๐๑ เปนตน ก็ไมมี

คําวา “ของสมณพราหมณภายนอก” เพราะเมื่อถือผิดอยางนี้ ถึงอยูในพุทธศาสนา ก็เปนการถืออยางคนนอกพระศาสนา) 
สรุปความหมายตอนนี้วา สีลัพพตปรามาส หมายถึงการประพฤติศีลพรตดวยโมหะคือความหลงงมงายวา จะบริสุทธิ์

หลุดพน บรรลุจุดหมายของศาสนา เพียงดวยการบําเพ็ญศีลพรตน้ัน และในความหลงผิดนี้ ลักษณะหนึ่งท่ีแสดงออกมา คือ 

การกระทําดวยตัณหาและทิฏฐิ เชน ประพฤติอยางน้ันเพราะอยากไปเกิดเปนเทวดา และมีความเห็นผิดแฝงอยูดวยพรอมกันวา

การบําเพ็ญศีลพรตนั้นจะทําใหไปเกิดเปนเทวดาได 
วาโดยความหมายตามรูปศัพท สีลัพพตปรามาส ประกอบดวย สีล (ศีล) + วต (พรต) + ปรามาส (การถือเลยเถิด) 

คําวาศีลและพรต มีอธิบายในมหานิทเทสดังยกมาอางขางตนแลว (ขุ.ม.๒๙/๑๒๐/๑๐๕) และยังมีอธิบายนาสนใจเพ่ิมอีก

ใจความวา ขอท่ีเปนทั้งศีลและพรต ก็มี เปนแตพรต ไมเปนศีล ก็มี เชน วินัยของพระภิกษุ มีท้ังศีลและพรต กลาวคือ สวนที่

เปนการบังคับควบคุมตนหรือการงดเวน (สังยมะ หรือ สัญญมะ) ความสํารวมระวัง (สังวร) การไมลวงละเมิด เปนศีล สวนการ

สมาทานหรือขอท่ีถือปฏิบัติ เปนพรต ขอท่ีเปนแตพรต ไมเปนศีล ไดแกธุดงคท้ังหลาย เชน ถืออยูปา ถือบิณฑบาตเปนประจํา 

ถือทรงผาบังสุกุล เปนตน (ดู ขุ.ม.๒๙/๘๑/๗๗; ๙๑๘/๕๘๔)  
ในการบําเพ็ญศีลพรต โดยหวังจะไปเกิดเปนเทพ ถาเปนนักบวชนอกศาสนา เชน พวกถือกุกกุรพรต อรรถกถาก็

อธิบายวา ศีลก็หมายถึงประพฤติอยางสุนัข พรตก็หมายถึงขอปฏิบัติอยางสุนัข (ดู ม.อ.๓/๙๖) ถาเปนชาวพุทธ ศีลก็ไดแกเบญจ

ศีล เปนตน พรตก็ไดแกการถือธุดงค (นิทฺ.อ.๒/๑๓๒) บางทีอรรถกถาก็พูดจําเพาะภิกษุวา ศีล หมายถึงปาริสุทธิศีล ๔ พรต

หมายถึงธุดงค ๑๓ (ธ.อ.๗/๕๓; ดู องฺ.อ.๓/๙๖ ดวย)   
“ปรามาส” มักแปลกันวาลูบคลํา แตความจริง ความหมายในบาลีทั่วไปไดแก หยิบฉวย จับตอง จับไวแนน (เชน พระ

จับยึดตัวอุบาสกไว – วินย.๒/๗๐/๕๖; วินย.อ.๒/๒๐๒; ทีฆาวุกุมารจับเศียรพระเจากาสีเพ่ือจะปลงพระชนม – วินย.๕/๒๔๔/

๓๓๒; พระพุทธเจาไมทรงยึดมั่นความรู – ที.ปา.๑๑/๑๓/๒๙; ที.อ.๓/๑๙; ไมควรหยิบฉวยเอาของที่เขามิไดให – องฺ.ปฺจก.



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๒๓ 
 

  

๒๒/๑๗๙/๒๓๘; การจับฉวยทอนไมและศัสตราเพ่ือทํารายกัน – ขุ.ม.๒๙/๓๘๔/๒๕๘; ท่ีแปลกันวาลูบคลํา คงจะมาจากชาดก 
วาดวยกําเนิดของสุวรรณสาม กุสราช และมัณฑัพยกุมาร (ชา.อ.๗/๖; ๘/๑๓๕; ๙/๑๒๔) วาฤาษีปรามาสนาภีของภรรยา เปน

ตน ซึ่งนาจะเปนการเอานิ้วแตะ จี้หรือจดลงท่ีสะดือมากกวา (ดู สงฺคณี อ.๓๖๙ และ ม.อ.๒/๔๑๘ ประกอบ) หรือเทียบเคียง

จาก วินย.๑/๓๗๘/๒๕๔ ซึ่งอธิบาย “ปรามสนา” โดยไขความวา อิโต จิโต จ สฺโจปนา แปลไดวา ลูบ หรือสีไปมา   
อยางไรก็ตาม ความหมายของ“ปรามาส” ในดานหลักธรรม มีคําอธิบายเฉพาะชัดเจนอยูแลววา “สภาวํ อติกฺกมิตฺวา 

ปรโต อามสตีติ ปรามาโส” แปลวา จับฉวยเอาเกินเลยสภาวะเปนอยางอื่นไป จึงแปลวา ถือเลยเถิด คือเกินเลย หรือคลาดจาก

ความเปนจริง กลายเปนอยางอื่นไปเสีย (นิท.ฺอ.๑/๓๓๙; ๒/๔๗; ดู นิทฺ.อ.๑/๒๐๐,๓๐๑; สงฺคณี อ.๑๑๗ ดวย) เชน ตามสภาวะ

ท่ีจริงไมเที่ยง จับฉวยหรือยึดถือพลาดไปเปนวาเที่ยง ศีลพรตมีไวฝกหัดขัดเกลา เปนบาทฐานของภาวนา กลับถือเลยเถิดไป

เปนอยางอื่น คือ เห็นไปวาบําเพ็ญแตศีลพรต ก็จะบริสุทธิ์หลุดพนได 
สีลัพพตปรามาสน้ี ก็เปนทิฏฐิ คือความเห็นหรือการยึดถือยางหน่ึง (เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๐; อภิ.สํ.๓๔/๖๗๓/๒๖๓; 

ม.ม.๑๓/๘๕/๘๐; นิทฺ.อ.๑/๑๒๒) จึงมีปญหาวา เหตุใดตองแยกตางหากจากสังโยชนขอที่ ๑ คือสักกายทิฏฐิ ซึ่งเปนทิฏฐิ

เหมือนกัน อรรถกถาอธิบายวา สักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือตัวตนนั้น เปนทิฏฐิพ้ืนฐานอยูกับตนเองตามปกติ โดยไมตอง

อาศัยตรรกและการอางอิงถือตอจากผูอื่น สวนสีลัพพตปรามาส เปนทิฏฐิช้ันนอก เกี่ยวกับปฏิปทา คือทางแหงการปฏิบัติวาถูก

หรือผิด เปนอีกเรื่องหน่ึงตางหาก คนละขั้นตอนกันทีเดียว (ดู นิทฺ.อ.๑/๓๓๙) จึงตองแยกเปนคนละขอ และเพราะสีลัพพต- 

ปรามาสเปนเร่ืองของปฏิปทานี่แหละ ทานจึงอธิบายเช่ือมโยงใหเหน็วา สีลัพพตปรามาส เปนอัตตกิลมถานุโยค อันเปนอยางหนึ่ง

ในท่ีสุดสองดาน ซึ่งชาวพุทธพึงหลีกเวนเสีย เพ่ือดําเนินในมรรคาที่ถูกตอง คือมัชฌิมาปฏิปทา (ดู อุ.อ.๔๔๖) 
ปรามาส ใชมากอีกอยางหนึ่งในรูปท่ีเปนคุณนามวา “ปรามฏ” แปลวา “ซึ่งถูกจับตองแลว หรือจับตองบอยๆ” 

หมายความวา แปดเปอน หรือเสียความบริสุทธิ์ไปแลว ทานอธิบายวา ถูกตัณหาและทิฏฐิจับตอง คือ เปรอะเปอน หรือไม

บริสุทธิ์ เพราะถูกตัณหาและทิฏฐิเขามาเกลือกกล้ัวพัวพัน คือ รักษาศีลบําเพ็ญพรต เพราะอยากไดผลตอบแทนเปนลาภยศ

สรรเสริญสุขสวรรค  หรือเพราะเขาใจวาจะไดเปนนั่นเปนนี่ ตามลัทธิหรือทฤษฎีท่ียึดถือเอาไว  ศีลท่ีบริสุทธิ์จึงเรียกวาเปน    

“อปรามฏ” ไมถูกตัณหาและทิฏฐิแตะตองใหเปรอะเปอน ประพฤติดวยปญญา ถูกตองตามหลักการและความมุงหมาย เปนไท 

คือไมเปนทาสของตัณหาและทิฏฐินั้น เปนศีลระดับพระโสดาบัน (เชน สํ.ม.๑๙/๑๔๑๒/๔๒๙; ฯลฯ ฯลฯ; อรรถกถาอธิบายใน 

วินย.อ.๓/๔๘๖; ที.อ.๑/๑๓๙; ๒/๑๗๗; สํ.อ.๓/๓๘๗; องฺ.อ.๓/๑๑๔;วิสุทฺธิ.๑/๑๖; ดู สํ.อ.๒/๑๒๕ ดวย; แปลอีกอยางหนึ่งวา 
ไมถูกปรามาส คือใครๆ ทวง ตําหนิ ดูหมิ่น หรือหาเรื่องไมได) 

ลักษณะสุดทายของการถือศีลพรตที่พลาดหลัก ก็คือ การถือที่เปนเหตุใหมาทะเลาะวิวาทเกี่ยงแยงกันวา ใครดี ใคร

เลว ทานผิด ฉันถูก หรือเปนเหตุใหยกตนขมผูอื่นวา เราทําไดเครงครัดถูกตอง คนอ่ืนเลวกวาเรา ทําไมไดอยางเรา เปนตน (ดู 

ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑; ๔๑๙/๕๐๕) 
เทาท่ีกลาวมา พอจะสรุปลักษณะการถือศีลพรตท่ีเปนสีลัพพตปรามาสไดวา เปนการถือดวยโมหะ หรือดวยตัณหา

และทิฏฐิ ซ่ึงแสดงออกในรูปของการถือโดยงมงาย ไมเขาใจความมุงหมาย สักวาทําตามๆ กันไปอยางเถรสองบาตรบาง ถือโดย

หลงผิดวาศีลพรตเทานั้นก็พอใหถึงความบริสุทธิ์หลุดพน หรือถืออยางเปนพิธีรีตองศักดิ์สิทธิ์ วาทําไปตามนั้นแลว ก็จะบันดาล

ผลสําเร็จใหเกิดเองบาง ถือโดยรูสึกวาเปนขอบังคับลอยๆ เปนเครื่องบีบคั้นขืนใจ ไมรูวาจะทําไปเพ่ืออะไร เพราะไมเห็นโทษของ

ส่ิงที่พึงงดเวน ไมทราบซึ้งในคุณของการละเวนส่ิงท่ีช่ัวเลวและการที่จะทําตามขอปฏิบัตินั้นๆ จําใจทําไป ไมเห็นประโยชนบาง 

ถือเพราะอยากไดเหย่ือลอ เชน โชคลาภ กามสุข เปนตนบาง ถือเพราะมีความเห็นผิดในจุดหมายวา ศีลพรตจะทําใหไดเปนนั่น

เปนนี่บาง ถือแลวเกิดความหลงตัวเอง มีอาการยกตนขมผูอื่นบาง 
ลักษณะการรักษาศีลบําเพ็ญพรตท่ีถูกตอง ไมเปนสีลัพพตปรามาส ก็คืออาการที่พนจากความผิดพลาดท่ีกลาวแลว

ขางตน ซึ่งแสดงออกดวยการปฏิบัติท่ีเกิดจากความรูตระหนักวา กระทําเพ่ือฝกหัดขัดเกลาตนเอง เพ่ือเปนบาทของสมาธิ เพ่ือ

ความสงบเรียบรอย เพ่ือความดีงามของประชุมชน ปฏิบัติดวยมองเห็นโทษของการเบียดเบียน ทราบซึ้งวาความสงบเรียบรอย 

ไมเบียดเบียนกัน เปนตน เปนส่ิงท่ีดี เห็นคุณเห็นโทษแลว ละอายบาป มีฉันทะที่จะเวนช่ัวทําความดี โดยพรอมใจตน ตลอด

จนถึงข้ันสุดทายคือ ไมกระทําช่ัวและประพฤติดีอยางเปนไปเอง มีศีลและพรตเกิดข้ึนในตัวเปนปกติธรรมดา ไมตองฝก ไมตอง

ฝน เพราะไมมีกิเลสที่จะเปนเหตุใหทําความช่ัว เขาลักษณะของฐานหนึ่งใน ๖ ท่ีพระอรหันตนอมใจไป คือ ขอท่ีวา พระอรหันต



๔๒๔  พุทธธรรม 
 
นอมใจดิ่งไปในภาวะท่ีไมมีการเบียดเบียน มิใชเพราะถือสีลัพพตปรามาส แตเพราะหมดราคะ หมดโทสะ หมดโมหะ (วินย.๕/

๓/๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๒๑)  
เบื้องแรก ศีลเปนความประพฤติปกติ เพราะฝกปฏิบัติใหเคยชินเปนนิสัย และเพราะแรงใจท่ีมุงมั่น ฝกตนใหกาวหนา

ในคุณความดี สวนเบ้ืองปลาย ศีลเปนความประพฤติปกติ เพราะหมดส้ินเหตุปจจัยภายในที่จะใหหาทางทําส่ิงที่ไมดี  
ผูปฏิบัติผิดก็อาจมีศีลพรต แตเปนสีลัพพตปรามาส ผูปฏิบัติถูกก็มีศีลพรต ดังท่ีทานเรียกวา “สีลวตูปปนฺน” แปลวา 

ผูเขาถึงศีลพรต หรือประกอบดวยศีลและพรต (ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๓/๓๙๒; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๓/๓๖๔) บาง “สีลพฺพตสมฺปนฺน” แปลวา 
ผูถึงพรอมดวยศีลพรต (องฺ.ติก.๒๐/๔๙๙/๒๑๔) บาง   

จะวาบริสุทธิ์ดวยศีลพรต ก็ไมถูก บริสุทธิ์ไดโดยไมตองมีศีลพรต ก็ไมถูก (ขุ.สุ.๒๕/๔๑๖/๔๙๘) แตอยูท่ีศีลพรตที่ไม

เปนสีลัพพตปรามาส พรตอาจไมจําเปน เฉพาะอยางย่ิงสําหรับคฤหัสถ แตศีลท่ีเปนอปรามัฏฐ คือบริสุทธิ์ ไมคลาดหลักความ

จริง ไมเปรอะดวยตัณหาและทิฏฐิ เปนพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับความบริสุทธิ์หลุดพนในทุกกรณี (ดูในตอนวาดวยพระโสดาบัน

ขางหนา, เชน สํ.ม.๑๙/๑๔๑๒/๔๒๘-๑๖๒๘/๕๑๔)  
สรุปลงใหส้ันที่สุด หลักการของศีลพรต ก็มีเพียงวา เมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลพรตใดแลว อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรม

เส่ือม ศีลพรตอยางนั้นผิดพลาด ไรผล เมื่อบุคคลถือปฏิบัติศีลพรตใดแลว กุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเส่ือมถอย ศีลพรต

อยางน้ันถูกตองมีผลดี (ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๑๘/๒๘๙; ขุ.อุ.๒๕/๑๔๔/๑๙๔)  
ตราบใดยังเปนปุถุชน การถือมั่นถือพลาดในศีลพรต ก็ยังมีอยู ไมมากก็นอย ตามสัดสวนของตัณหา ทิฏฐิ หรือโมหะ

ท่ีเบาบางลง อยางนอยก็ยังมีอาการฝนใจ หรือขมไว จึงยังไมพนขั้นที่รักษาศีลดวยความยึดมั่นในศีล และถือเกินเลยคลาด

สภาวะไปบาง ตอเมื่อใด เปนพระโสดาบัน กิเลสหยาบแรงหมดไป จึงไดช่ือวา เปนผูบําเพ็ญบริบูรณในศีล (เชน องฺ.ติก.๒๐/

๕๒๖/๒๙๘ เปนตน) การรักษาศีลจึงจะเปนไปเอง เพราะเปนศีลอยูในตัว เปนปกติธรรมดา ไมตองฝก ไมตองฝนอีกตอไป และ

ถือพอดีๆ ตรงตามหลัก ตามความมุงหมาย ไมหยอน ไมเขว ไมเลยเถิดไป 

บันทึกท่ี ๕: ความหมายของ ฌาน 

ผูเร่ิมศึกษาพึงทราบวา คําวา ฌาน ๔ ตามปกติหมายถึง รูปฌาน ๔ ดังนั้น จะพูดวาฌาน ๔ หรือ รูปฌาน ๔ ก็มี 

ความหมายเทากัน; อนึ่ง ไมพึงสับสนฌาน ๔ กับฌาน ๕ เพราะฌาน ๕ ก็คือฌาน ๔ นั่นเอง เปนแตขยายละเอียดออกไปตาม

แนวอภิธรรม และฌานท่ี ๕ ตามแนวอภิธรรมนั้น ก็ตรงกับฌานที่ ๔ ในที่นี้นั่นเอง (ฌานที่แยกเปน ๔ เรียกวาฌานจตุกกนัย 

เปนแบบหลักที่พบท่ัวไปในพระสูตร สวนฌานที่แยกขยายออกเปน ๕ ตามแนวอภิธรรม เรียกวา ฌานปญจกนัย)  
ฌาน ๔ นี้ควรจะกลาวถึงในบทวาดวยมรรค ตอนสัมมาสมาธิ ในภาคปฏิบัติขางหนา แตเมื่อเอยถึงในที่นี้แลว ก็ควร

ทําความเขาใจเล็กนอย  
“ฌาน” แปลวา เพง หมายถึง ภาวะจิตท่ีเพงอารมณจนแนวแน ไดแกภาวะจิตที่มีสมาธินั่นเอง แตสมาธินั้นมีความ

ประณีตสนิทชัดเจนผองใส และมีกําลังมากนอยตางๆ กัน แยกไดเปนหลายระดับ ความตางของระดับนั้น กําหนดดวย

คุณสมบัติของจิตท่ีเปนองคประกอบรวมของสมาธิในขณะน้ันๆ องคประกอบเหลานี้ไดแก วิตก (การจรดจิตลงในอารมณ) วิจาร 

(การท่ีจิตเคลาอยูกับอารมณ) ปติ (ความอิ่มใจ) สุข อุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง) และเอกัคคตา (ภาวะท่ีจิตมีอารมณแนวแน

เปนหนึ่งเดียว คือตัวสมาธินั่นเอง)   
ฌานที่มีรูปธรรมเปนอารมณ (รูปฌาน) ทานนิยมแบงออกเปน ๔ ระดับ มีองคประกอบที่ใชกําหนดระดับ ดังนี้ 
๑. ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑)   มีองค ๕  คือ  วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
๒. ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒)   มีองค ๓  คือ   ปติ  สุข เอกัคคตา 
๓. ตติยฌาน (ฌานที่ ๓)   มีองค ๒  คือ   สุข เอกัคคตา 
๔. จตุตถฌาน (ฌานที่ ๔)   มีองค ๒  คือ   อุเบกขา เอกัคคตา 

ฌานที่สูงข้ึนไปกวานี้ คือ อรูปฌาน ก็มีองค ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา เหมือนจตุตถฌาน แตกําหนดอรูปธรรม

เปนอารมณ และมีความประณีตย่ิงข้ึนไปโดยลําดับ ตามอารมณที่กําหนด อรูปฌาน ๔ แตละขอ มีคําบรรยายอยูขางบนแลว 

(ตรงกับวิโมกขขอ ๔ ถึง ๗) จึงไมตองพูดถึงอีก. 



บทท่ี ๗ ประเภทและระดับ แหงนิพพาน และผูบรรลุนิพพาน  ๔๒๕ 
 

  

ฌาน อาจใชในความหมายอยางหลวมๆ โดยแปลวา เพง พินิจ ครุนคิด เอาใจจดจอ ก็ได และอาจใชในแงท่ีไมดี เปน

ฌานที่พระพุทธเจาทรงตําหนิ เชน เก็บเอากามราคะ พยาบาท ความหดหู ความกลัดกลุมวุนวายใจ ความลังเลสงสัย (นิวรณ ๕) 

ไวในใจ ถูกอกุศลธรรมเหลานั้นกลุมรุมใจ เฝาแตครุนคิดอยู ก็เรียกวาฌานเหมือนกัน (ม.อุ.๑๔/๑๑๗/๙๘) หรือกิริยาของสัตว 

เชน นกเคาแมวจองจับหนู สุนัขจ้ิงจอกจองหาปลา เปนตน ก็เรียกวาฌาน (ใชในรูปกริยาศัพท เชน ม.มู.๑๒/๕๖๐/๖๐๔)  
บางทีก็นํามาใชแสดงความหมายดานวิปสสนาดวย โดยแปลวา เพงพินิจ หรือคิดพิจารณา ในอรรถกถาบางแหงจึง

แบงฌานออกเปน ๒ จําพวก คือ การเพงอารมณตามแบบของสมถะ เรียกวา อารัมมณูปนิชฌาน (ไดแก ฌานสมาบัตินั่นเอง) 

การเพงพิจารณาใหเห็นไตรลักษณ ตามแบบวิปสสนา หรือวิปสสนานั่นเอง เรียกวา ลักขณูปนิชฌาน (ในกรณีนี้ แมแตมรรคผล 

ก็เรียกวาฌานได เพราะแปลวาเผากิเลสบาง เพงลักษณะที่เปนสุญญตาของนิพพานบาง) ดู องฺ.อ.๑/๕๓๖; ปฏิสํ.อ.๒๒๑; สงฺคณี 
อ.๒๗๓ (ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๘๓/๓๖๘ ดวย)  
 
 



 

ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? 

ขอควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเขาใจ 

สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ 
 

บทท่ี ๘ 

 ขอควรทราบตอไปนี้ สวนมากเปนเรื่องของภาคปฏิบัติท่ีควรจะพูดถึงในตอนตอไป แตมีขอความบาง

แหงในตอนนี้พาดพิงถึง จึงนํามาอธิบายไวคราวหนึ่งกอน เพ่ือใหเขาใจเรื่องท่ีผานในตอนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๑. สมถะ – วิปสสนา 
สมถะ  แปลงายๆ วาความสงบ แตท่ีใชท่ัวไป หมายถึงวิธีทําใจใหสงบ ขยายความวา ไดแก ขอปฏิบัติ

ตางๆ ในการฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ จนต้ังม่ันเปนสมาธิ ถึงขั้นไดฌานระดับตางๆ จุดมุงของสมถะ คือ 

สมาธิ ซึ่งหมายเอาสมาธิข้ันสูงท่ีทําใหเกิดฌาน   
หลักการของสมถะ คือ กําหนดใจไวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง (เรียกวา “อารมณ์”) ใหแนวแนจนจิตนอมดิ่งอยูใน

ส่ิงน้ันส่ิงเดียว (เรียกกันวา จิตมีอารมณเปนหน่ึง หรือจิตมีอารมณอันเดียว) ความแนวแนหรือต้ังมั่นของจิตน้ี

เรียกวา “สมาธิ”  
เม่ือสมาธิแนบสนิทเต็มที่แลว ก็จะเกิดภาวะจิตท่ีเรียกวา ”ฌาน” ซึ่งแบงเปนระดับตางๆ ระดับท่ีกําหนด

เอารูปธรรมเปนอารมณ เรียกวา รูปฌาน หรือเรียกงายๆ วา ฌาน มี ๔ ขั้น ระดับท่ีกําหนดอรูปธรรมเปน

อารมณเรียกวา อรูปฌาน มี ๔ ข้ัน ท้ังรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ เรียกรวมกันวา สมาบัติ (๘)   
ภาวะจิตในฌานนั้น เปนภาวะท่ีสุขสงบผองใส ไมมีความเศราหมองขุนมัว ไมมีส่ิงรบกวนใหสะดุดหรือ

ติดของอยางใดๆ เรียกวาปราศจากนิวรณ์ ทานอนุโลมเรียกวาเปนความหลุดพนจากกิเลสตลอดเวลาที่ยังอยูใน
ฌานนั้นๆ (แตเม่ือออกจากฌานแลว กิเลสกลับมีไดอยางเดิม ทานจึงเรียกวาเปนวิกขัมภนนิโรธ หรือวิกขัมภน-

วิมุตติ คือ ดับกิเลส หรือหลุดพนดวยเอาสมาธิขมไว ดังไดกลาวแลวขางตน) 
นอกจากฌานแลว สมถะยังมีผลพลอยไดท่ีสืบเน่ืองจากฌานน้ันอีก คืออาจทําใหเกิดความสามารถ

พิเศษท่ีเรียกวาอภิญญา ๕ อยาง ไดแก แสดงฤทธ์ิได อานใจคนอื่นได ระลึกชาติได หูทิพย และตาทิพย 
อยางไรก็ดี เมื่อใชอยางหลวมๆ หรือพูดอยางกวางๆ สมถะ ก็คือ การทําใจใหสงบ หรือการทําจิตใหเปน

สมาธิ และบางคราวก็หมายถึงตัวสมาธิน้ันเอง  
วาตามความจริง ความหมายของสมถะท่ีวา คือตัวสมาธินี้แหละ เปนความหมายท่ีตรงตามหลักวิชาท้ัง

ฝายอภิธรรมและฝายพระสูตร
813

 เพราะไมวาจะเจริญสมถะ จนไดฌานสมาบัติ หรืออภิญญา เปนผลสําเร็จสูง

พิเศษเพียงใดก็ตาม เนื้อแทของสมถะ หรือตัวสมถะ หรือแกนของสมถะท่ีใหผลเชนน้ัน ก็คือสมาธิน่ันเอง 

                                                 
813  ทางฝายอภิธรรม เชน อภิ.สํ.๓๔/๒๕๓/๙๖; ๒๒๓/๙๐; ๒๐๖/๘๕ เปนตน; ทางฝายพระสูตร เชน องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๕/๗๗ อธิบายใน 

องฺ.อ.๒/๓๓ (ซ่ึงจะอางตอไปอีก); และใน องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๕/๔๑๘ เมื่อกลาวถึงอินทรีย ๕ ทานใชคําวา สมถะ แทน สมาธิ และ

๑ 



บทท่ี ๘  สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ  ๔๒๗ 
 

  

วิปสสนา แปลงายๆ วา การเห็นแจง หรือวิธีทําใหเกิดการเห็นแจง หมายถึงขอปฏิบัติตางๆ ในการ

ฝกฝนอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัดส่ิงท้ังหลายตรงตอสภาวะของมัน คือใหเขาใจตามความเปนจริง 

หรือตามท่ีส่ิงเหลาน้ันมันเปนของมันเอง (ไมใชเห็นไปตามท่ีเราวาดภาพใหมันเปน ดวยความชอบ ความชัง ความ

อยากได หรือความขัดใจของเรา) รูแจงชัดเขาใจจริง จนถอนความหลงผิด รูผิด และยึดติดในส่ิงท้ังหลายได ถึง

ข้ันเปล่ียนทาทีตอโลกและชีวิตใหม ท้ังทาทีแหงการมอง การรับรู การวางจิตใจ และความรูสึกทั้งหลาย  
ความรูความเขาใจถูกตอง ท่ีเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระหวางการปฏิบัติน้ัน เรียกวา ญาณ มีหลายระดับ 

ญาณสําคัญในขั้นสุดทายเรียกวา วิชชา เปนภาวะตรงขามท่ีกําจัดอวิชชา คือความหลงผิดไมรูแจงไมรูจริงให
หมดไป   

ภาวะจิตท่ีมีญาณหรือวิชชาน้ัน เปนภาวะท่ีสุขสงบผองใส และเปนอิสระ เพราะลอยตัวพนจากอํานาจ

ครอบงําของกิเลส เชน ความชอบความชัง ความติดใจและความขัดใจ เปนตน ไมถูกบังคับหรือชักจูงโดยกิเลส

เหลาน้ัน ใหมองเห็นหรือรับรูส่ิงตางๆ  อยางบิดเบือน จนพาความคิดและการกระทําท่ีติดตามมาใหหันเหเฉไป 

และไมตองเจ็บปวด หรือเรารอน เพราะถูกบีบคั้นหรือตอสูกับกิเลสเหลานั้น ญาณ และวิชชา จึงเปนจุดมุงของ

วิปสสนา เพราะนําไปสูวิมุตติ คือความหลุดพนเปนอิสระท่ีแทจริง ซึ่งย่ังยืนถาวร (ทานเรียกวา สมุจเฉทนิโรธ 

หรือ สมุจเฉทวิมุตติ แปลวา ดับกิเลส หรือหลุดพนโดยเด็ดขาด) 
ถาพูดอยางรวบรัด ก็วา ผลท่ีมุงหมายของสมถะ คือฌาน ผลท่ีมุงหมายของวิปสสนา คือญาณ หรือวา

สมถะนําไปสูฌาน
814

 วิปสสนานําไปสูญาณ   
ผูปฏิบัติสมถะ (สํานวนแบบเรียกวา บําเพ็ญ หรือเจริญสมถะ) อาจทําแตสมถะอยางเดียว โดยมุงหวัง

จะช่ืนชมเสพผลของสมถะ คือฌานสมาบัติ และอภิญญาท้ัง ๕ ไมตองเกี่ยวของกับวิปสสนาเลยก็ได เรียกวา 

หยุดอยูเพยีงข้ันสมาธิ ไมกาวไปถึงขั้นปญญา  
แตผูปฏิบัติวิปสสนา ตองอาศัยสมถะไมมากก็นอย คือ อาจเจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติกอนแลว จึง

กาวตอไปสูวิปสสนา คือเอาฌานเปนบาทของวิปสสนา (เรียกวาเจริญวิปสสนา ที่มีฌานเปนบาท) ก็ได อาจเร่ิมเจริญ

วิปสสนาไปกอนแลว จึงเจริญสมถะตามหลัง ก็ได หรืออาจเจริญท้ังสมถะและวิปสสนาควบคูกันไป ก็ได
815.1

  
แมแตผูท่ีไดช่ือวาเจริญแตวิปสสนาอยางเดียวลวน (สุทธวิปสสนายานิก)

809.2
 ไมอาศัยสมถะเลย ก็

หมายถึง ไมอาศัยสมถะในความหมายโดยนิปริยาย หรือความหมายจําเพาะท่ีเครงครัด คือไมไดทําสมถะจนได

ฌานสมาบัติกอนเจริญวิปสสนา แตตามความเปนจริงก็อาศัยสมถะในความหมายอยางกวางๆ คือ อาศัยสมาธิ

น่ันเอง สมาธิของผูเจริญวิปสสนาแบบนี้ อาจเริ่มตนดวยขณิกสมาธิ
809.3

 (สมาธิช่ัวขณะ) ก็ได แตเมื่อถึงขณะที่

บรรลุมรรคผล สมาธิน้ันจะแนวแนสนิท (เปนอัปปนาสมาธิ) ถึงระดับปฐมฌาน (ฌานท่ี ๑ หรือ รูปฌานที่ ๑)
809.4 

ผลท่ีเกิดจากสมถะอยางเดียว ไมวาจะเปนฌานสมาบัติหรืออภิญญาท่ีสูงพิเศษเพียงไร ก็ยังเปน

โลกีย
816.1 

เปนของปุถุชน คือคนมีกิเลส เส่ือมถอยได เชน ฤทธ์ิท่ีพระเทวทัตได
810.2

 เจโตวิมุตติของพระโคธิกะ
810.3

  

และฌานสมาบัติของพระภิกษุสามเณร ฤาษี และคฤหัสถบางทาน ท่ีมีเรื่องเลาตอกันมาในคัมภีรตางๆ810.4
    

                                                                                                                                                        
วิปสสนา แทน ปญญา โดยตรงทีเดียว (เปน สัทธา สติ วิริยะ สมถะ วิปสสนา แทนที่จะเปน สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา อยาง

ในความรอยแกวตามปกติ) 
814

 ท่ีพูดวาสมถะอาจใหไดอภิญญา ๕ ซ่ึงไดแกญาณตาง ๆ พวกหน่ึงนั้น ความจริงก็ตองใหไดฌานกอนแลวจึงนอมจิตท่ีเปนสมาธิพรอม

ดีดวยกําลังฌานน้ันไปเพื่อไดญาณจําพวกอภิญญาอีกตอหนึ่ง ถาพูดใหเครงครัดจึงตองวา สมถะ (ลวน ๆ) จบหรือสิ้นสุดลงเพียงแค

ฌาน (คือ ไมเกินเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ดู วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๔๗-๘) 

815.1-2-3-4 
ดูอธิบายในตอนวาดวยหลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน ขางหนา  



๔๒๘  พุทธธรรม 
 

ฌานสมาบัติ และอภิญญา ท่ีเกิดจากสมถะนั้น เปนของมีมากอนพุทธกาล เชน อาฬารดาบส กาลาม-

โคตร ไดถึงอรูปฌานท่ี ๓  อุททกดาบส รามบุตร ไดถึงอรูปฌานท่ี ๔
817.1

 เปนตน เปนของมีไดในลัทธิภายนอก

พระพุทธศาสนา
811.2 มิใชจุดหมายของพระพุทธศาสนา เพราะไมทําใหหลุดพนจากกิเลสและทุกขไดอยางแทจริง 

นักบวชบางลัทธิทําสมาธิจนไดฌาน ๔ แตยังมีมิจฉาทิฏฐิท่ีเกี่ยวกับเรื่องอัตตา และยึดถือภาวะในฌานน้ันวาเปน

นิพพาน ก็มี ลัทธิเชนนี้พระพุทธเจาทรงปฏิเสธ
811.3   

ผลท่ีตองการจากสมถะตามหลักพุทธศาสนา คือการสรางสมาธิเพื่อใชเปนบาทฐานของวิปสสนา
818

 

จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสําเร็จไดดวยวิปสสนา คือการฝกอบรมปญญาที่มีสมาธิน้ันเปนบาทฐาน หาก

บรรลุจุดหมายสูงสุดดวย และยังไดผลพิเศษแหงสมถะดวย ก็จัดวาเปนผูมีคุณสมบัติพิเศษ ไดรับการยกยองนับ

ถืออยางสูง แตหากบรรลุจุดหมายแหงวิปสสนาอยางเดียว ไมไดผลวิเศษแหงสมถะ ก็ยังเลิศกวาไดผลวิเศษแหง

สมถะ คือไดฌานสมาบัติและอภิญญา ๕ แตยังไมพนจากอวิชชาและกิเลสตางๆ 
อน่ึง ไมตองพูดถึงจุดหมายสูงสุด แมแตเพียงขั้นสมาธิ ทานก็กลาววา พระอนาคามีถึงแมจะไมไดฌาน

สมาบัติ ไมไดอภิญญา ก็ชื่อวาเปนผูบําเพ็ญสมาธิบริบูรณ เพราะสมาธิของพระอนาคามีผูไมไดฌานสมาบัติ ไมได

อภิญญานั้น แมจะไมใชสมาธิท่ีสูงวิเศษอะไรนัก แตก็เปนสมาธิท่ีสมบูรณในตัว ยั่งยืนคงระดับ มีพื้นฐานม่ันคง 

เพราะไมมีกิเลสท่ีจะทําใหเส่ือมถอยหรือรบกวนได  
ท้ังน้ี ตรงขามกับสมาธิของผูเจริญสมถะอยางเดียว จนไดฌานสมาบัติและอภิญญา แตไมไดเจริญ

วิปสสนา ไมไดบรรลุมรรคผล แมสมาธิน้ันจะเปนสมาธิขั้นสูง มีผลพิเศษ แตก็ขาดหลักประกันที่จะทําใหยั่งยืน

ม่ันคง ผูไดสมาธิอยางน้ี ถายังเปนปุถุชน ก็อาจถูกกิเลสครอบงําทําใหเส่ือมถอยได หรือแมจะไดเจริญวิปสสนา

จนบรรลุมรรคผลช้ันพระโสดาบันหรือพระสกทาคามี ก็ยังมีกามราคะรบกวนหรือบ่ันทอนสมาธิได ทานยังไม

เรียกวาเปนผูบําเพ็ญสมาธิบริบูรณ
819 

ความที่ช้ีแจงตอนน้ี ยังสัมพันธกับเรื่องเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติท่ีจะกลาวตอไปอีก 

                                                                                                                                                        
816.1 เชน วิสุทธิ.๒/๑๙๕, ๑๙๗    810.2 วินย.๗/๓๔๕, ๓๔๙/๑๖๑, ๑๖๕; ชา.อ.๖/๑๔๗    
810.3

 สํ.ส.๑๕/๔๘๙/๑๗๖    810.4 เชน วิสุทธิ.๓/๓๔๓; ชา.อ.๔/๕; สุตฺต.อ.๑/๘๕/๘๗ 
817.1 ม.มู.๑๒/๓๑๗-๘/๓๒๐-๑; ๔๑๑-๒/๔๔๔-๕      811.2 ม.อ.๓/๕๗๓    811.3 ที.สี.๙/๕๐/๔๗ 
818 พูดงายๆ วา สมาธิท่ีเลิศประเสริฐสุด ก็คือสมาธิที่ชวยใหตรัสรู หรือสมาธิที่ชวยใหปญญากําจัดกิเลสและหลุดพนได เรียกอยางวิชาการวา 

สมาธิที่เปนองคแหงมรรค หรือสมาธิในมรรค (มัคคสมาธิ) สมาธิอยางน้ี มีช่ือเรียกพิเศษวา อานันตริกสมาธิ (บางแหงเพี้ยนเปน อนันตริก 

บาง อนันตริย บาง อานันตริย บาง) แปลวา สมาธิท่ีใหผลตอเน่ืองไปทันที คือทําใหบรรลุอริยผลทันที ไมมีอะไรค่ันหรือแทรกระหวางได สมาธิ

ชนิดน้ี พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา ไมมีสมาธิอื่นใดเทียมเทา (ขุ.ขุ.๒๕/๗/๖; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๔/๓๖๘) ถึงหากจะเปนสมาธิระดับต่ํา ก็ถือวา

ประเสริฐกวาสมาธิอื่นๆ ไมวาจะเปนสมาธิระดับรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตาม (ขุททก.อ.๑๙๘; สุตฺต.อ.๒/๒๗) อานันตริกสมาธิน้ี ทานกลาวถึงใน

ที่อ่ืนๆ อีก ทั้งบาลีและอรรถกถา ผูสนใจพึงดู ที.ปา.๑๑/๓๗๓/๒๘๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๒-๓/๒๐๐-๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๐/๒; ๒๑๑/๑๓๘; ที.อ.๓/

๓๒๕; องฺ.อ.๒/๔๔๒; ปฏิสํ.อ.๔๒; วิสุทธิ.ฏีกา ๓/๕๙๒; เถรี.อ.๙๙ (ฉบับอักษรโรมัน; ฉบับไทยยังไมพิมพ) 
819  ที่วาพระอนาคามีเปนผูบําเพ็ญสมาธิไดบริบูรณ เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖/๒๙๘; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔; แนวอธิบายพึงเทียบ วิสุทฺธิ.

๓/๓๖๔; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๔๐; มีขอนาสังเกตวา คัมภีรฝายอภิธรรมกลาววา เมื่อพระอนาคามีส้ินชีพ จะอุบัติในชั้นสุทธาวาส (สงฺคห.

๓๐; แตสงฺคห.ฏีกา ๑๘๒ ไขความวา พระอนาคามียอมเกิดในภูมิใดภูมิหน่ึงที่ตรงกับชั้นแหงฌานท่ีตนได กฎมีเพียงวาพระอนาคามี

เทานั้นเกิดไดในสุทธาวาส) และจัดสุทธาวาสเปนภพระดับจตุตถฌาน คือรูปฌานที่ ๔ (อภิ.วิ.๓๕/๑๑๐๗/๕๗๑; สงฺคห.๒๖) ทําใหนา

สงสัยวา พระอนาคามีท่ีปฏิบัติมาแบบสุทธวิปสสนายานิก คือเปนสุกขวิปสสก อยางที่กลาวถึงในวิสุทฺธิ.๓/๓๖๑ และ วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/

๖๔๐ ไมไดจตุตถฌานจะไปอุบัติในสุทธาวาสไดอยางไร คัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี คงจะกลัวมีผูสงสัยเชนน้ี จึงอธิบายวา “พระ
อนาคามีเหลานั้น แมจะเปนสุกขวิปสสก แตเมื่อถึงเวลาจะมรณะ ยอมยังสมาบัติใหเกิดขึ้นไดโดยแนนอนทีเดียว เพราะเปนผูบําเพ็ญ

บริบูรณในสมาธิอยูแลว”  (สงฺคห.ฎีกา ๑๘๓) อยางไรก็ดี บาลีฝายพระสูตร ที่ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒๔/๑๗๑; ๑๒๖/๑๗๕ แสดงวา ผู

ไดปฐมฌานบาง ทุติยฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบาง เมื่อเปนอนาคามีแลว ลวนอุบัติในสุทธาวาสท้ังนั้น ในกรณีนี้ อรรถ-
กถา (องฺ.อ.๒/๔๓๑) ก็ไขความออกไปอีกวา พระอนาคามีเหลาน้ันเจริญจตุตถฌานไดแลว จึงอุบัติ. 



บทท่ี ๘  สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ  ๔๒๙ 
 

  

๒. เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ
820 

เรื่องวิมุตติ ไดพูดถึงบางแลวในตอนวาดวยไวพจนของนิพพาน และภาวะของผูบรรลุนิพพาน แตเห็น

ควรกลาวถึงโดยเฉพาะอีกครั้งหน่ึง เพื่อชวยใหเขาใจความหมายชัดเจนตลอดสายยิ่งข้ึน 
วิมุตติ หรือความหลุดพนน้ัน ในระดับสูงสุด ใชในความหมายตางกัน แยกไดเปน ๓ อยาง คือ  
อยางแรก การหลุดพน กิริยาที่หลุดพนออกมาได หรืออาการท่ีเปนไปในขณะหลุดพนเปนอิสระ วิมุตติ

ในความหมายอยางน้ี ทานเรียกวาเปน มรรค  
อยางท่ีสอง ความเปนผูหลุดพน คือความเปนอิสระในเม่ือหลุดพนออกมาไดแลว วิมุตติในความหมาย

อยางนี้ ทานเรียกวาเปน ผล   
อยางท่ีสาม ภาวะแหงความเปนผูหลุดพน ภาวะแหงความเปนอิสระท่ีผูหลุดพนหรือผูเปนอิสระนั้น

เขาถึง และรูสึกได ซึ่งอํานวยความดีงามตางๆ มีความสุขสบายปลอดโปรงโลงใจเปนตน และภาวะแหงความเปน

อิสระเชนนั้น ท่ีผูยังไมหลุดพนกําหนดเปนอารมณ เชน นึกถึง คํานึงถึง หนวงเอาเปนจุดหมายในใจ เปนตน 

วิมุตติในความหมายอยางน้ี คือท่ีใชเปนไวพจนของนิพพาน คือหมายถึง นิพพาน นั่นเอง821
  

อยางไรก็ตาม ในความหมาย ๓ อยางนั้น ขอท่ีถือวาเปนความหมายจําเพาะกวาอยางอื่น หรือเปนเรื่อง

ของวิมุตติเองแทๆ ก็คือ วิมุตติในความหมายท่ีเปนผล และคําวาผล ในท่ีนี้ ตามปกติหมายถึงอรหัตตผล 

(ความสําเร็จเปนพระอรหันต ในเมื่อละสังโยชนไดหมดส้ิน จิตพนจากอาสวะทั้งหลายแลว)  
สวนในความหมายที่เปนมรรค ก็มีธรรมขออื่นเปนเจาของเรื่องอยูแลว โดยเฉพาะวิชชาและวิราคะ ซึ่ง

มักมาคูกันกับวิมุตติน้ี โดยวิชชาเปนมรรค หรือไมก็วิราคะเปนมรรค วิมุตติเปนผล   
สวนในความหมายที่เปนนิพพาน วิมุตติก็เปนเพียงไวพจน ซึ่งมีนิพพานเปนคํายืนอยูแลว

822
  

วิมุตติท่ีเปนผล โดยเฉพาะอรหัตตผลนั้น ทานมักแยกใหเห็นชัดเปน ๒ ดาน คือ เปน เจโตวิมุตติ และ 

ปญญาวิมุตติ   
เจโตวิมุตติ คือความหลุดพนทางดานจิต แปลกันวา ความหลุดพนแหงจิต หรือความหลุดพนดวยกําลัง

จิตคือ ดวยสมาธิ หมายถึง ภาวะจิตท่ีประกอบดวยสมาธิ ซึ่งกําราบราคะลงได ทําใหหลุดพนจากกิเลสเคร่ือง
ผูกมัดท้ังหลาย (ราคะ ในท่ีน้ี และในบาลีท่ัวไป ไมมีความหมายแคบอยางท่ีเขาใจกันในภาษาไทย คือ ไมใชเรื่อง

กามเทาน้ัน แตหมายถึง ความติดใจ ความใคร ในอารมณตางๆ ท้ังรูปธรรมและนามธรรม เปนไวพจนของ

ตัณหา และกินความถึงโทสะดวย เพราะโทสะก็คือแรงผลักท่ีเปนปฏิกิริยาของราคะน่ันเอง)  
                                                 
820  ผูศึกษาที่ไมคุนกับภาษาบาลี ไมพึงสับสนระหวางเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ หรือวิมุตติ ซ่ึงเปนภาวะและอาการ กับอุภโตภาควิมุต 

และปญญาวิมุต (เขียน อุภโตภาควิมุตต และปญญาวิมุตต ก็ได) ซ่ึงเปนบุคคล 

821  อรรถกถาบางแหงอธิบายวา นิพพานชื่อวาเปนวิมุตติ เพราะหลุดพนจากสังขตธรรมท้ังปวง (มิใชเพียงหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง) ดู 
ที.อ.๓/๒๒๔ 

822  การอธิบายความหมายเหลานี้ ถือตามแนวอรรถกถา: ในความหมายที่เปนมรรคและผล เชน ที.อ.๑/๒๗๘; ม.อ.๒/๓๗๙; องฺ.อ.๒/

๑๙๑; ๓/๑๔๓; ท่ีหมายถึงผลและนิพพาน เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๙๓/๕๐๒; ม.อ.๑/๕๙; อุ.อ.๘๘; อิติ.อ.๒๑๗; วิมุตติ หมายถึงผล คือ
อรหัตตผล เชน วินย.อ.๓/๕๖๑; ที.อ.๓/๓๓๓; สํ.อ.๑/๒๐๐; ๒/๖๙; องฺ.อ.๓/๖; วินย.ฎีกา ๑/๒๙๙;  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๕๑; ฯลฯ; วิมุตติ
ที่มาคูกับวิชชา กลาวไวแลวทายตอนท่ีวาดวยภาวะของผูบรรลุนิพพาน เชน ที.อ.๓/๓๒๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๘๔; ฯลฯ ท่ีมาในบาลี เชน 

ที.ปา.๑๑/๓๘๗/๒๙๑; ม.อุ.๑๔/๘๓๑/๕๒๖; องฺ.ทุก.๒๐/๓๓๕/๑๐๔; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๔; วิมุตติที่มาคูกับวิราคะ ไดใน
ขอความวา “วิราคา วิมุจฺจติ” ซ่ึงมีมากมาย เชน สํ.ข.๑๗/๓๖๕/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๑/๒; ฯลฯ; หรือที่อธิบายเปนพิเศษใน ขุ.ปฏิ.๓๑/

๕๘๘/๔๙๘ เปนตนไป; หรือในอรรถกถา เชน สํ.อ.๒/๓๒๗ เปนตน 



๔๓๐  พุทธธรรม 
 

ปญญาวิมุตติ คือ ความหลุดพนดานปญญา แปลกันวา ความหลุดพนดวยปญญา แตควรแปลวา 

ความหลุดพนแหงปญญาดวย เพราะหมายถึง ปญญาบริสุทธ์ิ หรือความรูถูกตองสมบูรณ ไมมีกิเลสบดบังหรือ

บิดเบือน ซึ่งเกิดข้ึนแกผูบรรลุอรหัตตผล ในเมื่อปญญานั้นกําจัดอวิชชาไดแลว ทําใหผูน้ันหลุดพนจากกิเลส

เครื่องผูกมัดทั้งปวง ดังบาลีวา “เพราะสํารอกราคะได จึงมีเจโตวิมุตติ, เพราะสํารอกอวิชชาได จึงมีปญญาวิมุตติ”823
  

อรรถกถาอธิบายวา เจโตวิมุตติ ไดแก ผลสมาธิ หรืออรหัตตผลสมาธิ หรืออรหัตตผลจิต
824

 (สมาธิหรือ

จิตอันต้ังมั่น ท่ีเปนผลแหงการสําเร็จเปนพระอรหันต) และวา ปญญาวิมุตติ ไดแก ผลญาณ หรือผลปญญา หรือ

อรหัตตผลญาณ หรืออรหัตตผลปญญา
๒
 (ฌานหรือปญญาท่ีเปนผลแหงการสําเร็จเปนพระอรหันต)  

ผูบรรลุอรหัตตผล จะตองไดเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตตินี้ ครบทั้งสองอยางทุกบุคคล คําท้ังสองน้ีจึง

มาคูกันเสมอ ในขอความที่กลาวถึงการบรรลุอรหัตตผล ดังบาลีวา “เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป จึงทําใหเห็น

ประจักษดวยปญญาอันยิ่งเอง ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ท่ีไมมีอาสวะ ในปจจุบันนี้ทีเดียว”825
   

เจโตวิมุตติเปนผลของสมถะ ปญญาวิมุตติเปนผลของวิปสสนา
826

 พระอรรถกถาจารยกลาววา คําคูน้ี

แสดงใหเห็นวา สมถะและวิปสสนา จะตองมาควบคูกัน แมในขั้นผล เชนเดียวกับในข้ันมรรค
827

 (แมวาสมถะท่ี

ตองการในท่ีน้ี อาจจะเปนเพียงสมถะในความหมายอยางกวางๆ คือ สมาธิเทาท่ีจําเปนเทาน้ัน ไมจําตองเปน

สมถะที่ฝกกันเปนงานเปนการจนไดอภิญญาสมาบัติ) ขอน้ีสมดวยบาลีวา 

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างนี้ เป็นวิชชาภาคิยธรรม (ธรรมเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา 
หรือธรรมข้างฝ่ายวิชชา คือธรรมท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดวิชชา) ได้แก่ สมถะ และ วิปัสสนา”828 

“สมถะ เจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร? (ตอบ) จิตจะได้รับการเจริญ, จิตเจริญแล้ว จะได้
ประโยชน์อะไร? (ตอบ) ละราคะได้”  

“วิปัสสนา เจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร? (ตอบ) ปัญญาจะได้รับการเจริญ, ปัญญา
เจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร? (ตอบ) ละอวิชชาได้” 

“ภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะ ย่อมไม่หลุดพ้น หรือปัญญาก็ดีที่เศร้าหมอง
ด้วยอวิชชา ย่อมเจริญไม่ได้, ด้วยประการดั่งนี้ เพราะสํารอกราคะได้ จึงมีเจโตวิมุตติ, เพราะ
สํารอกอวิชชาได้ จึงมีปัญญาวิมุตติ”829 

                                                 
823  องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๖/๗๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๐/๔๔๓ 
824  เชน ที.อ.๑/๓๘๗; สํ.อ.๒/๒๒๐; ๓/๕๔,๔๑๑; องฺ.อ.๒/๗๐,๙๓; ๓/๘,๖๑,๔๐๗; อุ.อ.๒๒๑; อิติ.อ.๓๓๒; สุตฺต.อ.๒/๓๙๐; ปฺจ.อ.

๑๒๘,๑๒๙; ในกรณีท่ีมีคําวา “อนาสวะ”  (ไมมีอาสวะ) กํากับ ก็หมายเฉพาะผลสมาธิและผลปญญาของพระอรหันต 
825  เชน ที.สี.๙/๒๕๓/๒๐๐; ๒๖๗/๒๑๒; ที.ม.๑๐/๖๖/๘๔; ๒๓๔/๒๘๕; ที.ปา.๑๑/๘๕/๑๑๗; ๑๑๖/๑๔๖; ม.มู.๑๒/๔๘๒/๕๑๘; ม.ม.๑๓/๕๔/

๔๖; สํ.ม.๑๙/๑๑๔๖/๓๔๓; ๑๒๔๔/๓๗๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๓/๒๘๓; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๘/๒๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๔๑/๔๗๖; ฯลฯ 
826  อิติ.อ.๓๓๒ 
827  อุ.อ.๒๒๑ 
828  อรรถกถาอธิบายวา สมถะ ไดแกจิตเตกัคคตา (ภาวะที่จิตมีอารมณอันเดียว คือสมาธิน่ันเอง) วิปสสนา ไดแก ญาณที่กําหนด 

(พิจารณา) สังขาร (องฺ.อ.๒/๓๓) 
829

 องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๕-๖/๗๗-๘; ในบาลี ทานยกเอาการไดเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เปนหลักอยางหน่ึงสําหรับแสดงความหมายของ
การเปนพระอรหันต (เชน สํ.ม.๑๙/๑๖๒๔/๕๑๑) เปนเครื่องแสดงวา พระอรหันตทุกทานยอมไดทั้งเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ 

(เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ คูกันของพระอรหันตน้ี จะมีคําวาอนาสวะ คือไมมีอาสวะ นําหนาเสมอ); อนึ่ง มีขอความในบาลีที่แสดงให
เห็นชัดวา เจโตวิมุตติที่ตองมาคูกับปญญาวิมุตติในการสําเร็จอรหัตตผลน้ี หมายถึงสมาธิเพียงเทาที่จําเปนสําหรับรองรับปญญาที่ทํา

อาสวะใหส้ิน ไมจําตองเปนสมาธิในขั้นฌานสมาบัติ คือไมใชเจโตวิมุตติชนิดที่หมายถึงสมาบัติ ๘ อยางที่จะกลาวตอไป หลักฐานน้ีมี

ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๘๗/๑๑๔ ซ่ึงกลาวถึงพระอรหันตผูไดเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ส้ินอาสวะ แตไมไดวิโมกข ๘ (ฌานสมาบัติและ
นิโรธสมาบัติ) 



บทท่ี ๘  สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ  ๔๓๑ 
 

  

มีท้ังเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ มาดวยกันครบสองอยาง จึงเปนวิมุตติท่ีสมบูรณ อยางไรก็ตาม ถา

พิจารณาใหลึกลงไป ยอมเห็นละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก   
ดังท่ีทราบกันอยูแลววา ผูปฏิบัติธรรมจะบําเพ็ญแตสมถะอยางเดียวก็ได และสมถะท่ีบําเพ็ญเชนนั้น 

ยอมสามารถใหเกิดสมาธิข้ันสูง ถึงฌานสมาบัติ ซึ่งในภาวะเชนน้ัน กิเลสท้ังหลายยอมสงบระงับไป เปนการหลุด

พนไดอยางหนึ่ง แตหลุดพนไดเพียงช่ัวคราว ผูบําเพ็ญสมถะจึงตองกาวตอไปสูวิปสสนา คือเจริญปญญาดวย จึง

จะหลุดพนไดแทจริง   
ความขอน้ีชี้ใหเห็นวา เจโตวิมุตติอาจมีไดในกรณีอื่น แมท่ีมิใชเปนการบรรลุมรรคผล แตเจโตวิมุตติใน

กรณีเชนน้ัน ยอมจะมิใชเจโตวิมุตติท่ีเด็ดขาดแนนอน ดังนั้น ตัวตัดสินที่แทจริง จึงไดแกปญญาวิมุตติ ซึ่งทําลาย

อวิชชาลงไปโดยลําดับ กําจัดกิเลสเด็ดขาดไปเปนขั้นๆ ปญญาวิมุตติมาเมื่อใด ก็หมายถึงวิมุตติท่ีเด็ดขาดแทจริง

เม่ือน้ัน ย่ิงมีคําวาอนาสวะประกอบดวย ก็หมายถึงวิมุตติขั้นสูงสุด ท่ีสมบูรณส้ินเชิง แตการท่ีปญญาวิมุตติมา

ควบคูกับเจโตวิมุตติ ก็เพราะตองอาศัยเจโตวิมุตติเปนเคร่ืองเตรียมจิตใหพรอมเทานั้นเอง  

เทาท่ีพูดมาตอนนี้ ตองการเนนความ ๒ ประการ คือ  
๑. ปญญาวิมุตติ ใชในกรณีเดียว คือ หมายถึงความหลุดพนท่ีเด็ดขาดแนนอน จะมาคูกับเจโตวิมุตติ

อยางน้ีเสมอ สวนเจโตวิมุตติ อาจใชในกรณีอื่นดวย ดังนั้น ถาหมายถึงความหลุดพนเด็ดขาดขั้นมรรคผลต้ังแต

โสดาปตติผลขึ้นไป จะตองมาดวยกันกับปญญาวิมุตติอยางขางตนนี้ หรือมิฉะน้ัน ก็ตองมีคําวิเศษณกํากับไว

ดวยอยางใดอยางหน่ึง สําหรับระบุใหชัดวาเปนข้ันสุดทายเด็ดขาด (เชน อกุปปา = ไมกําเริบ, อสมย = มิใชช่ัว

ครั้งชั่วคราว เปนตน) ดังจะไดกลาวตอไป แตถามาคําเดียวตามลําพัง หรือมีคําอยางอื่นกํากับ ยอมมิใชเจโต-

วิมุตติขั้นสุดทาย ท่ีเด็ดขาดสมบูรณ 
๒. เมื่อกลาวถึงบุคคลผูบรรลุอรหัตตผล โดยแบงเปน ปัญญาวิมุต กับ อุภโตภาควิมุต นั้น พึงเขาใจวา 

ปญญาวิมุต ซึ่งดูเสมือนจะใหแปลวา ผูไดปญญาวิมุตติอยางเดียวน้ัน อันที่จริงยอมไดเจโตวิมุตติดวย เพราะการ

ไดปญญาวิมุตติ สอความคุมถึงอยูแลววาตองไดเจโตวิมุตติดวย เปนแตหมายถึงเจโตวิมุตติแบบท่ีอาศัยสมาธิ

เพียงเทาท่ีจําเปน ซึ่งจะตองมีเปนธรรมดาอยูแลวกอนท่ีจะไดปญญาวิมุตติ จึงไมตองระบุใหเดนชัดออกมา 

เหมือนกับพูดวา ผูเจริญวิปสสนาอยางเดียว แตความจริงก็คือตองอาศัยสมถะ เพื่อใชสมาธิเทาท่ีจําเปนดวย

น่ันเอง   
สวนอุภโตภาควิมุต ท่ีแปลวา ผูหลุดพนทั้งสองสวน ก็เสมือนย้ําใหแปลวาผูไดท้ังเจโตวิมุตติและปญญา

วิมุตติ เหตุท่ีย้ําก็คือวา ในกรณีนี้ เนนคําวาเจโตวิมุตติใหเดนชัดออกมา เพราะเจโตวิมุตติท่ีเนนในกรณีน้ี ไม

หมายถึงเพียงเจโตวิมุตติอยางท่ีจําเปนตองมีเปนธรรมดาอยูแลวในขณะท่ีจะไดปญญาวิมุตติ แตหมายถึงเจโต

วิมุตติในความหมายท่ีเปนพิเศษออกไป (คือวิโมกข หรือฌานสมาบัติ ดังไดกลาวมาแลวขางตน) 

ยอนกลับไปหาตนศัพทคือ คําวา วิมุตติอีก วิมุตติท่ีใชตามความหมายอยางกวางหรืออยางหลวมๆ มี

มากนัยหลายระดับ สําหรับระดับท่ียังไมใชข้ันสูงสุด สวนมากทานใชคําวาเจโตวิมุตติแทน เพราะเจโตวิมุตติบง

อยูในตัวแลววา ยังไมใชวิมุตติขั้นสมบูรณเด็ดขาด และตามปกติ วิมุตติในระดับตํ่าลงมา ก็มักเปนเรื่องของการ

หลุดพนดวยกําลังจิตหรือกําลังสมาธิท้ังน้ัน   



๔๓๒  พุทธธรรม 
 

นอกจากคําวาเจโตวิมุตติแลว คัมภีรช้ันรองลงมา บางคัมภีรนิยมใชคําวา วิโมกขแทน
830

 (ในท่ีนี้จะงดใช

คําวาวิโมกข โดยถือตามคัมภีรช้ันตน ซึ่งนิยมใชวิโมกขเฉพาะในความหมายท่ีอธิบายมาแลวขางตน ผูสนใจ

เกี่ยวกับวิโมกขพึงคนดูเองตามท่ีมาซึ่งไดใหไวแลว)   
แตไมวาจะใชคําวาวิมุตติ หรือเจโตวิมุตติ หรือวิโมกขก็ตาม ทานมักใสคําวิเศษณลงกํากับไวดวย เพื่อ

จํากัดความหมายใหอยูในขอบเขตท่ีตองการ  เชน  สามายิกวิมุตติ  สามายิกเจโตวิมุตติ  สามายิกวิโมกข     

อัปปมัญญาเจโตวิมุตติ สันตเจโตวิมุตติ ฯลฯ เมื่อใสคําวิเศษณกํากับทําใหความหมายจํากัดอยูในระดับตํ่าๆ ได

แลว การใชคําวิเศษณท่ีตรงขามกับระดับตํ่าเหลาน้ันกํากับลงไป ก็เทากับทําใหกลับมีความหมายเปนวิมุตติใน

ระดับสูงสุด หรือขั้นมรรคผลที่เด็ดขาดนั่นเอง ดวยเหตุน้ี การจํากัดความหมายโดยใชคําวิเศษณกํากับ จึง

กลายเปนวิธีท่ีทานนิยมใช ท้ังสําหรับความหมายในข้ันสูงสุด และความหมายในขั้นต่ําลงมา   

เม่ือวาโดยสรุป วิมุตติตามความหมายอยางกวาง หรือหลวมๆ น้ัน จัดไดเปน ๒ พวก คือ 
๑) สําหรับความหมายข้ันสูงสุด นิยมเติมคําวิเศษณลงขางหนาวิมุตติ เปน อกุปปาวิมุตติ

831
 (วิมุตติท่ี

ไมกําเริบ คือไมกลับกลายหรือไมเส่ือมถอย) อกุปปาเจโตวิมุตติ
๑
 (เจโตวิมุตติท่ีไมกําเริบ) อสมยวิมุตติ

832
 (ความ

หลุดพนที่ไมขึ้นตอสมัย หรือไมชั่วคราว คือยั่งยืนตลอดไป) อสามายิกเจโตวิมุตติ
833

 (เจโตวิมุตติท่ีไมข้ึนตอสมัย) 

ท้ังหมดนี้มีความหมายอยางเดียวกัน คือหมายถึงอริยผล โดยเฉพาะอรหัตตผล
834

 ตรงกับความหมายขั้นสุดทาย

ท่ีกลาวมาแลวขางตน จึงเปนโลกุตรวิมุตติ 
พึงสังเกตวา  คํา “อกุปปา” ท่ีทานเติมเขาขางหนาวิมุตติ และเจโตวิมุตติ ใหเปนอกุปปาวิมุตติ และ  

อกุปปาเจโตวิมุตติน้ัน ก็เพ่ือเนนความใหชัดวาเปนวิมุตติขั้นสุดทายท่ีเด็ดขาด ท้ังนี้เพราะคําวาวิมุตติ บางคราวไม

แนนอน ทานใชในความหมายหลวมๆ หมายถึงความหลุดพนข้ันตํ่าลงไป ก็มีบาง สวนคําวาเจโตวิมุตติย่ิงเบาลง

ไปกวานั้นอีก เพราะเจโตวิมุตติอยางเดียวจะหมายถึงวิมุตติขั้นเด็ดขาดไมไดเลย การเติมคําวาอกุปปาลงไปให

แปลวา เจโตวิมุตติท่ีไมกําเริบ ก็เทากับพูดวา เจโตวิมุตติในท่ีน้ี หมายถึงเจโตวิมุตติข้ันเด็ดขาด ท่ีมีปญญาวิมุตติ

เกิดข้ึนดวยแลว จึงเปนเจโตวิมุตติท่ีไมกลับเส่ือมไดอีก ดังน้ัน แมจะไมระบุคําวาปญญาวิมุตติไว ก็พึงทราบวา

คลุมความถึงปญญาวิมุตติรวมอยูดวย แมคําวาอสามายิก ในอสามายิกเจโตวิมุตติ ก็พึงเขาใจอยางเดียวกัน  

                                                 
830  ความหลุดพนที่ใชในความหมายกวาง แลวแยกประเภทเปนตางๆ โดยใชคําวิเศษณกํากับน้ี คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค ใชคําวาวิโมกข

ทั้งหมด (ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๖๙-๕๑๖/๓๕๓-๔๐๖ เฉพาะอยางย่ิง ๓๑/๔๗๘-๙/๓๖๑-๓); สวนวิมุตติ ทานแยกแยะไวอีกตอนหนึ่ง

ตางหาก มีความหมายกวางขวางมาก ต้ังแตสีลวิสุทธิ ถึง นิพพาน แมแตเวทนาก็เปนวิมุตติได แตท้ังหมดสรุปลงในวิมุตติ ๒ 

ความหมายคือ นิพพาน และธรรมทั้งปวงที่เกิดโดยมีนิพพานเปนอารมณ (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๘๘-๕๙๗/๔๙๘-๕๐๖) 

831  อกุปปาวิมุตติ และ อกุปปาเจโตวิมุตติ ใชแทนกันได มีที่มามากมาย พระไตรปฎกบาลีฉบับอักษรไทยเปน อกุปปาวิมุตติ ฉบับอื่น 

(โดยเฉพาะฉบับอักษรโรมัน) เปนอกุปปาเจโตวิมุตติ ก็หลายแหง เชน วินย.๔/๑๖/๒๑; สํ.ข.๑๗/๖๑/๓๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๕/๑๑; สํ.ม.

๑๙/๑๖๗๐/๕๓๑; ๘๙๖/๒๗๐; องฺ.ติก.๒๐/๕๔๔/๓๓๓; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๗/๕๘; ท่ีเปนอกุปปาวิมุตติ ตรงกันก็มี เชน ม.มู.๑๒/

๓๒๐/๓๒๓; ม.อุ.๑๔/๔๖๖/๓๑๐; องฺ.ติก.๒๐/๕๒๕/๒๙๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑๖/๓๙๖; ขุ.อิติ.๒๕/๒๔๐/๒๗๑; ขุ.เถร.๒๖/๒๘๘/

๒๙๗; ท่ีเปนอกุปปาเจโตวิมุตติตรงกันก็มี เชน ที.ปา.๑๑/๓๗๖/๒๘๙; ม.มู.๑๒/๓๕๒/๓๗๓; องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๑/๓๑๔; ๒๔๕/๔๖๙ 

832  ม.มู.๑๒/๓๕๑/๓๗๓ (ณ ท่ีมานี้ ใชคําวาอสมยวิโมกข เปนไวพจนของอสมยวิมุตติดวย); บางแหงใชกับบุคคล เปนอสมยวิมุตต เชน 

องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๐/๓๖๔; อภิ.ปุ.๓๖/๗/๑๓๒; ๑๘/๑๔๐ 
833  ม.อุ.๑๔/๓๔๕/๒๓๕; ขุ.จู.๓๐/๗๓๘/๓๗๖ 

834
  เชน ที.อ.๓/๓๒๕; ม.อ.๒/๒๓๔, ๓๑๒; แต ม.อ.๓/๕๖๖ อธิบายอสามายิกวิมุตติ เปนอสามายิกวิโมกข ไดแก มรรคทั้ง ๔ และผลท้ัง ๔ 



บทท่ี ๘  สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ  ๔๓๓ 
 

  

มีเจโตวิมุตติชื่อเฉพาะอยางหน่ึงท่ีอยูในข้ันโลกุตระน้ีดวย คือ อนิมิตตาเจโตวิมุตติ ซึ่งไดแกผลสมาบัติ

ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย กลาวคือ การท่ีพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต 

เขาสมาธิเสวยรสแหงการบรรลุธรรมในระดับของตนๆ ในเวลาใดก็ตามที่ทานตองการพักอยูสบายๆ ในปจจุบัน 

(ทิฏฐธรรมสุขวิหาร, พูดอีกอยางวา เพื่อเสวยอริยโลกุตรสุข) ท่ีเรียกวาอนิมิตตาเจโตวิมุตติ (เจโตวิมุตติท่ีไรนิมิต 
หรือมีภาวะไรนิมิตเปนอารมณ) เพราะเปนภาวะหลุดพน หรือเปนอิสระของจิต ท่ีทานผูเขาสูภาวะน้ัน ไมกําหนด

ใจถึงส่ิงใดๆ ไมวาจะเปนรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขาร หรือวิญญาณก็ตาม ท่ีเปนนิมิต (คือเครื่องหมาย) 

ของสังขาร แตใจถึงนิพพานอยางเดียว (คือมีนิพพานเปนอารมณ)
835

 

๒) สําหรับความหมายข้ันตํ่าลงมา ซึ่งมีหลายระดับ ทานเรียกรวมๆ โดยใชคําวาเจโตวิมุตติแตลําพังคํา

เดียวลวนบาง ใชวา สามายิกเจโตวิมุตติ หรือ สามายิกวิมุตติ หรือ สมยวิมุตติ (ความหลุดพนแหงจิตชั่วสมัย คือ 
ช่ัวครั้งชั่วคราว) บาง

836
 คําเหลาน้ี คลุมถึงวิมุตติข้ันต่ําลงมาท้ังหมด ซึ่งจัดเปนโลกิยวิมุตติท้ังส้ิน 

วิมุตติขั้นต่ําลงมานี้ ทานมักแสดงความหมายดวยคําวา “อธิมุตติ” หรือใชอธิมุตติเปนไวพจน
837

 คือ

หมายถึงภาวะท่ีจิตนอมดิ่งไปในส่ิงใดส่ิงหน่ึง จนทําใหพนจากกิเลส พนจากส่ิงรบกวน หรือส่ิงท่ีเปนปฏิปกษ 

ช่ัวคราวตลอดเวลาท่ีอยูในภาวะนั้น เชน จิตนอมด่ิงไปในอารมณของฌาน จนพนจากนิวรณท้ังหลาย เปนตน 
ความหมายหลัก หรือความหมายมาตรฐานของ (สามายิก) เจโตวิมุตติ ก็คือโลกิยสมาบัติทั้ง ๘ อันไดแก      

รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน๔
838

 ปุถุชนจะไดเจโตวิมุตติอยางสูงก็เพียงข้ันน้ีเทาน้ัน บางคราว เพื่อเจาะจงวาเปนเจโต

วิมุตติขั้นสมาบัติ ๘ น้ี ทานเติมคําวา “สันตะ” (สงบ ประณีต ละเอียด) ลงไปกํากับเปน สันตเจโตวิมุตติ
839

  
หยอนจากนั้นลงมา (สามายิก) เจโตวิมุตติ หรือ (สามายิก) วิมุตติ มีความหมายกวางมาก คือ หมายถึง

ภาวะที่จิตนอมด่ิงไปในส่ิงท่ีศรัทธา เล่ือมใส เช่ือถือ ชื่นชม ชอบใจ อยางใดอยางหน่ึง ภาวะจิตเชนน้ี ยอมเปนไป

พรอมดวยกําลังจิตท่ีพุงแลนไปทางเดียว คือทางท่ีนอมด่ิงไปน้ัน ทําใหเกิดความกลาหาญและเขมแข็งม่ันคง ท่ีจะ

ทําการไปตามแรงศรัทธา เปนตน พรอมทั้งเกิดปติปราโมทย นําไปสูปสสัทธิ และสมาธิได ตามกฎธรรมดาของ
กระบวนธรรม (อิทัปปจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาท)   

                                                 
835  ดู ที.ปา.๑๑/๓๒๐/๒๖๑; ม.มู.๑๒/๕๐๓-๖/๕๔๓-๖; สํ.สฬ.๑๘/๕๗๕/๓๖๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๔/๓๒๖; ม.อ.๒/๔๗๕; สํ.อ.๓/๑๗๕;       

วิสุทฺธิ.๓/๓๕๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๓๕; (ที.อ.๓/๒๙๗ วาไดแกอรหัตตผลสมาบัติเทานั้น, แต องฺ.อ.๓/๑๑๖ วา ไดแกวิปสสนาท่ีแกกลา) 
836  สมยวิมุตติใน ม.มู.๑๒/๓๕๑/๓๗๑ ใชเปนไวพจนของสมยวิโมกข หมายถึงโลกิยวิมุตติ หรือสมาบัติ ๘ น่ันเอง (ดู ม.อ.๒/๓๑๑; 

องฺ.อ.๓/๖๔ และเทียบ ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๗๘/๓๖๑) ในบาลีบางแหงใชสมยวิมุตติในรูปที่เปนบุคคล คือเปนสมยวิมุตฺต (องฺ.ปฺจก.๒๒/

๑๔๙/๑๙๓) แตในคัมภีรฝายอภิธรรม ทานสงวนคําสมยวิมุตตนี้ไวสําหรับผูไดสมาบัติ ๘ เฉพาะที่เปนโสดาบัน สกทาคามี หรือ

อนาคามีเทานั้น (ดู อภิ.ปุ.๓๖/๑๗/๑๔๐ และ ปฺจ.อ.๔๐) 
837  เชน ขุ.จู.๓๐/๔๘๒/๒๓๑; ที.อ.๓/๒๒๔,๒๙๑; สํ.อ.๑/๒๑๔,๒๕๘; องฺ.อ.๓/๙๑,๔๑๘; สุตฺต.อ.๒/๕๒๓; นิท.อ.๒/๒๘๒; ปฏิสํ.อ.

๑๐๕ (วิมุตติที่ใชในความหมายวา อธิมุตติ นี้ ใชไดแมกับนิพพาน คือ การนอมจิตไปยังนิพพาน หรือคํานึงนิพพานเปนอารมณ ซ่ึง

อาจเปนกิริยาของปุถุชน หรือพระอริยบุคคลทั้งหลาย หรือแมแตพระอรหันต ก็ได เชน สํ.ส.๑๕/๖๑๒/๒๒๗; ที.ปา.๑๑/๓๐๑/๒๕๒; 
องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๐/๒๗๒; ม.อ.๑/๕๙; สํ.อ.๑/๒๕๘, อิติ.อ.๒๑๗); ในอภิธรรม (อภิ.สํ.๓๔/๘๗๖/๓๓๙) ทานแสดงความหมายของ

วิมุตติวามี ๒ อยางคือ จิตฺตสฺส อธิมุตฺติ (ความนอมดิ่งของจิต) และนิพพาน; อรรถกถา (สงฺคณี อ.๕๗๓) อธิบายวา ความนอมดิ่ง

ของจิต หมายถึงสมาบัติ ๘ เพราะนอมดิ่งไปในอารมณ และเพราะพนอยางดีจากธรรมท่ีเปนขาศึกทั้งหลาย; ขุ.จู.๓๐/๔๘๒/๒๓๑ 

ผอนความหมายท่ีวาใจนอมด่ิงนี้ลงไปถึงนอมดิ่งไปใน รูป เสียง กล่ิน รส ยศ สุข จีวร บิณฑบาต ในพระวินัย สูตร อภิธรรม ฯลฯ 

(รูปาธิมุต จีวราธิมุต วินยาธิมุต ฯลฯ); พึงเทียบดวยความหมายวิมุตติ ๒ ใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๙๖-๗/๕๐๔ ที่อางแลวดวย 
838  ม.อุ.๑๔/๓๔๕/๒๓๕; ขุ.จู.๓๐/๗๓๘/๓๗๖; สํ.ส.๑๕/๔๘๙/๑๗๖; ขุ.สุ.๒๕/๒๙๖/๓๓๕;ม.อ.๓/๕๖๖; สํ.อ.๑/๒๑๔; สุตฺต.อ.๑/๑๓๐; 

ตัวอยางแสดงความหลุดพนชั่วคราวในฌาน เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๐๐/๒๙๒ 
839  องฺ.ทุก.๒๐/๒๘๑/๘๑; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๘/๒๒๓; องฺ.อ.๒/๔๙,๔๕๖ 



๔๓๔  พุทธธรรม 
 

ภาวะจิตเชนนี้ เปนความหลุดพนอยางหน่ึง เพราะมีกําลังเหนือกวา พนจากอํานาจของธรรมฝายตรงขาม 
ท่ีจะมาขัดขวาง รบกวน ทานเรียกวาหลุดพนจากปจจนีกธรรม (ธรรมท่ีเปนขาศึก เชน ความลังเล ยอทอ เซื่อง

ซึม และขลาดกลัว เปนตน) ซึ่งจะถูกขมไวตลอดเวลาท่ีเหตุปจจัยของความหลุดพนน้ันยังดํารงอยู คือ ตราบใดท่ี

กําลังจิตยังแผออก  หรือถูกผลิตออกมาจากการนอมด่ิงของจิต  ดวยอาศัยศรัทธาเปนตนเปนแรงดึง  เจโตวิมุตติ
หรือวิมุตติแบบนี้ก็จะยังคงอยูตราบน้ัน 

ตามหลักฐานในคัมภีร แมแตความคิดใฝนิยมท่ีจะอยูในปา
840

 ความบันดาลใจเกิดปติปราโมทยใจโลด

ไป เม่ือไดฟงธรรมกถาบางเรื่องในบางคราว
841

 ก็จัดเปนเจโตวิมุตติประเภทนี้ ทานวา (เจโต) วิมุตติประเภทน้ี 
บางอยางเปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญงอกงามข้ึน ก็มี842 

(สามายิก) เจโตวิมุตติบางอยาง มีชื่อเรียกที่ทานกําหนดไวโดยเฉพาะ ตามส่ิงท่ีใหจิตกําหนดเปนอารมณ

หรือส่ิงท่ีจิตนอมดิ่งเขาไปนั้น เจโตวิมุตติช่ือเฉพาะชนิดที่กลาวถึงมากท่ีสุด และทานสนับสนุนใหปฏิบัติ ไดแก 
อัปปมาณาเจโตวิมุตติ หรืออัปปมัญญาเจโตวิมุตติ

843
 กลาวคือ การเจริญสมาธิดวยการแผเมตตาจิต กรุณาจิต 

มุทิตาจิต อุเบกขาจิต ออกไปอยางกวางขวางท่ัวไปหมด ไมจํากัดขอบเขต ไมมีประมาณ จนจิตนอมด่ิงไปใน

คุณธรรมนั้นๆ เกิดอัปปนาสมาธิ เปนฌาน พนจากกิเลสจําพวกนิวรณ และพนจากอกุศลที่เปนคูปรับ

ของอัปปมัญญาขอนั้นๆ คือ เมตตาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากพยาบาท กรุณาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากวิหิงสา 

(การเบียดเบียน) มุทิตาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากความริษยา อุเบกขาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากราคะ  
เจโตวิมุตติช่ือเฉพาะอยางอื่นที่ทานกลาวถึงบางเล็กนอย คือ สุญญตาเจโตวิมุตติ844

 (เจโตวิมุตติท่ีอาศัย

วิปสสนากําหนดพิจารณาใหเห็นภาวะท่ีสังขารท้ังหลายเปนของวางเปลาจากอัตตาคือตัวตน และอัตตนิยะคือส่ิงท่ี

เนื่องดวยตัวตน) อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ (ไดแก อากิญจัญญายตนอรูปฌาน) และมหัคคตาเจโตวิมุตติ
845

 (การ

แผฌานจิตนอมด่ิงไปในนิมิตแหงกสิณท่ีกําหนดครอบบริเวณสถานท่ีอันหนึ่งกวางขวางเทาใดสุดแตจะนอมใจไป) 
พิจารณาความหมายตามขอบเขตที่กลาวมา จะเห็นไดวา แรงบันดาลใจ หรือความใฝนิยม ตลอดจน

ความรูสึกฝากจิตมอบใจตออุดมคติ อุดมการณ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเปนวัตถุแหงศรัทธา เชน บรมเทพ หรือพระ

ผูเปนเจา เปนตน ท่ีทําใหเกิดความอุทิศตัวตอส่ิงนั้นๆ ก็เปนภาวะนอมด่ิงของจิตระดับหนึ่ง จึงเห็นไดวาเขาใน

ความหมายอยางกวางๆ ของเจโตวิมุตติขั้นหน่ึงหรือรูปหนึ่งเหมือนกัน
846

 

บางทานเห็นวา ภาวะในฌานเปนนิพพาน หรือมิฉะนั้นก็วา สัญญาเวทยิตนิโรธ (ท่ีเรียกอีกอยางวา นิโรธ

สมาบัติ) ซึ่งเปนสมาบัติสูงสุดเลยจากอรูปฌานไปน่ันแหละ คือการเขาถึงนิพพาน  

                                                 
840  แปลตามคําในอรรถกถาวา “อัชฌาสัยที่เกิดขึ้นวา เราจักอยูในปา” (ดู ม.มู.๑๒/๓๐๘/๓๐๖; ม.อ.๒/๒๑๘) 

841  องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๙; องฺ.อ.๓/๔๐๘ 

842  องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๖; องฺ.อ.๓/๔๑๘ (คงจะเปนวิมุตติประเภทนี้นั่นเอง ที่ทานจัดเปนมิจฉาวิมุตติ ในมิจฉัตตะ ๑๐ ที่ ที.ปา.๑๑/

๔๖๙/๓๓๗; ม.มู.๑๒/๑๐๔/๗๖; องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๓/๒๒๖) 
843  ม.มู.๑๒/๕๐๔/๕๔๔; ม.อุ.๑๔/๔๒๒/๒๘๕; ที.ปา.๑๑/๓๒๐/๒๕๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๔/๓๒๔; ที.สี.๙/๓๘๓/๓๐๙; ม.ม.๑๓/๗๓๐/

๖๖๔; สํ.นิ.๑๖/๖๖๕/๓๐๘; สํ.สฬ.๑๘/๖๑๙/๓๙๗; องฺ.อฎก.๒๓/๑๖๐/๓๑๐; องฺ.เอก.๒๐/๒๐๙/๕๑; องฺ.ทสก.๒๔/๑๙๖/๓๒๑; อิติ.อ.๑๑๘; 
ปฏิสํ.อ.๑๐๕; ฯลฯ ฯลฯ 

844 เปนภาษิตของพระสารีบุตร (ม.มู.๑๒/๕๐๔/๕๔๔; อธิบายใน ม.อ.๒/๔๖๗-๗) 

845 เปนภาษิตของพระอนุรุทธ (ม.อุ.๑๔/๔๒๓/๒๘๖; อธิบายใน ม.อ.๓/๖๐๖) 
846 ความเขาใจสับสนเก่ียวกับอนัตตา และนิพพาน ดู บันทึกพิเศษทายบท 



บทท่ี ๘  สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ  ๔๓๕ 
 

  

คําตอบมีวา สําหรับผูปฏิบัติธรรม ซึ่งยังไมบรรลุอรหัตตผล ฌานสมาบัติเหลาน้ี เปนอุปกรณท่ีดีสําหรับ

การบรรลุอรหัตตผลตอไป (คือเปนเครื่องมือเตรียมจิตใหพรอมและใหอยูในสภาพท่ีจะใชงานไดดีท่ีสุด ดังได

กลาวแลวขางตน นอกจากนั้น ตัวฌานสมาบัติเอง ตลอดจนรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายท่ีมีอยูในฌานสมาบัติ

เหลานั้น ก็ลวนเปนสังขารท่ีผูปฏิบัติธรรมจะหยิบยกข้ึนมากําหนดพิจารณาดวยวิปสสนาปญญา เพื่อใหเกิดวิชชา

ข้ึนได)
847  
แตสําหรับผูบรรลุอรหัตตผลแลว ฌานสมาบัติเหลานี้ ทานใชเปนท่ีพักเสวยสุขอยางอริยชน จึงเรียกวา 

ทิฏฐธรรมสุขวิหารบาง
848

 ทิพยวิหารบาง
849

 อนุปุพพวิหารบาง
850

 แตส่ิงเหลาน้ีไมใชตัวนิพพาน พูดส้ันๆ วาเปน

อุปกรณสําหรับบรรลุนิพพาน และเปนที่พักหาความสบายของผูบรรลุนิพพานแลว  
อีกประการหน่ึง ในทางกลับกัน การบรรลุนิพพานนี่แหละ ทําใหบุคคลสามารถเขาถึงและปฏิบัติตอฌาน

สมาบัติเหลาน้ันไดถูกตองเปนผลดีมากย่ิงข้ึน กลาวคือ คนที่ไดสมาบัติ ๘ แลว จะยังเขานิโรธสมาบัติไมได 

จนกวาจะไดนอมสูนิพพานถึงข้ันเปนพระอนาคามีข้ึนไป จึงจะมีกําลังสมาธิและกําลังปญญาเพียงพอท่ีจะเขาสู

ภาวะนั้นได
851

  
นอกจากนั้น ผูท่ียังไมบรรลุอรหัตตผล ลวนยังมีรูปราคะและอรูปราคะอยู เม่ือไดฌานสมาบัติแลว ก็

อาจเกิดความติดใจเพลิดเพลินกับฌานสมาบัติได   

                                                 
847

 เชน ม.ม.๑๓/๒๐-๒๒/๑๙-๒๒; ๑๕๗/๑๖๐; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๓/๓๗๑-๖; และพึงดู ม.มู.๑๒/๓๑๑/๓๑๑; ม.อุ.๑๔/๑๙๗/๑๔๔; 
องฺ.นวก.๒๓/๒๔๕/๔๕๖-๔๖๙; อนึ่ง ไมพึงสับสนกับขอความที่กลาวไวขางตนที่วา ฌานสมาบัติเปนทิฏฐธรรมนิพ พานไดโดยปริยาย 
คือโดยภาวะที่กิเลสสงบระงับไปตลอดเวลาที่อยูในฌานสมาบัตินั้นๆ; และไมพึงเขาใจสับสนเก่ียวกับขอความในวิสุทฺธิ.๓/๓๖๕ ที่

กลาวถึงพระผูจะเขานิโรธสมาบัติวา ทานมีความประสงควา “เราจักเปนผูไมมีจิต ถึงนิโรธ คือ (เหมือน) นิพพาน อยูเปนสุขเสีย

ในทิฏฐธรรมน่ีแหละ” วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๔๗ อธิบายความตอนน้ีวา “เสมือนบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน” (เพราะผูเขานิโรธสมาบัติ ไมมี

แมแตสัญญาและเวทนา มีภาวะคลายกันมากกับคนตาย) ขอความน้ีก็ไมไดหมายความวานิโรธสมาบัติเปนนิพพาน แตหมายความ

เพียงวา อาศัยนิโรธสมาบัติบรรลุนิพพาน เปนวิธีหน่ึงในการเก่ียวของกับนิพพาน ซ่ึงเปนธรรมดาของผูบรรลุนิพพานแลว ที่จะมีความ

เก่ียวของกับนิพพานอยูเรื่อยๆ แมเมื่อเขาผลสมาบัติ พระอริยะทุกระดับก็ยอมกําหนดใจถึงนิพพานเปนอารมณ; ผูท่ีอานบาลีเก่ียวกับ
นิโรธสมาบัติ เชน องฺ.นวก.๒๓/๒๕๕/๔๗๖ ที่วา “ภิกษุ...เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู (และ) อาสวะท้ังหลายของเธอก็หมดส้ินไป
เพราะเห็นดวยปญญา, เพียงเทานี้...เรียกวา ทิฏฐธรรมนิพพาน โดยนิปริยาย”  ขอความน้ีก็ไมไดหมายความวาสัญญาเวทยิตนิโรธ
เปนนิพพาน การสิ้นอาสวะตางหากเปนนิพพาน (องฺ.อ.๓/๓๖๐ วาหมายถึงกิเลสนิพพาน) เพียงแตนิพพานน้ันอาศัยสัญญาเวทยิต-
นิโรธเปนฐาน; ใน ที.ปา.๑๑/๒๕๗/๒๔๒ และ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๙/๒๔๘ ก็มีบาลีวา วิโมกข ๘ (นิโรธสมาบัติเปนวิโมกขอยางหน่ึง)  
เปนส่ิงที่ทําใหแจงดวยกาย (ที.อ.๓/๒๘๐; องฺ.อ.๒/๔๖๙ วาหมายถึงนามกาย) สวนความส้ินอาสวะ (ความหมายหน่ึงของนิพพาน)  

เปนส่ิงที่ทําใหแจงดวยปญญา; ใน สํ.สฬ.๑๘/๓๙๒/๒๖๙ มีบาลีวา สําหรับผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับ (แต) 
สําหรับพระขีณาสพ (คือผูบรรลุนิพพาน) ราคะ โทสะ โมหะ ดับ; และพึงสังเกตวา ในการเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ที.ม.๑๐/๑๔๔/

๑๘๑; สํ.ส.๑๕/๖๒๑/๒๓๑) พระพุทธเจาทรงเขาอนุปุพพวิหารสมาบัติโดยตลอด คือ ตั้งแตปฐมฌานขึ้นไปตามลําดับ จนถึงสัญญา-
เวทยิตนิโรธ แตหาไดทรงปรินิพพานในนิโรธสมาบัติน้ันไม ทรงออกจากสมาบัตินั้น และเขาฌาน ออกจากฌาน ยอนลําดับลงมา
เรื่อยๆ จนถึงปฐมฌาน แลวกลับเขาฌานยอนขึ้นใหมอีก จนถึงจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌาน จึงปรินิพพาน. 

848  ธรรมเครื่องพักอยูสบายในปจจุบัน ไดแก (รูป) ฌาน ๔ เชน ม.อุ.๑๔/๑๐๐/๘๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๐/๒๓๕; องฺ.ทสก.๒๔/๓๐/๗๒; 
องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๑/๓๖๗ 

849  ธรรมเครื่องอยูอยางทิพย ไดแก สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒; ที.อ.๓/๒๕๖) 

850  ธรรมเครื่องอยูท่ีประณีตขึ้นไปโดยลําดับ ไดแก สมาบัติ ๘ และสัญญาเวทยิตนิโรธ เชน ที.ปา.๑๑/๓๖๕/๒๗๙, ๔๖๓/๓๓๒; ม.มู.

๑๒/๕๑๐/๕๕๑; สํ.นิ.๑๖/๕๐๕/๒๕๐; องฺ.เอก.๒๐/๒๒๓/๕๔; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๖/๔๒๔-๙; อภิ.วิ.๓๕/๘๓๘/๔๕๔; ๘๔๕/๔๖๕ 

851  วิสุทฺธิ.๓/๓๖๑ 



๔๓๖  พุทธธรรม 
 

ฌานสมาบัติเปนส่ิงสูงประเสริฐก็จริง แตหลักพุทธศาสนาสอนวา ความเพลิดเพลินติดใจในฌานสมาบัติ
น้ัน เปนจุดออนหรือขอบกพรองอยางหนึ่ง โดยเฉพาะก็คือ เปนอุปสรรคขัดขวางไมใหบรรลุนิพพานน่ันเอง เชน
ตัวอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา ถาภิกษุบรรลุอรูปฌานท่ี ๔ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ซึ่งเปนช้ันสูงสุดใน

สมาบัติ ๘ แตเธอเพลิดเพลินติดใจเวทนาในอรูปฌานนั้นเสีย ก็ยอมบรรลุนิพพานไมได เพราะยังมีอุปาทาน คือ
ความยึดติดอยู และอุปาทานในกรณีน้ี ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะน่ันเอง ซึ่งพระพุทธเจาตรัสเรียกวา 

อุปาทานอยางประเสริฐ (อุปาทานเสฏ) หรือความยึดติดข้ันสุดยอด
852

 สวนพระอรหันตผูบรรลุนิพพานแลวโดย

สมบูรณ ยอมใชฌานสมาบัติเปนที่พักอยูสบายได แตทานหาติดใจเพลินไม   
ขอยืนยันท่ีเขาใจงายๆ ใหเห็นวา ฌานสมาบัติตลอดจนนิโรธสมาบัติ ไมใชนิพพาน ก็คือ หลักท่ีกลาว

มาแลววา พระอรหันตปญญาวิมุตไมไดอรูปฌาน และจึงเขานิโรธสมาบัติไมไดดวย ตามหลักฐานท่ีพบพอจะ

อนุมานไดวา พระอรหันตปญญาวิมุตนี้มีมากกวาพระอรหันตอุภโตภาควิมุต เชน ณ ท่ีประชุมสงฆแหงหน่ึง 

พระพุทธเจาตรัสกับพระสารีบุตรวา “น่ีแนะสารีบุตร บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ๖๐ รูป เปนเตวิชชะ (ไดวิชชา ๓) 

๖๐ รูปเปนฉฬภิญญะ (ไดอภิญญา ๖) ๖๐ รูปเปนอุภโตภาควิมุต นอกจากนี้เปนปญญาวิมุต”853 (= ๓๒๐ รูป) 

ขอนี้แสดงวา การเขาถึงนิพพานมิใชอยูท่ีตองเขาถึงนิโรธสมาบัติ หรืออรูปสมาบัติซึ่งตํ่าลงไปกวานั้น เพราะพระ

อรหันตปญญาวิมุต ซึ่งไมไดสมาบัติเหลาน้ัน ก็ยอมเปนผูบรรลุนิพพานอยางแนนอน 
รวมความวา วิมุตติท่ีจะเปนความหลุดพนเด็ดขาด ใหเขาถึงนิพพานอยางแทจริง ตองจบลงดวยปญญา

วิมุตติ จึงจะทําใหเจโตวิมุตติ ซึ่งไมวาจะเกิดมีมากอนนานแลว ก็ดี เกิดขึ้นแลวแตกลับเส่ือมไปและกลับไดใหม

อีกแลวๆ เลาๆ ก็ดี หรือเจโตวิมุตติท่ีไดพรอมๆ กับปญญาวิมุตตินั้น
854

 โดยฐานเปนบาทใหแกปญญาวิมุตติ ก็ดี 

กลายเปนอกุปปาเจโตวิมุตติ คือเจโตวิมุตติท่ีไมกลับเส่ือมไดอีก หรือเรียกส้ันๆ ก็ไดวา อกุปปาวิมุตติ คือวิมุตติ

ท่ีไมกําเริบ เพราะกําจัดเหตุปจจัยท่ีจะทําใหกําเริบคืออาสวะทั้งหลายไดแลว (นอกจากจะไมกําเริบแลว ยังไมเปด

ชองใหเกิดโทษขอเสียหายทั้งแกตนและคนอ่ืนอีกดวย คือจะไมเกิดการติดหรือหลงเพลินอยางหนึ่ง และจะไม

นําเอาผลพลอยไดท่ีพวงมากับเจโตวิมุตติ คือโลกิยอภิญญา ไปใชในทางท่ีผิดเพื่อสนองความตองการของตน ทํา

ใหมีการใชประโยชนจากเจโตวิมุตติอยางดีท่ีสุด)   
ภาวะอยางนี้ ก็คือการมีท้ังเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติเปนคูกัน ซึ่งทานกลาวถึงอยูเสมอวา “เจโต-

วิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นท่ีซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย (ท่ีเกิดขึ้นแล้ว) ดับไปหมด ไม่เหลือเลย”855
  

                                                 
852  ม.อุ.๑๔/๙๐/๗๘ (คําวา อุปาทานเสฏ อรรถกถาแกเล่ียงไปวา เปนสถานะที่พึงยึดถืออันประเสริฐ คือหมายถึงภพท่ีจะไปเกิดอันสูง 

แตที่แปลไวขางบนน้ัน ตรงทั้งศัพททั้งเรื่องดีอยูแลว, ดู ม.อ.๓/๔๗๖); นอกจากนี้ ในสัปปุริสสูตร (ม.อุ.๑๔/๑๗๘-๑๙๗/๑๓๔-๑๔๔) 

พระพุทธเจาตรัสสอนวา ผูท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เชน มีลาภ มีชื่อเสียง เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก หรือไดประพฤติความดีพิเศษ เชน 

ถือธุดงค อยูปา ถือผาบังสุกุล อยูรุกขมูล เปนตน ตลอดจนไดฌาน ตั้งแตปฐมฌาน จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หาก

เกิดความรูสึกภูมิลําพองใจวา เราไดเราเปนอยางนี้ พระอ่ืนๆ เหลานี้ไมไดไมเปนอยางนี้ เกิดอาการยกตนขมผูอ่ืนแลว ก็เปนอสัตบุรุษ

ทั้งส้ิน (พึงเทียบคําสอนใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕ ซ่ึงตรัสสอนวา ภิกษุผูตั้งอยูในอริยวงศ เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ และยินดีในการเจริญภาวนา แตจะไมถือเอาคุณความดีเหลานี้มาเปนเหตุยกตนขมผูอ่ืนเลย) 
853  สํ.ส.๑๕/๗๔๕/๒๘๑ 
854  เจโตวิมุตติอยางหลังนี้ คือเจโตวิมุตติแท ทีต่องการและจําเปน 
855  ม.มู.๑๒/๔๕๓, ๔๕๘/๔๘๘, ๔๙๔; สํ.สฬ.๑๘/๒๐๗/๑๕๐; ๓๒๘/๒๒๙; ๓๓๕/๒๓๕; ๓๔๙/๒๔๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๒/๑๘๕; ใน 

องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๙ มีคําบรรยายแปลกไปบาง คือเปน “เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุติ ที่ซ่ึง ความทุศีล...ศีล...ราคะ...โกธะ...อุทธัจจะ 
ดับไปหมด ไมเหลือเลย” ในกรณีนี้ อรรถกถาวา หมายถึงวิมุตติ ต้ังแตขั้นโสดาปตติผลขึ้นไปจนถึงอรหัตตผล 



บทท่ี ๘  สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ  ๔๓๗ 
 

  

อกุปปาเจโตวิมุตติอยางน้ี (เจโตวิมุตติท่ีมีปญญาวิมุตติรวมดวยแลว) น่ีเอง ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา เปน
แกน และเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา ดังพุทธพจนวา   

“...ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ภิกษุจะพึงเสื่อมจากอสมยวิมุตตินั้น เป็นไปไม่ได้ ไม่มีโอกาสเลย 
(อฐานะ อนวกาส) 

“ภิกษุทั้งหลาย โดยนัยฉะนี้แล พรหมจรรย์ (ศาสนา) นี้ มิใช่มีลาภสักการะและชื่อเสียง 
เป็นอานิสงส์ มิใช่มีศีลสัมปทา (ความถึงพร้อมแห่งศีล) เป็นอานิสงส์ มิใช่มีสมาธิสัมปทา 
(ความถึงพร้อมแห่งสมาธิ) เป็นอานิสงส์ มิใช่มีญาณทัศนะ เป็นอานิสงส์ แต่พรหมจรรย์นี้ มี 
อกุปปาเจโตวิมุตติ เป็นประโยชน์ เป็นแก่น เป็นจุดหมาย”856 

ท่ีวา (สามายิก) เจโตวิมุตติ เปนของช่ัวคราว กําเริบคือเส่ือมถอยได ข้ึนตอเหตุปจจัยตางๆ น้ัน เหตุ

ปจจัยเหลานี้อาจแบงไดเปน ๓ พวก  
พวกท่ีหน่ึง คือกิเลสในรูปตางๆ เชน อาสวะ เปนตน ท่ียังไมไดกําจัดใหหมดส้ินไป เพียงถูกกด ขมทับ 

หรือทําใหราบคาบสงบนิ่งไป จึงแฝงตัวรอคอยเวลาอยู เชน เวลาที่ถูกเยายวน ย่ัวยุ เวลาท่ีปจจัยฝายสนับสนุน

เชนศรัทธาออนกําลังลง เปนตน  
พวกท่ีสอง คือ เหตุปจจัยฝายปรุงแตง หรือเกื้อกูลสนับสนุน เชน ศรัทธา คือความเช่ือความเล่ือมใส 

ฉันทะ คือความชอบใจ พอใจ ความตั้งใจ ความใฝนิยม และความเพียร เปนตน เม่ือใดเหตุปจจัยฝายน้ีเส่ือมลง 

หมดไป หรือออนกําลังลง เจโตวิมุตติก็ยอมเสื่อมถอยไปดวย   
ปจจัยฝายสนับสนุนนี้ อาจเส่ือมไปได แมเพราะส่ิงท่ีดีงามถูกตอง เชน ครั้งหนึ่ง เคยมีศรัทธาแรงกลา

ตอส่ิงหนึ่ง จนจิตนอมดิ่งไป เกิดพลังจิตอุทิศตัวตอส่ิงนั้นได แตศรัทธาน้ันปราศจากปญญา ไมประกอบดวย

เหตุผล ตอมาไดความรูท่ีทําใหเกิดปญญา รูวาส่ิงท่ีตนเชื่ออยูน้ันไมถูกตอง ศรัทธาท่ีมีอยู ก็เส่ือมถอย จิตก็ไม

นอมด่ิงไป เปนตน   
พวกท่ีสาม คือ เหตุปจจัยแวดลอมอยางอื่น แมเปนเรื่องทางดานรางกายหรือวัตถุภายนอก เชน โรคภัย

ไขเจ็บ ความไมสะดวก ความเปนอยูท่ีลําบากแรนแคน เชน ขาดแคลนอาหาร เปนตน ในทางปฏิบัติ เหตุปจจัย

ท้ังสามนี้มักสัมพันธกันเหมือนเปนอันเดียว เชน เกิดความลําบากข้ึน ทําใหความต้ังใจออนลง กิเลสคือ ความ

ฟุงซานหงุดหงิดทอถอยลังเลเปนตน ก็เกิดขึ้น เจโตวิมุตติก็เส่ือมหาย ตัวอยางเกี่ยวกับเรื่องน้ี ไดอางอิงบอกท่ีมา

ไวบางแลว แตมีตัวอยางบางเรื่องในบาลีท่ีนาสนใจ จึงขอนํามาเลาประกอบไวบางดังน้ี 

เรื่องท่ีหนึ่ง
857

 เลาตามบาลีโดยอาศัยอรรถกถาเช่ือมความวา พระภิกษุช่ือวาโคธิกะ บําเพ็ญเพียรอยาง

จริงจัง จนไดสามายิกเจโตวิมุตติ คือ โลกิยสมาบัติ แตทานไดรับความทรมานจากโรคเรื้อรังประจําตัวอยางหนึ่ง 

ตอมาทานจึงเส่ือมจากเจโตวิมุตติน้ัน ทานต้ังใจบําเพ็ญเพียรจริงจัง และไดเจโตวิมุตตินั้นอีก แตแลวก็เส่ือมอีก 

กลับไปกลับมาเชนนี้ถึง ๖ ครั้ง  

                                                 
856  ม.มู.๑๒/๓๕๒-๓/๓๗๓ (พระสูตรนี้แสดงใหเห็นดวยวา บุคคลอาจมัวเมาในลาภสักการะ ชื่อเสียง ในสีลสัมปทา ในสมาธิสัมปทา 

และในญาณทัศนะ แลวก็เลยติดอยู ไมกาวหนาไปถึงอกุปปาเจโตวิมุตติ); พึงดู ม.มู.๑๒/๓๕๕-๓๖๐/๓๗๗-๓๘๕ ดวย เพราะ

เน้ือความคลายกัน 

857  สํ.ส.๑๕/๔๘๘/๑๗๖; สํ.อ.๑/๒๑๔ 



๔๓๘  พุทธธรรม 
 

ครั้นไดเจโตวิมุตติใหมอีกเปนครั้งท่ี ๗ ทานจึงคิดวาทานคงจะเส่ือมจากมันอีกเหมือนครั้งกอนๆ ดังนั้น

ควรจะตายเสียระหวางท่ียังไดอยูนั้น ดีกวาตายเมื่อเส่ือมจากมันไป (ตอนนี้อรรถกถาวา ทานคิดวา ถาตายตอน

ฌานเส่ือมแลว ก็ไมแนวาจะไดไปเกิดที่ไหน ถาตายในเวลาที่ฌานยังอยู ก็แนใจไดวาจะไปเกิดในพรหมโลก) ทาน

จึงเอาศัสตรามาฆาตัวตาย แตครั้นทํารายตนเองแลว นอนไดรับทุกขเวทนาอยู ทานตั้งสติได กําหนดพิจารณา

เวทนา เจริญกรรมฐาน เลยไดบรรลุอรหัตตผล ปรินิพพาน  
อีกแหงหน่ึง

858
 ตรัสถึงสมณพราหมณบางพวก ซึ่งคิดวา ถาตนจะยุงเกี่ยวกับกามคุณอยูในโลก ก็จะเกิด

ความมัวเมาประมาท แลวก็จะตกอยูใตอํานาจของมาร จึงสละกามคุณออกไปอาศัยอยูในปา บริโภคผักผลไม

ตามมีตามได ตอมาถึงเวลาแหงแลง หาอาหารยาก อดอยากเขา รางกายซูบผอม หมดเรี่ยวแรง เจโตวิมุตติ คือ

ความปลงจิตปลงใจนอมดิ่งไปวาจะอยูปา หรือความรักท่ีจะอยูปาแตเดิมน้ัน ก็เส่ือมหาย เวียนกลับมาหากามคุณ

มัวเมาอยูในโลกตอไปอีก 
เรื่องท้ังสองขางตน ซึ่งแสดงความเส่ือมของเจโตวิมุตติในระดับท่ีตางกันนี้ ยกมาพอเปนตัวอยางสําหรับ

เทียบเคียง เพื่อใหมองเห็นรูปรางของเจโตวิมุตติ และหนทางท่ีเจโตวิมุตตินั้นอาจจะเส่ือมไปไดอยางไร 

ดวยเหตุท่ีวิมุตติมีความหมายตางออกไปไดหลายระดับเชนนี้ ในคัมภีรช้ันอรรถกถา ทานจึงรวมมาจัด

เขาเปนข้ันตอนใหเห็นชัดยิ่งข้ึน และนิยมจัดแบงเปน ๕ ขั้น หรือ ๕ ความหมาย เลียนแบบนิโรธ ๕ ข้ัน ท่ีกลาว

แลวขางตน  
วิธีแบงของทานแบบน้ี ก็ดูครอบคลุมเนื้อหาท่ีบรรยายมาแลวไดดี และอาจชวยผูศึกษาท่ียังไมคุน ให

มองเห็นภาพชัดข้ึน ทําใหเขาใจงายเขาอีก จึงลองเอาวิมุตติ ๕ น้ี มาเปนแบบ สําหรับทวนความรูเร่ืองวิมุตติอีกคร้ัง  

วิมุตติ ๕ นั้น คือ
859

  
๑) วิกขัมภนวิมุตติ  ความหลุดพนดวยขม (กิเลส) ไว คือระงับนิวรณเปนตนไดดวยอํานาจสมาธิ 

ไดแก สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ แตบางทีทานยอมใหผอนลงมารวมถึงอุปจารสมาธิดวย 
๒) ตทังควิมุตติ  ความหลุดพนดวยองคธรรมจําเพาะ คือ พนอกุศลอยางหนึ่งๆ ดวยธรรมท่ีเปนคู

ปฏิปกษกัน วาตามความหมายอยางเครง หรือความหมายมาตรฐาน ไดแก พนความเห็นผิดยึดถือ

ผิด ดวยอาศัยญาณคือความรูฝายวิปสสนาท่ีตรงขามเปนคูปรับกัน เชน พิจารณาความไมเท่ียง ทํา

ใหพนความสําคัญหมายวาเปนของเท่ียง เปนตน แตวาตามความหมายท่ีผอนลงมา ใชไดกับความดี 
ความช่ัวท่ัวๆ ไป เชน นอมใจดิ่งไปทางทาน ทําใหพนจากความตระหน่ีและความโลภ นอมใจด่ิงไป

ทางเมตตา ทําใหพนจากพยาบาทหรือการมองในแงราย พุงความคิดไปทางกรุณาหรืออหิงสา ทําให
พนจากวิหิงสาคือการขมเหงเบียดเบียนและความรุนแรง เปนตน 

วิมุตติตามความหมาย ๒ อยางแรกน้ี คลุมถึงสามายิกเจโตวิมุตติ และเปนโลกิยวิมุตติท้ังหมด 

                                                 
858  ม.มู.๑๒/๓๐๘/๓๐๕; ม.อ.๒/๒๑๘ 

859  ดู อุ.อ.๔๐; ที.อ.๒/๒๖; ม.อ.๓/๕๗๕; สํ.อ.๓/๓๐๗; ธ.อ.๑/๑๕๕; ๓/๙๓; วิสุทฺธิ.๒/๒๔๙; เทียบวิเวกใน วิภงฺค.อ.๔๑๑ และเทียบ

ปหาน ใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๕/๓๙; ๗๐๔/๖๐๙; วิสุทฺธิ.๓/๓๕๐; (อุ.อ.๒๗๖ กลาวถึงธรรมบมวิมุตติ (วิมุตติปริปาจนิยธรรม) เชน ที่ตรัส

ไวใน ขุ.อุ.๒๕/๘๘/๑๒๖; สํ.สฬ.๑๘/๑๘๗/๑๓๒; ม.อุ.๑๔/๗๙๕/๕๐๔ และ ที.ปา.๑๑/๓๐๓/๒๕๕ วาเปนเคร่ืองทําใหวิมุตติแกกลา

ขึ้นไปตามลําดับ โดยผานตั้งแตวิมุตติขั้นตนๆ ในวิมุตติ ๕ นี้ จนถึงขั้นสูงสุด) 



บทท่ี ๘  สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ  ๔๓๙ 
 

  

๓) สมุจเฉทวิมุตติ  ความหลุดพนดวยเด็ดขาด หรือตัดขาด คือการทําลายกิเลสท่ีผูกรัดไว หลุดพน
เปนอิสระออกไปได ดวยญาณหรือวิชชาข้ันสุดทาย ไดแก วิมุตติในความหมายท่ีเปนมรรค 

๔) ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ  ความหลุดพนดวยสงบระงับเรียบสนิทหรือราบคาบไป คือความเปนผูหลุดพน

ออกไปไดแลว มีความเปนอิสระอยู เพราะกิเลสที่เคยผูกรัดหรือครอบงํา ถูกกําจัดราบคาบไปแลว 
ไดแก วิมุตติในความหมายที่เปนผล 

๕) นิสสรณวิมุตติ  ความหลุดพนท่ีเปนภาวะหลุดรอดปลอดโปรง คือ ภาวะแหงความเปนอิสระ ที่ผู
หลุดพนเปนอิสระแลวประสบอยู ช่ืนชมหรือเสวยรสอยู และซึ่งทําใหผูนั้นปฏิบัติกิจอื่นๆ ไดดวยดี

ตอๆ ไป ไดแก วิมุตติในความหมายที่เปนนิพพาน 

วิมุตติตามความหมาย ๓ อยางหลังน้ี (๓-๔-๕) เปนอสามายิกเจโตวิมุตติ และเปนโลกุตร-
วิมุตติ. 

วาโดยสาระแทๆ วิมุตติ ๕ นี้ ก็คือ สมถะ วิปัสสนา มรรค ผล และ นิพพาน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๔๔๐  พุทธธรรม 
 

บันทึกพิเศษทายบท 
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: ความเขาใจสับสนเก่ียวกับอนัตตา และนิพพาน 
มีความเขาใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพาน เก่ียวพันเขามาในตอนนี้ ซึ่งควรกลาวถึงไวเล็กนอย กลาวคือ ปจจุบัน

ในวงการชาวพุทธบางสวน มีการใชถอยคําสํานวนพูดพาดพิงถึงอัตตาและอนัตตาในแงจริยธรรมกันบอยๆ เชนวา คนนี้มีอัตตา

แรง ลดหรือทําลายอัตตาลงเสียบาง เขาทําการตางๆ ก็เพ่ือเสริมความมั่นคงยิ่งใหญของอัตตา ดังนี้เปนตน ซึ่งในหนังสือนี้ก็ใช

คําพูดอยางนี้บางหลายแหง  
ความจริง คําวา “อัตตา” ในกรณีเชนนี้ เปนสํานวนพูดอยางคนรูกัน หมายถึงความยึดมั่นในอัตตา หรือภาพอัตตาที่

ยึดถือไวดวยอุปาทานเทานั้น ไมไดหมายความวามีอัตตาอะไรอยูจริงจังเลย   
อยางไรก็ตาม เมื่อพูดส้ันๆ แบบรูกันอยางนี้บอยๆ และแพรหลายออกไป ก็มีผูไมเขาใจความหมายโดยนัยแบบรูกัน

เชนนั้น แลวนําไปใชสับสน จนอนัตตาที่พูดถึงเปนคนละเร่ืองคนละราว หางไกลจากความหมายของอนัตตาในพุทธศาสนาอยาง

ไมเกี่ยวของกันเลย เชน เอาไปใชเปรียบเทียบกับหลักในศาสนาอ่ืนวา 
- ภาวะเขารวมกับบรมสภาวะ หรือบรมสัตว เชน พระพรหม ปรมาตมัน หรือพระผูเปนเจา กลาวคือ การที่บุคคล

เขาถึงบรมสภาวะหรือบรมสัตว โดยตัวตนหรืออัตตาของบุคคลเขากลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกับบรมสภาวะน้ัน หรือวาอัตตา

คือตัวตนหายไปรวมอยูในสภาวะนั้น จนไมมีการแบงแยกเปนตัวตนของฉันหรือตัวตนของบุคคลเปนตนอีกตอไป คงจะภาวะ

อยางน้ีแหละเรียกวาเปนอนัตตา 
- คนที่ทําการตางๆ ดวยความรูสึกหรือตั้งใจเด็ดเดี่ยวแนวแนวา ทําเพ่ือพระผูเปนเจา ไมคํานึงถึงประโยชนของ

ตนเอง มิไดทําเพ่ือตนเอง ไมนึกถึงตัวเองหรือมีความรูสึกเกี่ยวกับตัวตนเลย กรณีนี้คงถือไดวาคนผูนั้นไมมีอัตตา และภาวะ

เชนนี้คงจะตรงกับหลักอนัตตาในพระพุทธศาสนา 

ตัวอยางท้ังสองนี้ มีผูเคยยกขึ้นพูด แตความจริงไมเกี่ยวของกับหลักอนัตตาแตอยางใดเลย เปนคนละเรื่องละราวกัน

ทีเดียว ไมใชเรื่องที่จะเอามาเทียบกันได เหมือนจะเทียบการไตเขากับแมน้ํา ซึ่งไมใชเรื่องท่ีจะเอามาเทียบกันแตประการใด  
อนัตตาเปนลักษณะของส่ิงท้ังหลาย เปนเรื่องของสภาพที่เปนจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย เปนเร่ืองสําหรับรู สําหรับ

เขาใจ คือใชปญญาพิจารณาใหเขาใจความเปนจริงท่ีมีอยูเปนอยูตามธรรมดาวา ส่ิงท้ังหลายไมใชตัวไมใชตน เปนแตสภาวะที่มี

อยูเปนอยูตามธรรมดาของมัน ไมมีตัวแกน ตัวแฝง ตัวซอน ตัวผูครอบครองบังคับควบคุม ท่ีจะยึดถือเอาไดวาเปนตัวตน เมื่อรู

เห็นเขาใจถูกตองแจมแจง ก็เรียกวาเปนญาณ หรือวิชชา ทําใหจิตใจหลุดพนเปนอิสระ ไมติดของ ไมเปนทาสของส่ิงท้ังหลาย 

เรียกวาปญญาวิมุตติ คือความหลุดพนดวยปญญา   
โดยนัยนี้ อนัตตาจึงไมใชเรื่องของการ (รูสึกวา) มีตัวตนอยู แลวตัวตนนั้นมาหายไป หมดไป หรือเขารวมกับอะไรๆ 

อัตตาถูกกลืนหาย กลายไปเปนภาวะอยางน้ัน แตประการใดเลย  

สวนตัวอยางท่ีสอง เปนการพูดถึงความไมเห็นแกตัว การหมดความเห็นแกตัว หรือการหมดความยึดมั่นในตัวตน ซึ่ง

ก็หาใชอนัตตาไม แตมีสวนสัมพันธกับหลักอนัตตาอยูในแงท่ีวา การมองเห็นความเปนอนัตตา เปนเหตุใหหมดความเห็นแกตัว

หรือถอนความยึดมั่นในตัวตนลงได และจะตองสําทับวา คนจะหมดความเห็นแกตัวไดอยางแทจริง ก็ตอเมื่อเกิดปญญามองเห็น
ภาวะที่ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา  

สําหรับตัวอยางท่ีสองน้ี ควรพูดเสียใหมวา “การมองเห็นความเปนอนัตตา ก็ดี ความมีใจนอมดิ่งไปในองคพระเปนเจา 
ต้ังใจเด็ดเดี่ยววาจะทําการเพ่ือพระองค ก็ดี ตางก็ทําใหคนไมนึกถึงตน ไมเห็นแกตน หมดหรือลดความเห็นแกตัวได” แงท่ี
เหมือนกันหรือเทียบกันได อยูที่ตรงนี้  



บทท่ี ๘  สมถะ – วิปสสนา, เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ  ๔๔๑ 
 

  

ตอจากนี้ ถาใครยังอยากเรียนรูตอไปอีก ก็อาจพิจารณารายละเอียดที่ย่ิงข้ึนไป เชน อาจมองวา อยางหนึ่งเปนวิธีใช

ปญญาพิจารณาใหเห็นความจริงแลว หมดความยึดติด เปนอิสระจากส่ิงนั้น อีกอยางหนึ่งเปนวิธีท่ีใชศรัทธา ทําใหเกิดพลังจิต

นอมดิ่งไปในวัตถุแหงความเคารพบูชา ทําใหจิตไมคํานึงนึกถึงตนเอง   
เมื่อแยกไดอยางนี้แลว ก็อาจกาวสูการพิจารณาขั้นตอไปอีก เชนวา อยางไหนจะเปนการลืมนึกถึงตน หมดความเห็น

แกตัวไปช่ัวคราว อยางไหนจะเปนการถอนความนึกถึงตัวตนท้ิงไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป ดังนี้เปนตน 

บางทานเอาคําอธิบายทํานองนี้ไปใชกับนิพพานอีก โดยบอกวา ภาวะท่ีเขารวมเปนหนึ่งเดียวกับบรมสภาวะ หรือบรม
สัตว เชน พระพรหม ปรมาตมัน หรือพระผูเปนเจา เปนตน นี่แหละ คงเทียบกันไดกับนิพพาน   

ในเร่ืองนี้ พึงระลึกไววา แมแตสํานวนพูดที่มีอยูแลวในวงการของชาวพุทธเอง เชนวา เขาสูปรินิพพาน บรรลุอมตมหา

นครนฤพาน เปนตน ก็เปนปญหาใหตองคอยแกไขทําความเขาใจปองกันความนึกคิดผิดพลาดกันมากพออยูแลว ไมควรนําเอา

ขอความสํานวนเรนลับ ที่ยังคลุมเครือมองไดหลายแง เขามาเพ่ิมความสับสนวุนวายในการชี้แจงทําความเขาใจใหมากข้ึนอีก   
ตามปกตินั้น พระพุทธศาสนาชอบพูดอยางงายๆ ตรงๆ เมื่อกลาวถึงนิพพานก็วา เปนภาวะดับกิเลสได หายรอน 

จิตใจหลุดพน เปนอิสระ ไรทุกข ผองใส เบิกบาน ไมติดของ ไมถูกครอบงํารัดรึง พูดทํานองนี้จบแลว ก็พอกัน ไมตองไปรวม

ไปกลืนหายเขาในอะไรๆ อีก   
พระอรหันตทานหลุดโลงโปรงสบาย จิตใจไรเขตแดน เปนอิสระเสรีโดยสมบูรณแลว ไมปรากฏวาทานเคยคิดจะ

รวมเขากับอะไรๆ อีก หรือวาไดเขารวมกลมกลืนไปในอะไรๆ แลว มีแตปุถุชนพยายามจะคิดใหทาน ซึ่งนาจะเปนเพียงเครื่อง

แสดงถึงเย่ือใยความอยากมีอยูคงอยู และความกลัวส้ินสูญ ตลอดจนความขัดแยงในจิตใจที่ดิ้นรนแสดงตัวออกมาเทานั้นเอง   
โดยเฉพาะที่ตองรีบปฏิเสธเสียแตตน ไมใหเอามาปนกับนิพพาน ก็คือ ภาวะนอมดิ่งดื่มด่ําเขาไปรวมหรือกลมกลืนเขา

กับบรมสภาวะอยางหน่ึงอยางใดนั้น ชนิดที่กลายเปนวาจิตเลิกกําหนดอารมณ ปลอยความรูใหหลุดหายไป เกิดเปน

ประสบการณแหงความเคลิบเคล้ิมเลือนลืมตัวตน กลืนหายเขาไปในภาวะเคลิบเคลิ้มดื่มด่ํานั้น ท้ังนี้เพราะวา แมเพียงในภาวะ

แหงฌานท่ีปฏิบัติถูกตอง เมื่อจิตเปนสมาธิแนวแนแลว จิตแนบสนิทกับอารมณหนึ่งเดียว สติย่ิงจับอารมณชัดเจน ทําใหจิต

เหมาะท่ีจะใชงานไดดีย่ิงข้ึน ไมใชเปนจิตท่ีเคลิบเคล้ิมเลือนหายหมดความรูสึก ไมใชอยางท่ีฝรั่งเรียกวา Trance  
เฉพาะอยางย่ิง ฌานที่ ๔ มีคําแสดงลักษณะท่ีมีสติชัดเจนวา “อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธิ° จตุตฺถํ ฌานํ” แปลวา จตุตถฌานอันมี

อุเบกขาเปนเคร่ืองใหสติบริสุทธิ์ และคําสรุปทายฌาน ๔ เมื่อใชเพ่ือบรรลุวิชชา จะมีวา “เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองใส ไร

มลทิน ปราศจากสิ่งมัวหมอง นุมนวล ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว จึงนอมจิตนั้นไป (นําเอาจิตไปใช) เพ่ือ...” 
(เชน ที.สี.๙/๑๓๒/๑๐๒ และดาษดื่นในพระไตรปฎกเกือบทุกเลม, คําอธิบาย ดู อภิ.วิ.๓๕/๖๘๓/๓๕๒; วิสุทฺธิ.๑/๒๑๔) 

อยางไรก็ตาม มีหลักกลางๆ ท่ีสามารถใชวินิจฉัยไดอยางกวางๆ ท่ัวๆ ไปสําหรับคําถามประเภทท่ีกลาวขางตนนั้นวา 

ไมวาจะเปนภาวะจิตท่ีดื่มด่ําลึกซึ้งเขาถึงส่ิงสูงเลิศเพียงใดก็ตาม หรือจะเปนการกลมกลืนรวมเขากับอะไรหรือไมก็ตาม 

ความสําคัญอยูท่ีวา ตราบใดยังมิไดทําลายอาสวะ คือเช้ือกิเลสภายใน ใหหมดส้ินไปดวยปญญาท่ีรูเขาใจสังขารคือโลกและชีวิตที่
เปนอยูอยางปกติธรรมดานี้ ตามความเปนจริง คือยังไมบรรลุปญญาวิมุตติ ตราบนั้นก็ยังไมอาจเรียกไดวาเปนการบรรลุนิพพาน 

การเขาถึงภาวะดื่มด่ําลึกซึ้งนั้น ก็จะยังวนเวียนอยูเพียงในขอบเขตของผลสําเร็จทางดานพลังจิต หรือทางดานสมาธิ และความ

หลุดพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส ก็จะยังคงเปนเพียงภาวะท่ีกิเลสถูกขมหรือถูกทับไว ใหสงบราบคาบไปช่ัวคราว ซึ่งจะ

ยาวนานเพียงใด ก็แลวแตความแรงและความมั่นคงของพลังจิตท่ีนอมดิ่งไปนั้น 
 



 

ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? 

หลักการสําคัญ 
ของการบรรลุนิพพาน

860 
 

บทที่ ๙ 

ความเบื้องตน  

มักมีการสงสัย หรือถกเถียงกัน ในหมูผูศึกษาปฏิบัติธรรมวา 
- ผูเจริญวิปสสนาอยางเดียว จะบรรลุนิพพาน หรือสําเร็จอรหัตตผล โดยไมอาศัยสมถะเลย ได

หรือไม? 
- ผูจะบรรลุนิพพาน จะตองไดฌานบางหรือไม? 
- การสําเร็จอภิญญา ๖ อาศัยแตเพียงจตุตถฌานก็เพียงพอ ไมตองไดครบสมาบัติ ๘ (คือไมตองได

อรูปฌานดวย) ใชหรือไม? 
- การจะไดอาสวักขยญาณ (ญาณท่ีส้ินอาสวะ) บรรลุนิพพาน จําเปนตองไดปุพเพนิวาสานุสติญาณ 

(ญาณท่ีระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกอน) และจุตูปปาตญาณ (ญาณหยั่งรูการที่หมูสัตวจุติและ

อุบัติไปตามกรรม) เปนพื้นฐานกอนหรือไม? 
- ในฌาน บําเพ็ญวิปสสนาได หรือวาตองออกจากฌานกอน จึงพิจารณาสังขารได? 
- ไดมรรคผลกอนแลว จึงเจริญสมถะเพิ่มเติมจนไดฌานสมาบัติ ไดหรือไม? 
บรรดาคําถามเหลานี้ บางขอเปนเรื่องของหลักการสําคัญของการตรัสรู หรือการประจักษแจงนิพพาน

โดยตรง บางขอเปนเพียงเกี่ยวพันบางแง บางขอไดตอบไปแลวบางสวน เฉพาะอยางยิ่งขอท่ีวาเจริญวิปสสนา

อยางเดียว โดยไมอาศัยสมถะเลย ไดหรือไม ไดตอบแลวในตอนท่ีวาดวยสมถะและวิปสสนาขางตน  
ตอไปน้ี จะมุงตอบขอสงสัยที่เกี่ยวกับหลักการสําคัญของการตรัสรูเปนหลัก และจะตอบดวยยก

หลักฐานมาใหพิจารณาเอง จะอธิบายเทาท่ีจําเปน เพียงเพื่อเช่ือมความใหตอเนื่องกัน  

ก) หลักท่ัวไป 
 “ภิกษุทั ้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั ้งหลาย เพราะอาศัยปฐมฌานก็ได้ 

อาศัยทุติยฌานก็ได้ ตติยฌานก็ได้ จตุตถฌานก็ได้ อากาสานัญจายตนะก็ได้ วิญญาณัญจายตนะ
ก็ได้ อากิญจัญญายตนะก็ได้ เนวสัญญานาสัญญายตนะก็ได้ (สัญญาเวทยิตนิโรธก็ได้)”861 

ความตอจากนี้ในพระสูตรนี้ และความในพระสูตรอื่นอีก ๓ แหง
862

 บรรยายวิธีใชฌานสมาบัติแตละ

ข้ันๆ ในการพิจารณาใหเกิดปญญารูแจงสังขารตามความเปนจริง (คือท่ีเรียกวาเจริญวิปสสนา) ดังตัวอยาง

ขอความตอไปในฌานสูตรขางตนนั้นวา 
                                                 
860  คําวา บรรลุ ใชกับนิพพานดีหรือไม ดู บันทึกพิเศษทายบท 
861  ฌานสูตร ใน องฺ.นวก.๒๓/๒๔๐/๔๓๘; ขอความในวงเล็บ ไมมีในพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐของไทย แตมีในฉบับอ่ืนบางฉบับ เชน 

ฉบับของพมา 

๑ 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๔๓ 
 

  

“ก็ข้อที่เรากล่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัย
ปฐมฌานก็ได้ ดังนี้ เราอาศัยอะไรกล่าว? (คือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้...บรรลุปฐมฌาน, เธอ
พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ สิ่งที่เป็นรูป863 สิ่งที่เป็นเวทนา สิ่งที่เป็นสัญญา สิ่งที่เป็น
สังขาร สิ่งที่เป็นวิญญาณ อันมีอยู่ในปฐมฌานนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็น
ทุกข์...โดยความเป็นของสูญ โดยความเป็นอนัตตา, เธอยังจิตให้ยั้งหยุด (หันกลับ คือคลาย
หรือไม่อยากได้ ไม่ติด) จากธรรมเหล่านั้น ครั้นแล้วเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมตธาตุว่า นั่น
สงบ นั่นประณีต กล่าวคือ...นิพพาน เธอดํารงอยู่ใน (ปฐมฌาน) นั้น864 ย่อมบรรลุความสิ้น
ไปแห่งอาสวะท้ังหลาย  

“ถ้ายังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะ, เพราะ (ยังมี) ธรรมราคะ...ก็จะเป็นโอปปาติกะ เป็น
ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา (คือเป็นพระอนาคามี)...” 

ตอจากน้ี บรรยายการอาศัยทุติยฌาน ตติยฌาน ฯลฯ เพื่อเจริญวิปสสนาจนบรรลุอาสวักขัย อยางน้ี

เรื่อยไปตามลําดับ ทีละข้ันๆ จนถึงอากิญจัญญายตนฌาน 
ในมหามาลุงกโยวาทสูตร แสดงรายละเอียดนอยกวา แตก็กลาวถึงการพิจารณาขันธ ๕ ท่ีมีในฌานแต

ละข้ันโดยไตรลักษณ จนบรรลุอาสวักขัยอยางเดียวกันนี้ ตลอดข้ึนไปถึงอากิญจัญญายตนฌานเชนเดียวกัน   
สวนในอัฏฐกนาครสูตร และทสมสูตร มีขอแตกตางเล็กนอย คือ ขอความที่บรรยายการพิจารณาแปลก

ออกไปวา  
“ภิกษุ...บรรลุปฐมฌาน, เธอพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ปฐมฌานนี้ เป็นของปรุงแต่ง เกิดจาก

ความจํานงให้เป็น, เธอรู้ชัด (รู้เท่าทัน) ว่า สิ่งใดก็ตามเป็นของปรุงแต่ง เกิดจากความจํานงให้
เป็น ส่ิงน้ันเป็นของไม่เที่ยง มีความดับไปเป็นธรรมดา, เธอดํารงอยู่ใน (ปฐมฌาน) นั้น ย่อม
บรรลุความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย...”   

ท่ีนี่ เพิ่มเมตตาเจโตวิมุตติ กรุณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมุตติ เขามาแทรก ระหวาง

รูปฌานกับอรูปฌานอีก ทําใหมีฌานสมาบัติสําหรับพิจารณาเพ่ิมข้ึนอีก ๔ ข้ัน อยางไรก็ตาม รวมความแลว พระ

สูตรท้ังส่ีนี้ มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน ผิดแผกกันบาง ก็เพียงในสวนรายละเอียดและวิธีบรรยายความเทาน้ัน 
พระสูตรท้ังส่ี แสดงการอาศัยฌานเจริญวิปสสนาทําอาสวักขัย ตามลําดับ แตปฐมฌาน ถึงอากิญจัญ- 

ญายตนะ แลวก็หยุดลงทั้งหมด มีพิเศษแตในฌานสูตร ซึ่งมีคําสรุปวา  
“ภิกษุท้ังหลาย ด้วยประการฉะนี้แล สัญญาสมาบัติ (สมาบัติที่ประกอบด้วยสัญญา) มีแค่

ใด อัญญาปฏิเวธ (การตรัสรู้ หรือการบรรลุอรหัตตผล) ก็มีแค่น้ัน”865 
                                                                                                                                                        
862  พระสูตรอ่ืนอีก ๓ แหง  คือ  มหามาลุงกโยวาทสูตร (ม.ม.๑๓/๑๕๗/๑๕๙);  อัฏฐกนาครสูตร (ม.ม.๑๓/๑๘/๑๘);  ทสมสูตร องฺ.

เอกาทสก.๒๔/๒๒๓/๓๗๒); สองสูตรหลัง ความจริงเปนสูตรเดียวกัน แตตางชื่อตางที่มา 
863  ในอรูปฌาน คือ ตั้งแตอากาสานัญจายตนะขึ้นไป ตัด “ส่ิงท่ีเปนรูป” ออก เพราะในระดับอรูปฌานไมมีรูปธรรมใหพิจารณา มีแต

เพียงนามขันธ ๔ (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) 
864  “เธอดํารงอยูใน (ปฐมฌาน) น้ัน” แปลจากบาลีวา “โส ตตฺถ โต” แปลตามตัววา “เธอดํารงอยูในนั้น” องฺ.อ.๓/๓๕๒ ไขความวา 

“เธอดํารงอยูในปฐมฌานนั้น (หรือในทุติยฌานน้ัน ในตติยฌานนั้น ฯลฯ ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น) ยังวิปสสนาอันแรงกลาให

เจริญแลว บรรลุอรหัตตผล” หรืออีกนัยหนึ่งวา “ดํารงอยูในวิปสสนาอันมีไตรลักษณเปนอารมณน้ัน”, ม.อ.๓/๑๓๙ ใหแปลอยางนัย

หลัง สวน ม.อ.๓/๑๑ และ องฺ.อ.๓/๔๓๖ ใหแปลวา “เธอดํารงอยูในธรรม คือสมถะและวิปสสนาน้ัน” 
  ปญหาเร่ือง เจริญวิปสสนา และบรรลุมรรคผลในฌานไดหรือไม? ดูบันทึกพิเศษทายบท 
865  องฺ.นวก.๒๓/๒๔๐/๔๔๔ 



๔๔๔  พุทธธรรม 
 

ขอน้ี หมายความวา ในฌาน ต้ังแตอากิญจัญญายตนะลงไป มีสัญญา (รวมท้ังขันธอื่นๆ ท่ีประกอบรวม) 

สําหรับใหกําหนดพิจารณาได จึงทําวิปสสนาใหบรรลุอาสวักขัยไดในฌานเหลาน้ัน สวนเนวสัญญานาสัญญายตนะ มี

สัญญา (รวมท้ังขันธอื่นๆ ท่ีประกอบรวม) ซึ่งละเอียดเกินไป จนเรียกวาเนวสัญญานาสัญญา คือ จะวามีสัญญาก็

ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช จึงไมอยูในภาวะท่ีจะใชงานในการกําหนดพิจารณาได ครั้นถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ก็ดับ

สัญญาและเวทนาเสียเลย เปนอนัไมตองกลาวถึง ดังน้ัน สมาบัติท้ังสองนี้จึงไมเรียกวาสัญญาสมาบัติ 
เมื่อเปนเชนนี้ จะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตนิโรธ บรรลุอาสวักขัยไดอยางไร 

ตอบวา สําหรับสมาบัติสูงสุดสองระดับนี้ ตองออกมากอน จึงใชปญญาพิจารณาสังขารใหบรรลุอาสวักขัยได ขอ

แรก คือเนวสัญญานาสัญญายตนะ พึงดูบาลีในอนุปทสูตร ดังนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นต่อไปอีก สารีบุตรก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว 

เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ เธอมีสติออกจากสมาบัตินั้น ครั้นออกจากสมาบัตินั้นอย่างมี
สติแล้ว ธรรมเหล่าใดล่วงไปแล้ว ดับแล้ว แปรปรวนไปแล้ว เธอพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นว่า 
ธรรมท้ังหลาย อย่างท่ีทราบมา ก็เป็นอย่างน้ีเอง ไม่มีแล้ว ก็มีแก่เรา มีแล้ว ก็ดับหาย”866 

สวนขอสุดทาย คือสัญญาเวทยิตนิโรธ มีคําอธิบายทํานองเดียวกัน คือ เขาสมาบัตินี้ ครั้นออกแลว จึง
พิจารณารูปธรรมท้ังหลายท่ีเปนไปในสมาบัติ หรือพิจารณาธรรมท้ังหลายซึ่งเปนไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

ท่ีผานมากอนแลว (หรือจะพิจารณาสังขารธรรมท่ัวไป ดังจะกลาวขางหนาก็ได) ใหเขาใจสภาวะท่ีเปนจริง ดวย

ปญญา จนถึงความส้ินอาสวะ
867

 อยางไรก็ตาม ขอน้ีจะไดกลาวตอไปอีกในฐานะท่ีเปนหลักการขั้นมาตรฐานสูงสุด 
สําหรับฌานสมาบัติท่ีตํ่าลงมา คือ ต้ังแตอากิญจัญญายตนะถึงปฐมฌาน จะออกจากฌานสมาบัติน้ันๆ 

กอนแลว จึงพิจารณาสังขารธรรม คือขันธ ๕ หรือองคฌานเปนตนท่ีมีในฌานสมาบัติน้ันๆ ทํานองเดียวกับ

สมาบัติสูงสุดสองอยางหลังน้ีก็ได
868

 แตเทาท่ียกหลักฐานขางตนนี้มาแสดง ก็เพ่ือใหเห็นขอพิเศษวา ในฌาน

สมาบัติเหลานั้น สามารถเจริญวิปสสนาภายในโดยยังไมออกมากอนก็ได และจะบรรลุอรหัตตโดยใชฌานระดับ
ไหนก็ได แตสมาบัติสูงสุด ๒ อยาง คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และสัญญาเวทยิตนิโรธ (นิโรธสมาบัติ) ตอง

ออกมากอน จึงเจริญวิปสสนาได
869 

                                                 
866  ม.อุ.๑๔/๑๖๒/๑๒๐; พึงเทียบกับคําบรรยายการพิจารณาสังขารในอากิญจัญญายตนะ ซ่ึงไมกลาวถึงการออกจากฌานนั้น (แมฌาน

อ่ืนๆ ที่ต่ําลงไปทั้งหมด ก็อยางเดียวกัน) ดังความในสูตรเดียวกันนี้เองวา “ขออ่ืนตอไปอีก สารีบุตรกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ โดย
ประการทั้งปวงแลว (มนสิการวา) ไมมีอะไรเลย เขาอากิญจัญญายตนะอยู ธรรมเหลาใดในอากิญจัญญายตนะ คือ อากิญจัญ-
ญายตนสัญญา จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ ธรรมเหลานั้น

เกิดขึ้น โดยที่เธอรู ปรากฏอยู ก็รู ถึงความดับ ก็รู เธอทราบชัดดังนี้วา ธรรมทั้งหลาย ดังไดทราบมา ก็เปนอยางนี้เอง ไมมีแลว ก็มี
แกเรา มีแลวก็ดับรวงไป” 

  ในจูฬนิทเทส ซ่ึงเปนคัมภีรชั้นรอง มีคําบรรยายเก่ียวกับการพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะคลายกับบาลีขางบนนั้นวา 

“เขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากสมาบัตินั้นแลว เพงดู คือตรวจดู พินิจดู พิจารณาดู ซ่ึงธรรมท้ังหลาย คือจิตและ

เจตสิก ที่เกิดแลวในสมาบัตินั้น โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนของทุกข...โดยความเปนอนัตตา...โดยความไมเปนที่รอด
พน (ไมเปนทางอิสระ)...” (ขุ.จู.๓๐/๒๔๘/๑๒๘) แตเมื่อสอบสวนดูกับบาลีตนเดิม (ขุ.สุ.๒๕/๔๓๐/๕๓๘) แลว ลงความเห็นไดวา 

เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติที่นี้ เปนคําคลาดเคล่ือน ที่ถูกควรจะเปนอากิญจัญญายตนสมาบัติ และอรรถกถา (นิทฺ.อ.๒/๒๔๗; 
สุตฺต.อ.๒/๕๑๑) ก็ยืนยันตามที่ลงความเห็นนี้ (ไดกลาวแลวในเชิงอรรถกอนวา คัมภีรชั้นรองและคัมภีรรุนหลังทั้งหลาย บรรยายการ

พิจารณาสังขาร หรือเจรญิวิปสสนา ตอเมื่อออกจากฌานสมาบัติแลวเปนพื้น ไมวาจะเปนฌานสมาบัติขั้นต่ําหรือสูงเทาใด) 
867  ดูแนว ม.อ.๓/๔๙๙; และดูเชิงอรรถขางหนาตอไปอีก 
868  คําวาออกจากสมาบัติในกรณีนี้ เทียบกับความหมายชั้นอรรถกถา หมายถึงออกจากภาวะจิตท่ีไดกําลังจากฌานสมาบัตินั้นๆ ดวย คือ

ไมใชฌานสมาบัตินั้นเปนบาท (ดู เชิงอรรถกอน และตอๆ ไป ในบทนี้) 
869  เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไมใชในการเจริญวิปสสนา? ดู บันทึกพิเศษทายบท 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๔๕ 
 

  

ขอปฏิบัติอยางท่ีกลาวมานี้ เปนปฏิปทาของผูปฏิบัติท่ีมีช่ือเรียกในสมัยอรรถกถาวา “สมถยานิก” 
แปลวา ผูมีสมถะเปนยาน คือบําเพ็ญสมถะจนไดฌานกอนแลว จึงเจริญวิปสสนา และนับวาเปนวิธีปฏิบัติอยาง
หน่ึงในบรรดาวิธี ๔ อยาง ท่ีทานกลาวไวในบาลี คือ 

๑. สมถปุพพังคมวิปัสสนา  วิปสสนามีสมถะนําหนา (เรียกเต็มวา สมถปุพพังคมวิปสสนาภาวนา การ
เจริญวิปสสนาโดยมีสมถะนําหนา) 

๒. วิปัสสนาปุพพังคมสมถะ  สมถะมีวิปสสนานําหนา (เรียกเต็มวา วิปสสนาปุพพังคมสมถภาวนา 
การเจริญสมถะโดยมีวิปสสนานําหนา) 

๓. ยุคนัทธสมถวิปัสสนา  สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน (เรียกเต็มวา สมถวิปสสนายุคนัทธภาวนา 

การเจริญสมถะและวิปสสนาควบคูไปดวยกัน) 
๔. ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส  วิธีปฏิบัติเมื่อจิตถูกชักใหเขวดวยธรรมุธัจจ คือความฟุงซานธรรม 

หรือต่ืนธรรม (ความเขาใจผิดยึดเอาผลที่ประสบในระหวางวาเปนมรรคผลนิพพาน)
870 

วิธีท้ัง ๔ นี้ สรุปจากมรรค ๔ แบบ ซึ่งเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ ๔ อยาง ดังท่ีพระอานนทไดแสดงไว ดังน้ี 
“อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปหนึ่งรูปใดก็ตาม จะพยากรณ์อรหัตตผลในสํานักของ

ข้าพเจ้า ก็ย่อม (พยากรณ์) ด้วยมรรค ๔ ทั้งหมด หรือด้วยมรรคใดมรรคหนึ่ง บรรดามรรค 
๔ เหล่าน้ี กล่าวคือ: 

“๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนําหน้า, เมื่อเธอเจริญวิปัสสนาอันมี
สมถะนําหน้าอยู่ มรรคเกิดขึ้น, เธอเสพคุ้น เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น, เมื่อเธอเสพคุ้น 
เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคน้ัน สังโยชน์ท้ังหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยท้ังหลาย ย่อมส้ินไป 

“๒. อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานําหน้า, เมื่อเธอเจริญสมถะอันมี
วิปัสสนานําหน้าอยู่ มรรคเกิดขึ้น, เธอเสพคุ้น เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น, เมื่อเธอเสพคุ้น 
เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคน้ัน สังโยชน์ท้ังหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยท้ังหลายย่อมส้ินไป 

“๓. อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กัน, เมื่อเธอเจริญสมถะและ
วิปัสสนาควบคู่กันอยู่ มรรคเกิดขึ้น, เธอเสพคุ้น เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น, เมื่อเธอเสพ
คุ้น เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคน้ัน สังโยชน์ท้ังหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยท้ังหลายย่อมส้ินไป 

“๔. อีกประการหนึ่ง ภิกษุใจถูกชักให้เขวไปด้วยธรรมุธัจจ์, (แต่ครั้น) ถึงคราวเหมาะที่จิต
นั้นตั้งแน่ว สงบสนิทลงได้ในภายใน เด่นชัดเป็นสมาธิ มรรคก็เกิดขึ้นแก่เธอ, เธอเสพคุ้น 
เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น, เมื่อเธอเสพคุ้น เจริญ ทําให้มาก ซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์
ท้ังหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยท้ังหลายย่อมส้ินไป”871 

ขอท่ี ๑ วิปสสนามีสมถะนําหนา คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค
872 อธิบายความหมายวา (เบ้ืองแรก) จิตมี

อารมณหนึ่งเดียว ไมซานสาย มีสมาธิเกิดข้ึน ดวยอํานาจเนกขัมมะ (ความคิดสลัดออก ไมโลภ ไมพัวพันในกาม) 

ก็ดี ดวยอํานาจอพยาบาท (คิดเมตตา) อาโลกสัญญา (ทําใจนึกถึงแสงสวาง ไมใหงวงเหงา) อวิกเขปะ (ความไม

                                                 
870  ธรรมุธัจจ มาจาก ธัมมุทธัจจะ หรือ ธรรมุทธัจจะ อรรถกถาเรียกวา วิปสสนูปกิเลส (องฺ.อ.๒/๔๔๗; วิสุทฺธิ.๓/๒๖๗); คําวา “วิคคหิต” 

ไดแปลวา ชักใหเขว หรือเขว ตามแนววิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๑๐ 
871  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๐/๒๑๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๔/๔๓๒ (อางใน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๑๐) 
872  ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๕-๖/๔๓๓-๘ (ดูประกอบ ๓๑/๒๑๓/๑๓๙; ๓๘๗/๒๖๓)  



๔๔๖  พุทธธรรม 
 
ฟุงซาน ปราศจากอุทธัจจะ) ธรรมววัตถาน (การกําหนดขอธรรม ซึ่งทําใหไมมีวิจิกิจฉา) ญาณ (ความรู) ปราโมทย 

(ความแชมชื่นใจ) ก็ดี
873

 ดวยอํานาจปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตฌาน ดวยอํานาจอากาสานัญจายตน-
สมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็ดี ดวยอํานาจ

กสิณ ๑๐ ก็ดี อนุสติ ๑๐ อสุภะ ๑๐ หรือวิธีปฏิบัติตางๆ เก่ียวกับอานาปานสติ ๓๒ รายการ ก็ดี
874

 ไมวาอยาง

หนึ่งอยางใดก็ตาม (ครั้นแลว) เกิดปญญามองเห็นแจงซึ่งธรรมทั้งหลายท่ีเกิดแลวในสมาธินั้นๆ วาเปนของไม

เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา อยางน้ีเรียกวา สมถะมากอน วิปสสนามาหลัง คือเปน สมถปุพพังคมวิปสสนา 
อรรถกถาอธิบายใหเขาใจงายขึ้นอีกวา ตามวิธีปฏิบัติอยางท่ี ๑ น้ี ผูปฏิบัติทําสมถะคือสมาธิใหเกิดขึ้น

กอน จะเปนอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ได จากน้ันจึงพิจารณาสมถะหรือสมาธิน้ัน (ไมวาจะเปนอุปจารสมาธิ

หรือฌานสมาบัติช้ันใดก็ตาม) กับท้ังธรรมอ่ืนๆ ท้ังหลายท่ีประกอบรวมกับสมาธินั้น ใหเห็นสภาวะท่ีเปนของไม
เท่ียง เปนตน จนอริยมรรคเกิดขึ้น

875 

ขอท่ี ๒ สมถะมีวิปสสนานําหนา คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค
876

 อธิบายความหมายวา (เบ้ืองแรก) วิปสสนาใช

ปญญาพิจารณาเห็นส่ิงตางๆ ตามสภาวะท่ีไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา (ครั้นแลว) จิตเกิดความปลอยวางธรรม

ท้ังหลายอันปรากฏในวิปสสนานั้น และยึดเอาภาวะปลอยวางนั้นเองเปนอารมณ จิตจึงมีภาวะอารมณหน่ึงเดียว 

ปราศจากความซัดสาย มีสมาธิ อยางนี้เรยีกวา วิปสสนามากอน สมถะมาหลัง คือเปน วิปสสนาปุพพังคมสมถะ 
ขยายความตามอรรถกถาวา ผูปฏิบัติยังมิไดทําสมถะใหเกิดข้ึนเลย แตมาพิจารณาเห็นแจงอุปาทานขันธ 

๕ ตามสามัญลักษณะท่ีเปนของไมเท่ียง เปนตน อันนับวาเปนวิปสสนา พอวิปสสนาเต็มเปยมดี จติก็จะเกิดภาวะ

มีอารมณหน่ึงเดียว (= เปนสมาธิ) ข้ึน โดยมีความปลอยวางธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในวิปสสนาน้ันเองเปนอารมณ 

อันนับวาเปนสมถะ เม่ือปฏิบัติโดยวิธีนี้ อริยมรรคก็เกิดข้ึนไดเชนเดียวกัน
877 

                                                 
873  ธรรม ๗ ประการ ตั้งแตเนกขัมมะ ถึงปราโมทยนี้ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคใชเปนหลักสําหรับแสดงการเกิดขึ้นแหงสมาธิระดับอุปาจาระ 

แกพระสุกขวิปสสก (ปฏิสํ.อ.๓๖๖, ดูประกอบหนา ๗๙ และ ๑๒๔ ดวย) 

874  ความจริง ยกมาแสดงเพียงแคเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเทานั้นก็เพียงพอ เพราะฌานสมาบัติก็จบสูงสุดเพียงแคน้ัน แตท่ีทาน

แสดงขอธรรมตอๆ มา เชน กสิณ เปนตนไวดวย เพราะมุงความคนละแง กลาวคือ ขอธรรมตอนตน ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

ยกมาแสดงในฐานะเปนภาวะจิตที่เขาถึง สวนขอธรรมตอจากน้ัน ยกมาแสดงโดยฐานเปนวิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงภาวะนั้นๆ (ดูประกอบ 

ปฏิสํ.อ.๓๖๗-๙) 

875  ดู ม.อ.๑/๑๕๐; นิทฺ.อ.๑/๓๙๐ 
876  ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๗/๔๓๘ 

877  ดู ม.อ.๑/๑๕๐; นิทฺ.อ.๑/๓๙๐; องฺ.อ.๒/๔๔๗;  อิติ.อ.๖๙; บาลีใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๙๒-๙๔/๑๒๐-๑๒๔ กลาวถึงทั้งผูไดสมถะ ยัง

ไมไดวิปสสนา และผูไดวิปสสนา ยังไมไดสมถะ (ในบาลีนั้นเรียกเจโตสมถะ และอธิปญญาธรรมวิปสสนา ซ่ึง องฺ.อ.๒/๔๒๓ อธิบาย

วา ไดแกอัปปนาสมาธิ และวิปสสนาท่ีกําหนดพิจารณาสังขาร ตามลําดับ) บาลีแหงน้ีทําใหไดขอสังเกตดวยวา แมจะไดวิปสสนาแลว 

แตสมถะก็อาจยังไมเกิดตามมา (หรือพูดตามอรรถกถาวา แมจะไดวิปสสนาแลว แตสมถะก็อาจยังไมสูงถึงขั้นนาพอใจ คือยังไมได
ถึงฌาน) ทานจึงแนะนําใหฝกสมถะเพิ่มเติมอีกตางหาก และเม่ืออานบาลีนั้นโดยตลอด ก็ทําใหเห็นวา ทานสนับสนุนใหบําเพ็ญทั้ง

สมถะและวิปสสนาไดพรอมกอนแลว จึงควรทําความเพียรเพ่ือกําจัดอาสวะในขั้นสุดทายตอไป (พึงดูบาลีคลายกันนี้ ใน องฺ.ทสก.

๒๔/๕๔/๑๐๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๘/๓๗๓; บาลีเดียวกันนี้ มาใน อภิ.ปุ.๓๖/๑๐/๑๓๖; ๑๓๗/๒๑๖ ดวย แตอภิธรรมอธิบายสูงมาก 

โดยกลาววา เจโตสมถะ ไดแกรูปและอรูปสมาบัติ อธิปญญาธรรมวิปสสนา ไดแกมรรคผล ปฺจ.อ.๑๒๗ จึงสรุปวา ผูไดเจโตสมถะ

ไมไดอธิปญญาธรรมวิปสสนา ไดแกปุถุชนผูไดสมาบัติ ๘, ผูไดแตอธิปญญาธรรมวิปสสนา ไดแกอริยสาวกที่เปนสุกขวิปสสก, ผูได
ทั้งสองอยาง ไดแกอริยสาวกผูไดสมาบัติ ๘, ผูไมไดทั้งสองอยาง ไดแกโลกิยปุถุชน) 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๔๗ 
 

  

อยางไรก็ตาม อรรถกถาสรุปวา ไมวาจะเจริญวิปสสนาโดยมีสมถะนําหนา หรือเจริญสมถะโดยมี

วิปสสนานําหนาก็ตาม เม่ือถึงขณะท่ีอริยมรรคเกิดขึ้น ท้ังสมถะและวิปสสนาจะตองเกิดขึ้นดวยกันอยางควบคู

เปนการแนนอนเสมอไป
878

 ท่ีเปนเชนน้ี เพราะวาโดยหลักพื้นฐานแลว สมถะและวิปสสนาก็คือองคของมรรค

น่ันเอง วิปสสนา ไดแกสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ สมถะ ไดแกองคมรรคท่ีเหลืออีก ๖ ขอ ซึ่งเปนธรรมดาอยู

แลวท่ีองคมรรคเหลาน้ีจะตองเกิดข้ึนพรอมกันในขณะบรรลุอริยภูมิ
879 

ขอ ๓ สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน  คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค
880

 อธิบายความหมายวา ผูปฏิบัติเจริญสมถะ

และวิปสสนาควบคูกันไปโดยอาการ ๑๖ เชน โดยอรรถแหงอารมณ เปนตน ยกตัวอยาง เม่ือละอุทธัจจะ (ความ

ฟุงซาน) ก็เกิดสมาธิ กลาวคือภาวะที่จิตมีอารมณหนึ่งเดียว ไมพลานสาย ซึ่งมีนิโรธเปนอารมณ (พรอมกันนั้น) 

เมื่อละอวิชชา ก็เกิดวิปสสนา คือการตามดูรูเห็นแจง ซึ่งมีนิโรธเปนอารมณ อยางน้ีเรียกวาท้ังสมถะและวิปสสนามี
กิจเดียวกัน เปนควบคูกัน ไมเกินกัน โดยอรรถแหงอารมณ 

สําหรับขอท่ี ๓ น้ี อรรถกถาทําคําอธิบายเปนรูปแบบมากข้ึน โดยบรรยายวา การเจริญสมถะวิปสสนา

ควบคูกัน มิใชหมายความวาทําท้ังสองอยางพรอมกันทีเดียว เพราะเราไมสามารถพิจารณาสังขารดวยจิตเดียวกัน

กับท่ีเขาสมาบัติ คําวา เจริญสมถะวิปสสนาควบคูกัน หมายความวา เขาสมาบัติถึงไหน ก็พิจารณาสังขารถึงนั่น 

พิจารณาสังขารถึงไหน ก็เขาสมาบัติถึงนั่น กลาวคือ เขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว พิจารณาสังขาร ครั้น

พิจารณาสังขารแลว ก็เขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว พิจารณาสังขารอีก ครั้นพิจารณาแลว เขาตติยฌาน 

ฯลฯ อยางน้ีเรื่อยไปตามลําดับ จนเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว 

ก็พิจารณาสังขารอีก อยางน้ีเรียกวาเจริญสมถะวิปสสนาควบคูกันไป
881

 ตัวอยางสําคัญท่ีทานกลาวถึงคือ พระสารี-

บุตร ซึ่งไดเจริญสมถะและวิปสสนาเขาคูกันมา ต้ังแตปฐมฌานจนตลอดบรรลุมรรคผล
882  

ขอท่ี ๔ ทางออกหรือวิธีปฏิบัติเมื่อจิตเขวเพราะธรรมุธัจจ  คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค
883

 อธิบายความหมาย

วา เมื่อผูปฏิบัติกําลังมนสิการขันธ ๕ อยางหนึ่งอยางใดอยูโดยไตรลักษณ เกิดมีโอภาส (แสงสวาง) ญาณ ปติ 

ปสสัทธิ (ความสงบเย็น) สุข อธิโมกข (ความปลงใจหรือศรัทธาแกกลา) ปคคาหะ (ความเพียรท่ีพอดี) อุปฏฐาน 

(สติชัดหรือสติกํากับอยู) อุเบกขา (จิตเรียบเสมอเปนกลาง) หรือนิกันติ (ความติดใจ) ข้ึนอยางใดอยางหนึ่ง ผู

ปฏิบัตินึกถึงโอภาสเปนตนน้ัน วาเปนธรรม (คือเขาใจวาเปนมรรค ผลหรือนิพพาน) เพราะการนึกไปเชนนั้น  ก็

                                                 
878  ม.อ.๑/๑๕๐; วิสุทฺธิ.๓/๓๓๓; ปฏิสํ.อ.๓๓๗ กลาววา สมถะและวิปสสนาเปนไปอยางเสมอภาคควบคูกัน ทั้งในเวลามุงหนาตอ

อริยมรรค และในขณะแหงมรรค, อุ.อ.๒๒๑ วา สมถะและวิปสสนาเขาคูกันแมในผล เชนเดียวกับในมรรค; นอกจากน้ีพึงดู ขุ.ปฏิ.

๓๑/๑๔๗/๑๐๑; ปฏิสํ.อ.๓๔๒; อุ.อ.๕๐๓; อิติ.อ.๒๗๓ 

879  สมถะวิปสสนา กับองคมรรค ดู ปฏิสํ.อ.๒๓๗; วิภงฺค.อ.๑๕๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๑๔; องคมรรคเกิดพรอมกันในขณะแหงมรรคญาณ 

(ความจริงไมเฉพาะองคมรรคทั้ง ๘ เทานั้น โพธิปกขิยธรรมท้ัง ๓๗ ยอมเกิดพรอมกันหมดในจิตเดียวกัน ในขณะแหงมรรคญาณ) 
ดู ปฏิสํ.อ.๒๓๖; วิภงฺค.อ.๑๕๗; วิสุทฺธิ.๓/๓๓๐; ม.อ.๒/๔๙๐; (พึงสังเกตวา การกําหนดวาองคมรรคหรือขอธรรมตางๆ เหลานี้

เกิดขึ้นในขณะเดียวกันหรือในจิตเดียวกันอยางนี้ เปนการวิเคราะหตามแนวอภิธรรม ซ่ึงมีหลักอยูวา ธรรมท้ัง ๓๗ นี้ เปนเจตสิก ซ่ึง

เกิดขึ้นไดในจิตดวงเดียวกัน; อีกประการหนึ่ง จํานวนองคมรรคและธรรมอ่ืนๆ ที่เกิดรวมกันในขณะแหงมรรคญาณ อาจลดนอยลง

ไปบาง โดยสัมพันธกับฌานท่ีประกอบกับมรรคนั้น ดู ปฏิสํ.อ.๒๓๔; สงฺคณี.อ.๓๕๕; วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒; ที.อ.๒/๕๓๗; สงฺคห.ฏีกา ๙๗) 
880  ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๘-๕๔๑/๔๔๐-๔๔๕ 
881

  องฺ.อ.๒/๔๔๗    
882  ม.อ.๓/๔๔๙-๕๐๐ อธิบายความในอนุปทสูตร, ม.อุ.๑๔/๑๕๓-๑๖๕/๑๑๖-๑๒๒ 
883  ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๒-๓/๔๔๕-๘  



๔๔๘  พุทธธรรม 
 
จะเกิดความฟุงซานเปนอุทธัจจะ ผูปฏิบัติมีใจถูกชักใหเขวไปดวยอุทธัจจะแลว ก็จะไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่ง

สภาพท่ีปรากฏอยู โดยภาวะเปนของไมเท่ียง โดยภาวะท่ีเปนทุกข โดยภาวะที่เปนอนัตตา ดังนั้นจึงเรียกวามีจิต

ถูกชักใหเขวไปดวยธรรมุธัจจ แตครั้นมีเวลาเหมาะที่จิตต้ังแนวสงบสนิทลงไดในภายใน เดนชัด เปนสมาธิ มรรค

ก็เกิดขึ้นแกผูปฏิบัตินั้นได   
วิธีปฏิบัติท่ีจะใหจิตสงบเปนสมาธิได ก็คือกําหนดดวยปญญา รูเทาทันฐานะท้ัง ๑๐ มีโอภาสเปนตน ซึ่ง

เปนเหตุใหจิตกวัดแกวงหว่ันไหวเหลานี้ เมื่อรูเทาทันแลว ก็จะเปนผูฉลาดในธรรมุธัจจ จะไมลุมหลงคลอยไป จิต

ก็จะไมหว่ันไหว จะบริสุทธ์ิ ไมหมองมัว จิตภาวนาก็จะไมคลาด ไมเส่ือมเสีย 
คัมภีรช้ันอรรถกถาเรียกธรรมุธัจจน้ีวา วิปัสสนูปกิเลส คือ อุปกิเลสแหงวิปสสนา ๑๐ อยาง

884
 ซึ่งจะ

เกิดขึ้นแกผูไดวิปสสนาญาณออนๆ (ตรุณวิปสสนา)   
ภาวะท้ัง ๑๐ น้ี เปนส่ิงนาชื่นชมอยางยิ่ง และไมเคยเกิดมี ไมเคยประสบมากอน จึงชวนใหผูปฏิบัติเขาใจ

ผิดวาตนไดบรรลุมรรคผลแลว ถาเขาใจอยางน้ัน ก็เปนอันคลาดออกนอกวิปสสนาวิถี คือพลาดทางวิปสสนา 
แลวก็จะท้ิงกรรมฐานเดิมเสีย นั่งช่ืนชมอุปกิเลสของวิปสสนาอยูน่ันเอง   

วิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง คือใหรูเทาทัน เม่ือมันเกิดข้ึน ก็ใหกําหนดพิจารณาดวยปญญาวา โอภาสน้ี ญาณน้ี 

ฯลฯ หรือนิกันติน้ี เกิดข้ึนแลวแกเรา แตมันเปนของไมเท่ียง เกิดจากปจจัยปรุงแตง เปนปฏิจจสมุปบันธรรม  

จะตองเส่ือมส้ินไปเปนธรรมดา ดังนี้เปนตน จนมองเห็นวา ส่ิงนี้ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชตัวตนของเรา แลวไม

ต่ืนเตนหว่ันไหวไปกับวิปสสนูปกิเลสเหลาน้ัน เปนอันสางอุปกิเลสเสียได ดําเนินกาวหนาไปในมรรคาท่ีถูกตอง

ตอไป จนบรรลุมรรคผล885 

บรรดาวิธีท้ัง ๔ ท่ีกลาวมานี้ ถาถือตามแนวอธิบายของอรรถกถาแลว ก็จัดไดวามีวิธีท่ีเปนหลักใหญ

เพียง ๒ อยาง คือ วิธีท่ี ๑ วิปสสนามีสมถะนําหนา และวิธีท่ี ๒ สมถะมีวิปสสนานําหนา สวนสองวิธีหลังเปน

เพียงวิธีการท่ีแทรกซอนเขามาในระหวางการปฏิบัติ หรือเปนสวนเสริมขยายออกไปจากสองวิธีแรก กลาวคือ วิธี

ท่ี ๓ สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน จัดไดวาเปนขอปฏิบัติสวนท่ีซับซอน ซึ่งซอยหรือขยายออกไปจากวิธีท่ี ๑ 

น่ันเอง สวนวิธีท่ี ๔ ทางออกเมื่อจิตเขวดวยธรรมุธัจจ ก็เปนเพียงวิธีปฏิบัติท่ีแทรกเขามาในระหวาง ในเมื่อปฏิบัติ

ตามวิธีการขอตนๆ ไปบางแลว จนถึงข้ันตอนหนึ่งท่ีเกิดปญหาจําเพาะอยางนี้ข้ึน แทบจะเรียกไดวาเปนขอปฏิบัติ

พิเศษเฉพาะกรณี หรือเปนกลวิธีอยางหน่ึง สําหรับใชแกปญหาบางอยางในระหวางการปฏิบัติธรรม 

                                                 
884  วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ คือ ๑. โอภาส แสงสวาง ซ่ึงรูสึกงามเจิดจาแผซานไปสวางไสวอยางไมเคยมีมากอน ๒. ญาณ ความหย่ังรูที่

เฉียบแหลมคมกลา รูสึกเหมือนวาจะพิจารณาอะไรเปนไมมีติดขัด ๓. ปติ ความเอิบอิ่มใจ รูสึกเต็มเปยมไปทั่วทั้งตัว ๔. ปสสัทธิ  

ความสงบเย็น เกิดความรูสึกวาทั้งกายและใจสงบสนิท เบา นุมนวล คลองแคลว แจมใสเหลือเกิน ไมมีความกระวนกระวาย ความ

กระดาง หนัก ความไมสบาย หรือความรําคาญขัดขืนใดๆ เลย ๕. สุข มีความสุขที่ประณีตละเอียดออนลึกซ้ึงอยางย่ิงแผไปท่ัวทั้งตัว 

๖. อธิโมกข เกิดศรัทธาอยางแรงกลาประกอบเขากับวิปสสนา ทําใหจิตใจมีความผองใสอยางเหลือเกิน ๗. ปคคาหะ ความเพียรที่

ประกอบกับวิปสสนา ซึ่งพอเหมาะพอดี เดินเรียบ ไมหยอนไมตึง ๘. อุปฏฐาน สติที่กํากับชัด มั่นคง ไมส่ันไหว จะนึกถึงอะไร ก็รูสึก

วาระลึกไดคลองแคลวชัดเจน เหมือนดังแลนไหลไปถึงหมด  ๙. อุเบกขา ภาวะจิตที่ราบเรียบ เที่ยง เปนกลางในสังขารทั้งปวง  ๑๐. 

นิกันติ ความพอใจติดใจท่ีสรางความอาลัยในวิปสสนา มีอาการสงบ สุขุม ซ่ึงความจริงเปนตัณหาที่ละเอียด แตผูปฏิบัติไมสามารถ

กําหนดจับไดวาเปนกิเลส (ดู วิสุทฺธิ.๓/๒๗๐-๒๗๒; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๕๑๐-๕๑๖) 
885  ผูตองการทราบรายละเอียด พึงดู วิสุทฺธิ.๓/๒๖๗-๒๗๔; องฺ.อ.๒/๔๔๗; นิทฺ.อ.๒/๓๔๓; วินย.ฏีกา ๒/๓๖๕-๓๗๐; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/

๕๐๙-๕๑๙; และพึงดู ปฏิสํ.อ.ภาค ๒ ฉบับอักษรพมา หรือฉบบัอักษรโรมัน (ฉบับไทย ยังไมไดพิมพ) ตอนวาดวยยุคนทฺธกถา 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๔๙ 
 

  

วิธีใหญ ๒ อยางนี้ นาจะถือไดวาเปนตนแบบ หรือเปนท่ีมาของวิธีบําเพ็ญกรรมฐาน ๒ อยาง ท่ีมีช่ือ

เรียกในรุนอรรถกถา คือ สมถยาน ของพระสมถยานิก อยางหนึ่ง และวิปสสนายาน ของพระวิปสสนายานิกหรือ

สุทธวิปสสนายานิก อยางหนึ่ง   
สมถยานิก แปลวา ผูมีสมถะเปนยาน หมายถึงผูบําเพ็ญสมถะกอนแลว จึงเจริญวิปสสนาทีหลัง ตาม

ความหมายอยางกวาง สมถะที่บําเพ็ญกอนน้ัน อาจไดเพียงอุปจารสมาธิ หรือกาวไปถึงอัปปนาสมาธิไดฌาน

สมาบัติ ก็ได
886

 แตอรรถกถานิยมใชในความหมายที่จํากัดหรือจําเพาะกวาน้ัน คือ มุงเอาเฉพาะผูไดฌานสมาบัติ

แลว
887

 ดังนั้นจึงไดกลาววา วิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจนท่ีนํามาอางไวในตอนตน (เก่ียวกับการบรรลุอาสวักขัย

อาศัยปฐมฌาน ก็ได ทุติยฌาน ก็ได ฯลฯ) เปนปฏิปทาของพระสมถยานิก 
วิปสสนายานิก แปลวา ผูมีวิปสสนาเปนยาน เรียกเต็มเพื่อยํ้าความหมายใหหนักแนนวา สุทธวิปสสนา-

ยานิก แปลวา ผูมีวิปสสนาลวนๆ เปนยาน หมายถึง ผูท่ีเริ่มปฏิบัติดวยเจริญวิปสสนาทีเดียว โดยไมเคยฝกหัด

เจริญสมาธิใดๆ มากอนเลย แตเมื่อเจริญวิปสสนา คือใชปญญาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับส่ิงท้ังหลายอยางถูก

ทางแลว จิตก็จะสงบข้ึน เกิดมีสมาธิตามมาเอง   
ในตอนแรก สมาธิท่ีเกิดขึ้น อาจเปนเพียงขณิกสมาธิ คือสมาธิช่ัวขณะ ซึ่งเปนสมาธิอยางนอยท่ีสุดเทาท่ี

จําเปนเพื่อใหวิปสสนาดําเนินตอไปได ดังท่ีทานกลาววา “ปราศจากขณิกสมาธิเสียแลว วิปสสนายอมมีไมได”888  
(แมผูไดขณิกสมาธิอยูแลว มาปฏิบัติวิปสสนา ก็เรียกวาวิปสสนายานิกอยูนั่นเอง เพราะตามปกติ ใน

ชีวิตประจําวัน คนทั่วๆ ไป ยอมไดขณิกสมาธิกันมาบางแลว ไมมากก็นอย ในโอกาสท่ีจิตใจสงบหรือแนวแนดวย

การงานหรือเหตุแวดลอมบางอยาง ดังนั้น แมจะเคยไดขณิกสมาธิมาแลวดวยเหตุอํานวยตางๆ เชน พื้นจิตดี 

เปนตน ก็ถือวารวมอยูในจําพวกผูไมเคยฝกเจริญสมาธิมากอนเหมือนกัน)  
เม่ือผูเปนวิปสสนายานิกเจริญวิปสสนาตอๆ ไป สมาธิก็พลอยไดรับการฝกอบรมไปดวย ถึงตอนน้ีอาจ

เจริญวิปสสนาดวยอุปจารสมาธิ (สมาธิจวนจะแนวแน หรือสมาธิจวนจะถึงฌาน) ก็ได
889

 จนในท่ีสุด เมื่อถึง

ขณะท่ีบรรลุมรรคผล สมาธิน้ันก็จะแนวแนสนิทเปนอัปปนาสมาธิ
890

 อยางนอยถึงระดับปฐมฌาน (ฌานท่ี ๑ 

หรือรูปฌานท่ี ๑)
891

 เปนอันสอดคลองกับหลักท่ีแสดงไวแลววา ผูบรรลุอริยภูมิ จะตองมีท้ังสมถะและวิปสสนา

ครบทั้งสอง ท่ัวกันทุกบุคคล  
                                                 
886  เชน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๙๘ 
887  เชน วิสุทฺธิ.๓/๒๐๖ 
888  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๑๕, ๒๑ (ดูประกอบ วินย.อ.๑/๕๒๙; วิสุทฺธิ.๒/๘๒; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๗๙) 
889  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๗๖ กลาวถึงสุทธวิปสสนายานิกผูไมไดฌาน ซึ่งหมายความวา อาจไดขณิกสมาธิ หรืออุปจารสมาธิ; พึงโยงสมถ-

ยานิกและวิปสสนายานิก กับอัปปนากรรมฐานและอุปจารกรรมฐานในการเจริญสติปฏฐาน คือ ที.อ.๒/๔๖๘ = ม.อ.๑/๓๒๙ = 

วิภงฺค.อ.๒๘๐ โยงกับ ที.อ.๒/๕๓๙ = ม.อ.๑/๔๑๒; นอกจากน้ี พึงดู องฺ.อ.๓/๙; อิติ.อ.๒๒๑; สุตฺต.อ.๒/๓๙๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๙๕; ๓/

๒๐๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๙๗, ๕๖๔; เพื่อยํ้าความที่วา ผูบําเพ็ญวิปสสนาไมจําเปนตองไดฌานกอน คือใชสมาธิระดับที่ตํ่ากวาฌานก็ได 

พึงดูพุทธพจนที่จํากัดความสมาธินทรียใน สํ.ม.๑๙/๘๗๔/๒๖๔ (เทียบ ๑๙/๘๖๘/๒๖๒) 
890  สมาธิ ๓ คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ เปนคํารุนอรรถกถาฎีกาท้ังส้ิน (ที่มารวมกันครบชุด คือ นิทฺ.อ.๑/๑๕๘; 

ปฏิสํ.อ.๒๒๑; สงฺคณี อ.๒๐๗; วิสุทฺธิ.๑/๑๘๔) บางทีมาในชุดที่มีเพียง ๒ คือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ (วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕, ๑๖๐; 
๒/๑๙๔) บางทีเรียกอุปจารฌาน และอัปปนาฌาน (เชน สุตฺต.อ.๒/๓๙๐; สงฺคณี อ.๓๓๖; วิสุทฺธิ. ฏีกา ๑/๑๖๓, ๒๑๕; ๓/๖๔๑); คํา
วา “อปฺปนา” แมจะมีในบาลีบาง แตก็มาในฐานะเปนไวพจนของวิตก และสัมมาสังกัปปะเทาน้ัน (อภิ.สํ.๓๔/๒๒/๑๑; ๓๖/๑๓; 
๒๑๗/๘๙; อภิ.วิ.๓๕/๑๒๒/๑๐๖; ๕๘๒/๓๒๐; ๖๕๒/๓๔๖); ความหมายของสมาธิเหลาน้ี พึงดูในตอนวาดวยสัมมาสมาธิ ในภาค ๒ 

891  ปฏิสํ.อ.๒๓๕; สงฺคณี อ.๓๓๖, ๓๕๕, ๓๕๘; วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒, ๓๕๙ (ทานวาฌานเชนนี้มีขณะจิตเดียวเทาน้ัน แตหลังจากนั้นก็สามารถเขาผล

สมาบัติ เสวยอริยโลกุตรสุข เปนทิฏฐธรรมสุขวิหารไดตอไปเรื่อยๆ ดวยฌานระดับเดียวกันนั้นตามปรารถนา – วิสุทฺธิ.๓/๓๕๘-๙) 
  เรื่องขณะจิตที่บรรลุมรรคผล ดู บันทึกพิเศษทายบท 



๔๕๐  พุทธธรรม 
 

พระสมถยานิก
892

 เมื่อสําเร็จอรหัตตผลเปนพระอรหันตแลว ทานจัดแยกเปน ๒ ประเภท คือ พระ

ปญญาวิมุต และพระอุภโตภาควิมุต ทานท่ีไดฌานสมาบัติเพียงช้ันรูปฌาน คือไมเกินจตุตถฌาน เปนปญญา-
วิมุต ทานท่ีไดอรูปฌานขั้นใดขั้นหน่ึง ตลอดถึงไดสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนอุภโตภาควิมุต   

สวนพระวิปสสนายานิก
886

 เปนพระอรหันตไดแตประเภทปญญาวิมุตอยางเดียว และในช้ันอรรถกถา 

ทานบัญญัติช่ือใหเปนพิเศษ เรียกวาพระสุกขวิปสสก
886

 เปนอันดับสุดทายในหมูพระปญญาวิมุต โดยนัยน้ี พระ

อรรถกถาจารย จัดแบงพระอรหันตออกไปเปน ๑๐ ประเภท เปนพระอุภโตภาควิมุต ๕ พระปญญาวิมุต ๕ จัดเรียงจาก

สูงลงไปดังน้ี
893

 (อันดับท่ี ๑–๙ เปนสมถยานิก อันดับท่ี ๑๐ เปนวิปสสนายานิก หรือสุทธวิปสสนายานิก) 

ก. พระอุภโตภาควิมุต894 

๑. พระอุภโตภาควิมุต ผูไดสัญญาเวทยิตนิโรธ 
๒. พระอุภโตภาควิมุต ผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
๓. พระอุภโตภาควิมุต ผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
๔. พระอุภโตภาควิมุต ผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
๕. พระอุภโตภาควิมุต ผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ 

ข. พระปัญญาวิมุต888๒
 

๖.   พระปญญาวิมุต ผูไดจตุตถฌาน 
๗. พระปญญาวิมุต ผูไดตติยฌาน 
๘. พระปญญาวิมุต ผูไดทุติยฌาน 
๙. พระปญญาวิมุต ผูไดปฐมฌาน (ไดกอนทําวิปสสนา) 
๑๐. พระปญญาวิมุต ผูเปนสุกขวิปสสก (พระวิปสสนายานิก) 

เรื่องสมถยานิก และวิปสสนายานิก ยังมีขอควรทราบเพิ่มเติมอีก แตสัมพันธกับเรื่องท่ีจะพูดตอไป จึง
จะกลาวถึงในตอนถัดจากน้ี 

                                                 
892

  คําวา สมถยานิก วิปสสนายานิก สุทธวิปสสนายานิก สุกขวิปสสก (แปลวา ผูเห็นแจงอยางแหงแลง เพราะไมไดฌานมากอนเจริญ
วิปสสนา) เปนคําในชั้นอรรถกถาทั้งนั้น; สมถยานิก มากับวิปสสนายานิกและสุทธวิปสสนายานิก เชน ที.อ.๒/๔๖๘; ม.อ.๑/๓๒๙; 
นิทฺ.อ.๒/๓๓๘; วิภงฺค.อ.๒๘๐; วิสุทฺธิ.๓/๒๐๖,๒๐๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๙๘-๙; สมถยานิก มากับสุกขวิปสสก เชน องฺ.อ.๒/๔๔๖;   
ขุทฺทก.อ.๑๙๕, ๒๐๐; สุตฺต.อ.๒๓, ๒๘, ๔๔๘; นิทฺ.อ.๑/๓๘๙; สมถยานิกเด่ียว เชน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๑; สุกขวิปสสกเดี่ยว เชน ที.อ.

๓/๒๙๒; ปฏิสํ.อ.๒๓๕; สงฺคณี อ.๓๕๕; วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒; วิสุทฺธิ. ฏีกา ๓/๕๗๖; สงฺคห.ฏีกา ๙๗,๑๔๔,๑๘๓ 

893  ที.อ.๒/๑๔๓-๖; ๓/๙๗; ม.อ.๓/๑๗๘; ปฺจ.อ.๕๔ 

894  ดูความหมายและคําอธิบาย ในตอนวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน ในบทกอน (สําหรับพระอุภโตภาควิมุตอยางที่ ๑ 

คือผูไดสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น พึงทราบวา สมาบัติสูงสุดขอน้ี พึ่งไดเมื่อเปนพระอนาคามี ไมเหมือนสมาบัติขออ่ืนทั้งหมด ซ่ึงอาจได

ตั้งแตกอนเร่ิมปฏิบัติ ทั้งนี้ เพราะสมาบัติ ๘ อยางแรก เปนผลของสมถะอยางเดียว สวนสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนผลของสมถะและ

วิปสสนารวมกัน เฉพาะอยางย่ิง ตองอาศัยกําลังสมถะท่ีบริบูรณ คือ สมาธิที่บริสุทธิ์ มีกําลังเต็มท่ี ไมมีเชื้อกามฉันทะท่ีจะรบกวนได 

กามฉันทะ ก็คือกามราคะ เปนสังโยชนที่พระอนาคามีขึ้นไปจึงจะละได ดังนี้ จึงมีแตพระอนาคามีและพระอรหันตผูไดสมาบัติ ๘ มา

กอนแลวเทาน้ัน ที่จะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธได – เชน วิสุทฺธิ.๓/๓๖๑-๖; ปฏิสํ.อ.๓๗๑) 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๕๑ 
 

  

ข) หลักสมถะท่ีเปนฐาน 
หลักปฏิบัติท่ีแสดงไวในบาลี คือพระไตรปฎก แมจะมาในท่ีตางแหง ก็มักมีขอความบรรยายไวอยาง

เดียวกัน เปนสํานวนแบบที่คอนขางตายตัว วาโดยท่ัวไป   
สํานวนแบบท่ีแสดงหลักปฏิบัติครบท้ังสมถะและวิปสสนาตอเน่ืองกัน มีอยู ๒ สํานวน และท้ังสอง

สํานวนลวนแสดงหลักปฏิบัติท่ีเรียกไดวาเปนวิปสสนาครอบยอดสมถะ คือ บําเพ็ญสมถะจนครบถวนบริบูรณ 

ถึงสุดยอดของสมถะกอนแลว จึงหันมาเจริญวิปสสนาตอทาย จัดไดวาเปนมาตรฐานการปฏิบัติแบบสูงสุด  
ในท่ีนี้ จะคัดมาใหดูท้ัง ๒ แบบ และเพื่อใหคําอธิบายชัดเจน กับท้ังเพื่อใหสมเปนมาตรฐานสูงสุดแทจริง 

จึงจะคัดเอาขอความที่บรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจาท้ังสองสํานวน ดังน้ี  

สํานวนท่ี ๑  เปนแบบท่ีพบบอย และคุนตากันที่สุด แสดงฌาน ๔ ตอดวยวิชชา ๓ 
“ดูกรอัคคิเวสสนะ เราน้ันแล (ฉันอาหารหยาบ ให้กายได้กําลังแล้ว) สงัดจากกามทั้งหลาย 

สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน...บรรลุทุติยฌาน...บรรลุตติยฌาน...บรรลุจตุตถ-
ฌาน...อยู่ 

“เรานั้น ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่มีฝ้ามัว ปราศจากอุปกิเลส เป็นของ
นุ่มนวล ควรแก่งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ 
(ญาณท่ีให้ระลึกถึงขันธ์อันเคยอาศัยอยู่ในก่อนได้ – ระลึกชาติได้)...(วิชชาที่ ๑ นี้แล เราบรรลุ
แล้วในปฐมยามแห่งราตรี อวิชชาถูกกําจัดแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว ความมืดถูกกําจัดแล้ว แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้ว...) 

“เราน้ัน ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ...อย่างน้ีแล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณ (ณาณกําหนด
รู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรม)...(วิชชาที่ ๒ นี้แล เราบรรลุแล้วในมัชฌิม-
ยามแห่งราตรี อวิชชาถกูกําจัดแล้ว...แสงสว่างเกิดข้ึนแล้ว...) 

“เรานั้น ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ...อย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ (ญาณที่ทํา
ให้สิ้นอาสวะ = ตรัสรู้), เรานั้น รู้ชัดตามที่มันเป็นว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา, รู้ชัดตามที่มันเป็นว่า เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้
อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา, เรานั้น เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว แม้จากกามาสวะ 
แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ  

“เม่ือหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว, เรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
กิจท่ีควรทําได้ทําแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ ไม่มี; (วิชชาที่ ๓ นี้แล เราบรรลุแล้วใน
ปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชาถูกกําจัดแล้ว...แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว...)”895 

สํานวนแบบที่ ๑ ซึ่งบรรยายลําดับการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของสาวกโดยท่ัวไป ก็มีขอความอยาง

เดียวกันนี้ ตางแตเพียงไมมีขอความในวงเล็บ
896

  
                                                 
895  ม.มู.๑๒/๔๒๗-๙/๔๕๘ และท่ีอ่ืนๆ หลายแหง เชน วินย.๑/๓/๖; ม.มู.๑๒/๔๗/๓๘; ม.ม.๑๓/๕๐๕/๔๖๐; ๗๕๔/๖๘๖; องฺ.อฏก.

๒๓/๑๐๑/๑๗๘; ขอความในวงเล็บวา “ฉันอาหารหยาบ ใหกายไดกําลังแลว” บางแหงเปน “ความเพียรเราไดระดมแลว ไมยอหยอน 

สติดํารงมั่น ไมฟนเฟอน กายสงบระงับ ไมกระสับกระสาย จิตเปนสมาธิ มีอารมณหนึ่งเดียว” 
896  เชน ม.มู.๑๒/๓๓๕/๓๔๕; ๔๗๑/๕๐๕; ม.ม.๑๓/๑๔/๑๔; ๑๒๓/๑๒๐; ๑๖๗/๑๖๘; ๓๐๙/๓๐๕; ๓๘๕/๓๖๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/

๒๘๖ (สวนมากของท่ีมาเหลานี้ กลาวถึงขอปฏิบัติตั้งแตออกบวชจนบรรลุอรหัตตผล); องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/๒๐๘; ๔๙๙/๒๑๓ 



๔๕๒  พุทธธรรม 
 

นอกจากนั้น บางแหงกลาวถึงการนอมจิตไปเพื่อวิชชาถึง ๘ ประการ
897

 มิใชวิชชาเพียง ๓ เหมือนในที่น้ี 

และบางแหงกลาวถึงการนอมจิตไปเพื่อวิชชาขอสุดทาย คือ อาสวักขยญาณเพียงอยางเดียว
898  

สํานวนท่ี ๒ พบนอยกวาสํานวนแรก และไมคอยมีผูสังเกต สํานวนนี้แสดงสมาบัติ ๘ พรอมท้ังนิโรธ-
สมาบัติ ตอดวยวิชชาท่ี ๓ คือ อาสวักขยญาณ อันไดแกการบรรลุอรหัตต 

“ดูกรอานนท์ เรานั ้นแล สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั ้งหลาย บรรลุ
ปฐมฌาน...เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกาม ยังกวนใจได้ อัน
นับว่ายังเป็นความข้องขัด (อาพาธ) แก่เรา...; เราจึงได้มีความคิดว่า ถ้ากระไร ระงับวิตกวิจาร
เสียได้ เราพึงบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ 

“โดยสมัยอ่ืนอีก (= ต่อมาอีกคราวหนึ่ง)...เรานั้น...บรรลุทุติยฌาน...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหาร
ธรรมนี้ สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตก ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; 
เราจึงได้มีความคิดว่า ถ้ากระไร...เราพึงบรรลุตติยฌาน ฯลฯ 

“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุตติยฌาน...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี สัญญามนสิการ
ที่ประกอบด้วยปีติ ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้า
กระไร...เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ 

“โดยสมัยอ่ืนอีก...เราน้ัน...บรรลุจตุตถฌาน...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี สัญญามนสิการ
ที่ประกอบด้วยอุเบกขา ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้า
กระไร โดยความก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง...เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู่ ฯลฯ 

“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุอากาสานัญจายตนะ...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ 
สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยรูปธรรม ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; เราจึง
ได้มีความดําริว่า ถ้ากระไร เราก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวง...พึงบรรลุ
วิญญาณัญจายตนะอยู่ ฯลฯ 

“โดยสมัยอ่ืนอีก...เราน้ัน...บรรลุวิญญาณัญจายตนะ...; เม่ือเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญา
มนสิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะ ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; 
เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้ากระไร เราก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวง...พึง
บรรลุอากิญจัญญายตนะอยู่ ฯลฯ 

“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุอากิญจัญญายตนะ...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญา
มนสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะ ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา...; 
เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้ากระไร เราก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะเสีย พึงบรรลุเนวสัญญานา-
สัญญายตนะอยู่ ฯลฯ 

                                                 
897  ที.สี.๙/๑๒๗-๑๓๘/๙๘-๑๑๒, วิชชา ๘ คือ ๑.  ญาณทัสสนะ (ที.อ.๑/๒๗๒ วา = วิปสสนาญาณ) ๒.  มโนมยาภินิมมาน (= 

มโนมยิทธิ คือ นิรมิตกายอ่ืนจากกายนี้) ๓.  อิทธิวิธา (แสดงฤทธิ์ตาง ๆ) ๔.  ทิพพโสต (หูทิพย) ๕.  เจโตปริยญาณ (รูใจคนอ่ืน) ๖.  

ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ๗.  จุตูปปาตญาณ ๘.  อาสวักขยญาณ 

898  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๕/๑๐๔; ๗๖/๑๑๔ 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๕๓ 
 

  

“โดยสมัยอื่นอีก...เรานั้น...บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ...; เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี  
สัญญามนสิการท่ีประกอบด้วยอากิญจัญญายตนะ ยังกวนใจได้ อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เรา
...; เราจึงได้มีความดําริว่า ถ้ากระไร เราก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะเสีย พึงเข้าถึงสัญญา-
เวทยิตนิโรธอยู่ ฯลฯ  

“โดยสมัยอื่นอีก เรานั้น เห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว...เข้าถึงสัญญาเวทยิต-
นิโรธอยู่, และเพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะทั้งหลายก็ได้ถึงความหมดสิ้นไป 

“ดูกรอานนท์ ตราบใด เรายังเข้าบ้าง ออกบ้าง ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการนี้ 
ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ไม่ได้ ตราบนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญาณในโลก พร้อมทั้งเทพ ทั้ง
มาร ทั้งพรหม ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ ทั้งเทวะและมนุษย์ ว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่ง
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ; ต่อเมื่อใดแล เราเข้าบ้าง ออกบ้าง ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙ 
ประการเหล่านี้ ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้แล้ว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณในโลก...ว่าเราได้
ตรัสรู้แล้ว ซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ;  

“ก็แล ญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า เจโตวิมุตติของเราเป็นอกุปปา (ไม่กําเริบ, ไม่กลับ
กลาย) น้ีเป็นอันติมชาติ บัดน้ี ภพใหม่อีก ไม่มี”899 

สํานวนแบบท่ีสองนี้ ท่ีบรรยายลําดับข้ันการปฏิบัติเพ่ือบรรลุธรรมของสาวกโดยทั่วไป ก็มีขอความ

เหมือนอยางน้ี ตางแตมีเฉพาะตัวหลักท่ีแสดงข้ันตอน ไมมีรายละเอียด ดังน้ี 

“ภิกษุนั้น ละนิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล้ว...สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 
บรรลุปฐมฌาน...บรรลุทุติยฌาน...บรรลุตติยฌาน...บรรลุจตุตถฌาน...บรรลุอากาสานัญจายตนะ
...บรรลุวิญญาณัญจายตนะ...บรรลุอากิญจัญญายตนะ...บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ...บรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ, เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะทั้งหลายก็หมดส้ินไป”900 

การท่ีเจาะจงยกเอาคําบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจาข้ึนมาเปนตัวอยางแสดงสํานวนแบบทั้งสอง ก็

เพื่อเปนหลักฐานยืนยันไวกอนวา สํานวนแบบท้ังสองนี้ แมจะดูเสมือนตางกัน แตก็มีสาระอยางเดียวกัน เพราะ

ท้ังสองอยาง เปนการตรัสรูของพระพุทธเจาองคเดียวกัน และพระพุทธเจายอมตรัสรูหนเดียว 
ผูศึกษาหลักปฏิบัติตามสํานวนแบบทั้งสองน้ี มักมีความเขาใจสับสนคลาดเคล่ือน อันเกิดจากการอาน

สํานวนแรกอยางเดียวบาง สํานวนหลังอยางเดียวบาง โดยพิจารณาตามตัวหนังสือ และมิไดสืบสวนเทียบเคียงกับ
หลักท่ีปรากฏในท่ีอื่นๆ ใหเห็นความสอดคลองกลมกลืนกัน ความเขาใจสับสนคลาดเคล่ือนเหลาน้ัน  ท่ีเปนขอ

สําคัญมี ๓ อยาง คือ 
๑ เขาใจวา ตองไดวิชชา ๒ อยางแรกกอน จึงจะบรรลุอาสวักขยญาณ คือ เขาใจวา ปุพเพนิวาสานุสติ-

ญาณ และจุตูปปาตญาณ จําเปนสําหรับการตรัสรู 
๒ เขาใจวา การไดฌาน ๔ เปนบาทฐานเพียงพอท่ีจะใหบรรลุวิชชาท้ัง ๓ หรือรวมไปถึงอภิญญาท้ัง ๖ 
๓ เขาใจวา บรรลุอาสวักขยญาณ หรือตรัสรูได ในสัญญาเวทยิตนิโรธ 

                                                 
899  องฺ.นวก.๒๓/๒๔๕/๔๕๘-๔๖๙ (แปลลัดเอาแตหลัก ตัดรายละเอียดสวนมาก) 
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๔๕๔  พุทธธรรม 
 

นอกจากนี้ ยังปรากฏวามีผูเขาใจคลาดเคล่ือน แปลกไปอีก ท่ีนารู ๒ อยาง คือ 
๔ เขาใจวา หลักปฏิบัติท่ีบรรยายในสํานวนแบบสองอยางน้ัน เปนปฏิปทาแหงการตรัสรู ๒ อยาง

ตางหากกัน 
๕ เขาใจวา ข้ันตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลสําเร็จตางๆ ตามคําบรรยายน้ัน ดําเนินไปภายใน

เวลาท่ีตอเน่ืองกัน เปนหนเดียวคราวเดียว
901 

การแกความเขาใจพลาดเหลาน้ี เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติไปในตัว 
ขอท่ี ๑ พึงเขาใจวา วิชชา ๒ ขอตนไมจําเปนสําหรับการตรัสรู (หมายถึงการบรรลุอรหัตตผล หรือการ

ประจักษแจงนิพพาน) คือ ไมจําเปนตองไดปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณกอนจึงจะตรัสรูได เหตุผล
และหลักฐานอยางงายๆ คือ 

ก) หลักปฏิบัติตามสํานวนแบบที่หน่ึงบางแหง ไมมีวิชชา ๒ ขอตน กลาวคือ เมื่อดําเนินมาถึงฌาน ๔ 

แลว นอมจิตท่ีเปนสมาธิดีแลวไปเพื่ออาสวักขยญาณทีเดียว ไมกลาวถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณและ

จุตูปปาตญาณเลย
902

 แสดงวาการปฏิบัติอยางนี้ ก็เปนทางเลือกหนึ่งท่ีอาจทําได 
ข) ในสุสิมสูตร มีพุทธพจนแสดงไวชัดเจนวา พระอรหันตปญญาวิมุต แมเปนผูหลุดพนเปนอิสระแลว 

ไมยึดติดในขันธ ๕ และเห็นปฏิจจสมุปบาท แตก็ไมสามารถแสดงฤทธ์ิตางๆ ไมมีทิพยโสต ไมมีเจโตปริยญาณ 

ไมมีปุพเพนิวาสานุสติญาณ ไมมีทิพยจักษุคือจุตูปปาตญาณ และไมไดสันตวิโมกข คืออรูปสมาบัติ พูดส้ันๆ วา

ไมไดโลกิยอภิญญา ๕ และไมไดอรูปฌาน ไดแตอาสวักขยญาณอยางเดียว
903 

ค) การบรรลุอภิญญา ๖ (ซึ่งรวมวิชชาทั้ง ๓ อยูดวยแลว) ไมวาขอใดๆ ยอมอาศัยจิตท่ีฝกอบรมดีแลว

ดวยสมาธิท่ีประณีตถึงข้ัน เม่ืออบรมจิตมีสมาธิดีพอแลว ก็นอมจิตไปเพื่ออภิญญาขอน้ันๆ ตามประสงค คือ นํา

จิตไปใชเปนบาทฐานสําหรับสรางอภิญญาขอท่ีตนตองการ ไมจําเปนวาตองผานอภิญญาขอนี้กอนแลว จึงจะกาว
ไปสูอภิญญาขอน้ันได ดังมีหลักอยูวา 

“(ด้วยสมาธิที่อบรมดีแล้ว) เธอจะน้อมจิตไป เพื่อรู้จําเพาะประจักษ์แจ้งซึ่งอภิญญาสัจฉิ-
กรณียธรรม (สิ่งที่พึงทําให้ประจักษ์ด้วยการรู้จักจําเพาะ) อย่างใดๆ ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถ
เป็นพยานในธรรมนั้นๆ ได้ ในเมื่ออายตนะ (เหตุ) มีอยู่; กล่าวคือ ถ้าเธอจํานง...อิทธิวิธา...ก็
ย่อมถึง..., ถ้าเธอจํานง...ทิพยโสต...ก็ย่อมถึง..., ถ้าเธอจํานง...เจโตปริยญาณ...ก็ย่อมถึง..., ถ้า
เธอจํานง...ปุพเพนิวาสานุสติ...ก็ย่อมถึง..., ถ้าเธอจํานง...ทิพยจักษุ...ก็ย่อมถึง..., ถ้าเธอจํานง...
อาสวักขัย...ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมนั้นๆ ได้ ในเม่ืออายตนะมีอยู่”904 

                                                 
901  ความเขาใจผิดทั้ง ๕ ขอนี้ เกิดขึ้นไดโดยงาย แมแตปราชญสําคัญๆ ก็เผลอพลาดไมนอย บางทานพลาดไปอยางไมนาจะเปน สําหรับ

ขออ่ืนๆ พอจะเปนพื้นๆ ไมตองแสดงตัวอยาง ความเขาใจเผลอท่ีแปลก คือ กรณีของทาน Kalupahana ในขอที่ ๔ ทานผูน้ีเขาใจวา 

หลักปฏิบัติตามสํานวนแบบทั้งสองนี้ เปนคนละปฏิปทา ซ่ึงแยกจากกันเม่ือไดจตุตถฌานแลว ปฏิปทาตามสํานวนหลัง ตั้งแตอา

กาสานัญจายตนะ ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนเจโตวิมุตติ ปฏิปทาตามสํานวนแรก คือ วิชชา ๓ หรือแมอภิญญา ๖ ทั้งหมด เปน

ปญญาวิมุตติ ทั้งสองปฏิปทานี้นําไปสูอัญญา คือการตรัสรู (ความจริง ความเขาใจของทานผูน้ียังเขาขอ ๑ และ ๒ ดวย) ดู 
 David  J. Kalupahana, Causality: The Central Philosophy of Buddhism (Honolulu: The University Press of Hawaii, 

1975), pp. 181-182 
902  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๕/๑๐๕; ๗๖/๑๑๔ (เคยอางแลว); ม.อุ.๑๔/๑๗๗/๑๓๒; และดูประกอบที่ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๓/๒๐๓ 
903  สํ.นิ.๑๖/๒๘๒-๓๐๑/๑๔๗-๑๕๕ 
904  ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๔๑/๓๒๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๓/๑๘; ๒๘/๒๙; ๖๘/๙๔; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๙/๔๓๗; ม.อุ.๑๔/๓๑๕/๒๑๔ 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๕๕ 
 

  

สมาธิท่ีอบรมดีพอท่ีจะใชเพื่อการนี้ หมายถึงสมาธิข้ันใด ไดกลาวมาบางแลว และจะมีกลาวถึงในขอท่ี ๒ 
ตอไปดวย 

ขอ ๒  สมาธิในจตุตถฌาน คือฌานท่ี ๔ เปนสมาธิระดับสูงสุด แมแตสมาธิในฌานสมาบัติท่ีสูงขึ้นไป 

คือ ในอรูปฌานท้ังหลาย ก็จัดเปนสมาธิในระดับจตุตถฌานทั้งสิ้น
905

 เพราะอรูปฌานท้ังหลาย ก็มีองคฌานเพียง ๒ 

อยางเหมือนกับจตุตถฌาน คือมีอุเบกขา และเอกัคคตา
906

 และถือไดวา จตุตถฌานเปนฌานท่ีใชประโยชนไดสากล เชน 

จะใชเปนบาทแหงวิปสสนาก็ได เปนบาทแหงอภิญญาก็ได เปนบาทแหงนิโรธสมาบัติก็ได ดังน้ีเปนตน
907

   
อยางไรก็ดี แมสมาธิในอรูปฌานจะเปนสมาธิระดับจตุตถฌานก็จริง แตขอพิเศษก็มีอยู คือ สมาธิใน

อรูปฌานประณีตลึกซึ้ง หางไกลจากปจจนีกธรรมคือส่ิงรบกวน มากกวาสมาธิในจตุตถฌานสามัญ
908

 และแม

อรูปฌานดวยกัน ก็ประณีตกวากันย่ิงข้ึนไปตามลําดับข้ัน
909

  
ดวยเหตุนี้ จะเห็นไดวา ผูท่ีไดจตุตถฌานแลวบรรลุอรหัตตผล ทานยังไมเรียกวาเปนอุภโตภาควิมุต ยัง

เปนแตเพียงปญญาวิมุต ตอเม่ือไดอรูปฌานสักข้ันใดข้ันหน่ึงแลว จึงจะเปนอุภโตภาควิมุต
910

 โดยนัยน้ี คําของ

อรรถกถาท่ีวาใชจตุตถฌานเปนบาทน้ัน จึงยังมีขอแม คือ ในบางกรณี อาจใชสมาธิระดับจตุตถฌานสามัญก็ได 

แตในบางกรณี ตองใชสมาธิระดับจตุตถฌานที่ประณีตขึ้นถึงขั้นอรูปฌานที่เหนือข้ึนไป  
ดังไดแสดงหลักฐานใหเห็นแลววา พระปญญาวิมุต ตามความหมายที่เครงครัด หรือโดยนิปริยาย เปนผู

ไดแตอาสวักขยญาณอยางเดียว ไมไดวิชชาหรืออภิญญาอื่นๆ และไมไดแมแตอรูปสมาบัติ ดังน้ัน การไดวิชชา

ครบ ๓ หรืออภิญญาครบ ๖ จึงเปนวิสัยของพระอุภโตภาควิมุต
911

 ซึ่งไดสมาบัติถึงขั้นอรูปแลว   
อาศัยเคาความจากบาลีเชนน้ีเปนฐาน อรรถกถาไดอธิบายวิธีการเจริญอภิญญาอยางพิสดาร ซึ่งพอสรุป

ไดความวา เบ้ืองแรก เม่ือเจริญสมถะจนไดฌาน ๔ แลว ใหเจริญตอไปอีกจนไดสมาบัติครบ ๘ แตจํากัดวาตอง

เปนสมาบัติท่ีไดในกสิณ ๘ (คือยกเวนอาโลกกสิณและอากาสกสิณ)
912

 ครั้นแลว ฝกสมาบัติท้ัง ๘ น้ันให

คลองแคลวโดยทํานองตางๆ เปนการเตรียมจิตใหพรอม
913

 พอถึงเวลาใชงานจริง คือจะทําอภิญญาใหเกิดขึ้นก็ดี 

จะใชอภิญญาแตละครั้งก็ดี ก็เขาฌานเพียงแคจตุตถฌาน แลวนอมเอาจิตนั้นไปใชเพื่ออภิญญาตามความ

ตองการ
914 

                                                 
905  อภิ.สํ.๓๔/๑๙๒/๗๘; ที.อ.๑/๔๔๑; ๒/๑๔๖; วินย.ฏีกา ๒/๔๕๘ (เคยอางแลวทั้งหมด) 
906  เชน วิสุทฺธิ.๒/๑๓๓,๑๔๙; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๕๒ 
907  ดู องฺ.อ.๒/๑๓ 
908  ที.อ.๒/๑๔๖; วินย.ฏีกา ๒/๔๕๘ (เคยอางแลว) 
909  ดู วิสุทฺธิ.๒/๑๔๙; วินย.ฏีกา ๒/๑๗๔ 
910  เชน ม.ม.๑๓/๒๓๑-๒/๒๒๙; อภิ.ปุ.๓๖/๑๕๑/๒๓๔; ที.อ.๒/๑๔๖; ๓/๙๗; ม.อ.๓/๑๗๘; ปฺจ.อ.๕๔; และเหตุผลใน ที.อ.๒/๑๔๖ 

(เคยอางแลวทั้งหมด) 
911  พึงระลึกไวดวยวา พระอุภโตภาควิมุต ท่ีไมไดวิชชาครบ ๓ ไมไดอภิญญาครบ ๖ (คือ ไมไดโลกิยวิชชา ไมไดโลกิยอภิญญา) ก็มี (ดู 

สํ.ส.๑๕/๗๔๕/๒๘๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๕๗) 
912  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๔๘ แสดงเหตุผลวา ไมใชอากาสกสิณ เพราะทําอรูปสมาบัติไมได สวนอาโลกกสินนั้น ความจริงเหมาะแกการเจริญ

ทิพยจักษุ แตในที่น้ี ทานวารวมเขาในโอทาตกสิณแลว จึงไมตองแยกตางหาก (ตามหลักท่ีแสดงไวในชั้นอรรถกถา ผูเจริญอรูป-
สมาบัติ ตองไดจตุตถฌานในกสิณ ๙ ขอใดขอหนึ่ง เวนอากาสกสิณ ดู วิสุทฺธิ.๒/๑๓๒) 

913  วิสุทฺธิ.๒/๑๙๕, ๑๙๗-๒๐๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๘๓ 
914  เชน วิสุทฺธิ.๒/๒๑๓, ๒๑๖, ๒๔๗, ๒๕๒, ๒๗๖; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๗๕ 



๔๕๖  พุทธธรรม 
 

ยํ้าขอสรุปวา ในการฝกเตรียมจิตไว ตองใชสมาบัติ ๘ แตในเวลาทําอภิญญา ก็เขาฌานเพียงจตุตถ-
ฌานเทาน้ัน  ท้ังนี้เพราะวา เม่ือเขาสมาธิถึงจตุตถฌานแลว จิตซึ่งเคยอบรมมาดีแลวดวยสมาบัติ ๘ พอมีสมาธิ

ถึงระดับจตุตถฌาน ก็มีความประณีตเปนพิเศษ ยิ่งกวาจิตของผูไดลําพังแตจตุตถฌานลวนๆ เม่ือตัดตอนเอา

ตรงน้ี ทานจึงกลาววา ใชจตุตถฌานเปนบาทของอภิญญา ตรงกับท่ีทานพูดไวอีกสํานวนหนึ่งวา จิตท่ีพรอมดวย

องค ๘ (โดยการอบรมดวยสมาธิระดับจตุตถฌาน ถึงขั้นอรูปสมาบัติ) อยางน้ีเปนของเหมาะแกการนอมเอาไปใช 

จึงเปนบาท คือเปนปทัฏฐานแหงการประจักษแจงดวยการรูจําเพาะ ซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมท้ังหลาย
915 

อยางไรก็ดี มีขอยกเวนวา สําหรับทานผูมีบุพโยคะ (คือมีความเพียรท่ีทํามาแตปางกอนเปนพ้ืนอุปนิสัย

หรือเปนทุนเดิม) แรงกลาแลว เชน พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอัครสาวก เปนตน ไมตองฝกฝน

ครบกระบวนวิธีตามลําดับก็ได และสรางความชํานาญเพียงในจตุตถฌานลวนๆ ก็เพียงพอท่ีจะทําอภิญญาใหเกิด

ได ไมจําเปนตองสรางความชํานาญในอรูปสมาบัติ
916 

ในกรณีของพระพุทธเจา แมไมอางบุพโยคหรือบุพเหตุอยางอรรถกถาวา ก็เห็นไดชัดวา สํานวนแบบ ๒ 

อยางท่ียกมาอางขางตนสอดคลองกัน และกลมกลืนกับหลักท่ีไดแสดงมานี้ กลาวคือ  
- สํานวนแบบที่ ๑ แสดงวา ในคืนวันตรัสรู คือในตอนใชการ พระพุทธเจาทรงเขาฌานถึงจตุตถฌาน

แลว ทรงนอมจิตมุงไปใชเพื่อใหเกิดวิชชา ๓ ทีละอยาง แตในเวลากอนหนาน้ัน พระองคไดทรงอบรม

พระทัยของพระองคเปนพ้ืนฐานไวดวยสมถะอยางดีแลว คือทรงไดสมาบัติครบ ๘ ต้ังแตทรงอยูใน

สํานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร
917

  
- และตามสํานวนแบบท่ี ๒ ก็แสดงวา พระองคไดทรงฝกปรือความชํานาญในสมาบัติท้ังหลายมาโดย

ตลอดตามลําดับ 

ขอ ๓  คําบรรยายลําดับการปฏิบัติ ตอนวาดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ มักชวนใหผูท่ีอานทีแรก หรือผูท่ี
อานแลวไมสอบสวนความสืบตอไป เกิดความเขาใจผิดวา เมื่อเขาสมาบัติน้ีแลว ก็ตรัสรูหรือบรรลุอรหัตตผล

ตอไปภายในสมาบัติน้ันเลย ดังความในบาลีวา 
“...ก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่, 

เพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะท้ังหลายก็หมดส้ินไป”918 

พึงเขาใจวา ความในบาลีน้ี ทานเลาเฉพาะลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลแทๆ ไมกลาวถึง

เหตุการณและรายละเอียดตางๆ ในระหวาง ผูอานพึงมองในลักษณะท่ีเปนขั้นตอนตางๆ  ไมใชมองในแงเปนการ

เลาเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียว ผูศึกษาจะมองเห็นความหมายของบาลีทอนน้ีชัดข้ึน เม่ือพิจารณาคําบรรยายท่ีแสดง

รายละเอียดมากกวาน้ี ในบาลีอีกแหงหน่ึง ดังนี้  
“ภิกษุน้ัน...ก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ 

อยู่, เมื่อใดภิกษุเข้าบ้าง ออกบ้าง ซึ่งสมาบัตินั้นนั่นแหละ (เมื่อนั้น) จิตของเธอก็เป็นของ
นุ่มนวล ควรแก่งาน; ด้วยจิตที่นุ่มนวล ควรแก่งานนั้น สมาธิอันหาประมาณมิได้ (สมาธิที่
กว้างขวาง ประณีตดีล้ําเลิศ) ย่อมเป็นส่ิงท่ีเธออบรมแล้วเป็นอย่างดี 

                                                 
915  วิสุทฺธิ.๒/๒๐๓ (องค ๘ คือ เปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองใส ฯลฯ ดังไดเคยกลาวถึงแลวในหนหลัง) 
916  วิสุทฺธิ.๒/๒๐๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๕๔ 
917  เชน ม.มู.๑๒/๔๙๐/๔๔๘; ๗๓๙/๖๗๔ (เคยอางแลว) 
918  องฺ.นวก.๒๓/๒๔๔/๔๕๖ (เคยอางแลว) 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๕๗ 
 

  

“ด้วยสมาธิอันหาประมาณมิได้ ที่อบรมอย่างดีแล้ว (นั้น) เธอจะน้อมจิตมุ่งไปเพื่อ
ประจักษ์แจ้งด้วยความรู้จําเพาะ ซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมอย่างใดๆ ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถ
เป็นพยานในธรรมอย่างนั้นๆ ได้ ในเมื่ออายตนะมีอยู่ (กล่าวคือ) ถ้าเธอจํานง...อิทธิวิธา...ก็
ย่อมถึง...ถ้าเธอจํานง...ทิพยโสต...ก็ย่อมถึง... ฯลฯ ถ้าเธอจํานง...อาสวักขัย...ก็ย่อมถึงภาวะที่
สามารถเป็นพยานในธรรมอย่างน้ันๆ ได้ ในเม่ืออายตนะมีอยู่”919 

เม่ือเทียบกับบาลีบทหลังน้ีแลว ก็จะมองเห็นขอความในบาลีบทแรกท่ีวา “เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ...”  
กับ “เพราะเห็นดวยปญญา อาสวะท้ังหลายก็หมดส้ินไป” แยกหางกันออกไปเปนคนละตอน ตอนแรกคือ 

“เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ...” เปนปจจัยเกื้อกูลแกตอนหลัง โดยชวยเตรียมจิตอบรมสมาธิไวใหพรอม ตอนหลัง

คือ “เพราะเห็นดวยปญญา อาสวะท้ังหลายก็หมดส้ินไป” ไดแกอาสวักขยญาณ ซึ่งในกรณีของพระพุทธเจา ก็
ไดแกการตรัสรูน่ันเอง ขอน้ีแสดงใหเห็นวา สํานวนแบบทั้งสอง มีเนื้อความบรรจบตรงกันเปนอันเดียวในที่สุด 

ขอ ๔ เทาท่ีชี้แจงแกความเขาใจพลาดขอกอนๆ มาตามลําดับ ก็พอจะทําใหมองเห็นแลววา สํานวนแบบ

สองอยางน้ัน เปนเพียงการพูดถึงแงดานขั้นตอนตางๆ ของปฏิปทาเดียวกัน สํานวนแบบท่ี ๑ มุงแสดงการปฏิบัติ

และบรรลุผลข้ันสุดทาย เม่ือนําเอาสมถะซึ่งไดฝกอบรมไวกอนแลวมาใชประโยชนในทางอภิญญาและวิปสสนา

จนเสร็จส้ิน สํานวนแบบที่ ๒ มุงแสดงข้ันตอนของการฝกอบรมสมถะในระหวาง และกลาวถึงผลสุดทายของ

วิปสสนาครอบปลายไว พอใหมองเห็นจุดหมายท่ีจะเชื่อมโยงไปถึง   
โดยนัยนี้ ความเขาใจผิดพลาดขอ ๔ ท่ีวาสํานวนแบบท้ังสองแสดงปฏิปทาแหงการตรัสรู ๒ อยาง

ตางหากกัน จึงเปนอันตอบเสร็จไปแลวพรอมกับขอกอนๆ 

ขอ ๕  ความเขาใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติและบรรลุ ไดช้ีแจงไปบางแลวในขอ ๒ และขอ ๓ มี

ขอควรย้ําเพ่ือใหชัดเจนยิ่งข้ึนวา  
สํานวนแบบที่ ๑ แสดงการบรรลุวิชชา ๓ ของพระพุทธเจา หางเวลากันเพียงวิชชาละยามของราตรี แต

ในกรณีของบุคคลอื่น การบรรลุวิชชา ๓ หรืออภิญญา ๖ แตละขอ อาจใกลชิดกันอยางนี้ หรือหางกันนานเปน

เดือนเปนปก็ได
920

   
สวนสํานวนแบบที่ ๒ ท่ีแสดงการปฏิบัติดานสมาบัติของพระพุทธเจา มีขอความชวยบงชัดใหเห็นวา มี

ชวงเวลาในระหวางการบรรลุผลแตละขั้น แตสํานวนอยางเดียวกันนั้น ท่ีบรรยายการบรรลุผลของพระสาวกหรือ

บุคคลอื่นๆ ไมมีขอความบอกชวงเวลา ชวนใหเขาใจวาเปนเรื่องตอเนื่องในคราวเดียวกัน 
เพื่อมิใหเขาใจผิด จึงขอย้ําไวอีกวา การปฏิบัติและบรรลุสมาบัติขั้นหนึ่งๆ นั้น สาวกหรือผูปฏิบัติ

ท้ังหลายอาจใชเวลามากนอยแตกตางกันไป
921

 คําบรรยายที่เปนสํานวนแบบนั้น เพียงแตแสดงขั้นตอนของการ

ปฏิบัติและบรรลุผลไวใหทราบเทาน้ัน  
                                                 
919  องฺ.นวก.๒๓/๒๓๙/๔๓๗; ดูประกอบ ที.ม.๑๐/๖๖/๘๔ 
920  ถากระบวนการฝกเปนอยางที่บรรยายไวในวิสุทธิมัคค (๒/๒๑๖-๒๗๖) กวาจะสําเร็จผลแตละอยาง ก็คงกินเวลามิใชนอย; พระอนุรุทธเถระ

บรรลุอรหัตตผล หลังจากไดทิพยจักษุแลวนานพอสมควร (ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๗๐/๓๖๓; องฺ.อ.๑/๒๐๗) เรื่องพระมหานาคเถระ ในวิสุทธิ.๓/

๒๖๙ ก็เปนตัวอยางผูบรรลุอรหัตตผลหางจากเวลาท่ีไดฤทธิ์ถึง ๖๐ ป 
921  เม่ือบรรลุสมาบัติขั้นท่ีสูงกวาแลว ก็สามารถเขาสมาบัติตั้งแตขั้นตนมาถึงขั้นน้ันไดอยางตอเนื่องในคราวเดียว และถาบรรลุสมาบัติชั้น

สูงสุดแลว ก็สามารถเขาสมาบัติตั้งแตขั้นตน เรียงลําดับขึ้นมาจนถึงชั้นสูงสุดนั้นได ตอกันไปในคราวเดียว (ท่ีวาเรียงลําดับ
ตอเนื่องกันขึ้นมา หมายความวา เขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌาน เขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌาน เขาตติยฌาน ฯลฯ อยางนี้

เรื่อยไปตามลําดับ) 



๔๕๘  พุทธธรรม 
 

ความขอน้ี มีหลักฐานชวยยืนยันอยูบางบางกรณี ตัวอยางท่ีชัด คือกรณีของพระสารีบุตร ตามความในที
ฆนขสูตร

922
 มีเร่ืองวา เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเวทนาและเรื่องอ่ืนๆ แกทีฆนขปริพาชก ท่ีถ้ําสุกร-ขา

ตา ภูเขาคิชฌกูฏ พระสารีบุตรซึ่งกําลังถวายงานพัดอยูเบ้ืองพระปฤษฎางคของพระผูมีพระภาค พิจารณาธรรม

ไปตามกระแสพระธรรมเทศนา และไดบรรลุอรหัตตผล เหตุการณนี้เกิดข้ึนเม่ือทานอุปสมบทแลวไดกึ่งเดือน   
ถาอานดูแตลําพังสูตรน้ี อาจเห็นไปไดวา พระสารีบุตรบวชมาแลวสองสัปดาห ยังไมไดบรรลุผลสําเร็จ

อะไรเพิ่มเติมจากท่ีไดธรรมจักษุเมื่อกอนมาเฝาพระพุทธเจา ครั้นไดฟงพระธรรมเทศนาแกทีฆนขะครั้งนี้ ก็บรรลุ

อรหัตตผลทันที แตเมื่ออานอนุปทสูตร
923

 ประกอบดวย ก็ทราบไดวา ระหวางเวลากึ่งเดือนน้ัน พระสารีบุตรได

ปฏิบัติธรรมกาวหนามาตามลําดับ โดยเจริญวิปสสนาควบคูกับฌานสมาบัติ อยางท่ีเรียกวา ยุคนัทธสมถวิปสสนา 

คือ สมถะและวิปสสนาเขาคูกัน ต้ังตนแตปฐมฌาน จนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งแสดงวาทานบรรลุอนาคามิผล

แลวกอนฟงทีฆนขสูตร เมื่อฟงทีฆนขสูตรนี้ ทานก็กาวไปอีกข้ันหนึ่ง คือบรรลุอรหัตตผลเปนขั้นสุดทาย และการ

เจริญสมถะวิปสสนาคูกันของทานกอนหนาน้ัน ไดดําเนินมาตลอดเวลาถึง ๑๕ วัน 

ปญหาอีกอยางหนึ่งซึ่งควรตอบไวดวย ณ ท่ีน้ี คือขอท่ีวา พระอรหันตบรรลุมรรคผลกอนแลว จึงเจริญ

สมถะเพิ่มเติมจนไดฌานสมาบัติและอภิญญาไดหรือไม?    
พูดถึงฌานสมาบัติกอน ตามหลักที่ไดอธิบายมาแลว ผูปฏิบัติท่ีเปนวิปสสนายานิก ซึ่งไมไดฌานมากอน 

เม่ือบรรลุอริยมรรค สมาธิยอมแนบสนิทเปนอัปปนาถึงขั้นปฐมฌาน และหลังจากน้ันไป ผูบรรลุนั้นสามารถเขา

ผลสมาบัติดวยฌานระดับปฐมฌานนั้น เพื่อเปนทิฏฐธรรมสุขวิหารตอไปไดเรื่อยๆ ในเวลาท่ีตองการ 
ตามหลักน้ี ผูบรรลุมรรคผลจึงไดปฐมฌานเปนอยางตํ่า ปญหามีวา พระอรหันตผูไดฌานขั้นตํ่า จะ

เจริญสมถะตอใหไดฌานสมาบัติท่ีสูงข้ึนไปไดหรือไม ปญหาขอนี้ ถาตอบตามมติของอรรถกถาฎีกา ก็วาได และ

โอกาสท่ีจะไดก็นาจะมีมากข้ึนดวย เพราะมีภาวะจิตท่ีชวยใหสมาธิประณีตเขมแข็งยิ่งกวากอน ทานจึงอาจเจริญ

ข้ึนมา เพ่ือเปนเครื่องเสริมการเสวยผลทางจิตท่ีเรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร
924

   
สวนอภิญญา คําตอบก็คงวาไดเชนเดียวกัน แตคงตองพูดตอไปวา พระอรหันตไมขวนขวายท่ีจะทํา

อภิญญาท่ีทานยังไมได ท้ังนี้เพราะประการแรก พระอรหันตยอมไมปรารถนาฤทธิ์อํานาจพิเศษอะไรเพื่อประโยชน

แกตัวทาน ประการท่ีสอง ไมมีเหตุผลเพียงพอเกี่ยวกับประโยชนเพื่อผูอื่น   

                                                 
922  ม.ม.๑๓/๒๖๙/๒๖๓ 

923  ม.อุ.๑๔/๑๕๓/๑๑๖ (อรรถกถาคือ ม.อ.๓/๔๙๙-๕๐๐ ยกมติหนึ่งมาแสดงวา “พระสารีบุตรเจริญสมถะและวิปสสนาเขาคูกันมา บรรลุ
อนาคามิผลแลว เขานิโรธสมาบัติ ครั้นออกจากนิโรธแลว จึงไดบรรลุอรหัตตผล” เมื่อยกมติน้ีมาเชื่อมกับความในทีฆนขสูตร ก็จะได
ความวา ทานเคยเขานิโรธสมาบัติ ซ่ึงเปนเครื่องชวยทําใหจิตมีความพรอมดีอยูแลว ตอมาไดฟงพระธรรมเทศนาในทีฆนขสูตร ชวยให

วิปสสนาเดินหนาไปอีก จึงบรรลุอรหัตตผล ดู ม.อ.๓/๑๙๗ ประกอบ) 

924  สงฺคห.ฎีกา ๑๘๓ กลาวถึงพระอนาคามีผูเปนสุกขวิปสสก ทําสมาบัติใหเกิดขึ้นในเวลาจะมรณะ เพื่อใหสามารถไปเกิดในสุทธาวาส; 
ที.อ.๓/๒๕๗ อธิบายสมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (ใน ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๔) วาหมายถึงผลสมาปตติฌาน และฌานที่

พระขีณาสพทาํใหเกิดขึ้นในภายหลัง; ปฺจ.อ.๖๕๙ กลาวถึงบุคคลผูบรรลุอรหัตตผลแลว เขาสมาบัติที่ไมเคยเขามากอน โดยปฏิโลม,  
   อยางไรก็ดี มีบาลีที่นาสังเกตแหงหน่ึง (องฺ.ติก.๒๐/๕๓๔/๓๑๒) กลาวถึงการไดธรรมจักษุ มีใจความวา พรอมกับที่ธรรมจักษุ

เกิดขึ้น อริยสาวกยอมละสังโยชน ๓ ได (= บรรลุโสดาปตติผล) ตอมา ธรรมจักษุอีกคราวหน่ึง พนจากธรรม ๒ คือ อภิชฌา และ

พยาบาท (= บรรลุอนาคามิผล) อริยสาวกน้ันเขาถึงปฐมฌานอยู ถาทานถึงมรณกรรมในเวลานั้น ก็ไมมีสังโยชนที่จะทําใหทานกลับมา

ยังโลกนี้อีก ขอความจากบาลีแหงนี้ มองแงหน่ึงเหมือนวาอริยสาวกนั้นไดอนาคามิผลกอนแลว จึงไดปฐมฌาน แตถาถือตามหลักที่

อธิบายมาแลว ก็ตองแปลความหมายวา ทานเขาปฐมฌานที่เคยไดมากอนแลว 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๕๙ 
 

  

ในแงการทําประโยชนเพื่อผูอื่นน้ัน  ถาการทําฤทธิ์ทําอภิญญาเปนกระบวนการท่ียาก และกินเวลา อยาง

ท่ีบรรยายไวในวิสุทธิมัคค
925

 พระอรหันตยอมนําเอาเวลาและความเพียรน้ันไปใชในการส่ังสอนธรรมแก

ประชาชน เปนการทําอนุสาสนีปาฏิหาริย ท่ีพระพุทธเจาตรัสสรรเสริญวาเลิศประเสริฐกวาอิทธิปาฏิหาริยท้ังปวง
926

 

ดีกวาจะมาวุนวายกับโลกิยอภิญญา ท่ีเส่ียงตอโทษ มักนําใหมหาชนผูยังมีกิเลส ลุมหลงอยูในโลกแหงความ

เลือนลาง วุนวายกับส่ิงท่ีลับๆ ลอๆ หรือผลุบๆ โผลๆ ไมอาจใหจะแจงชัดเจน และไมขึ้นตอวิสัยของตน ทําให

ละเลยความเพียรพยายามที่จะทําการตางๆ ตามเหตุผลสามัญของมนุษย กลายเปนผูคอยหวังพ่ึงปจจัยหรือ

อํานาจดลบันดาลจากภายนอก ซึ่งเปนการขัดตอหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา   
พระอรหันตทานใด แมจะไมไดโลกิยอภิญญา ไมสามารถแสดงฤทธ์ิอะไรได แตทานก็มีฤทธ์ิอยางหน่ึงท่ี

พระพุทธเจาตรัสวาเปนฤทธ์ิแบบอริยะ หรืออารยฤทธ์ิ คือสามารถทําใจมองบุคคลและส่ิงซึ่งไมนารัก นาเกลียด 

นาชัง ใหเปนผูท่ีนาเมตตา เปนส่ิงไมนารังเกียจได สามารถทําใจมองบุคคลและส่ิงท่ีนาใคร นาติดใจ ใหเปนส่ิง

อนิจจัง ตกอยูในคติธรรมดาแหงสังขาร ไมนาผูกใจรักฝากใจให ซึ่งเปนฤทธ์ิท่ีประเสริฐกวาการเดินน้ํา ดําดิน 

เหาะได ท่ีพระพุทธเจาตรัสวาเปนฤทธิ์ท่ีมิใชอริยะ หรือไมใชอารยฤทธ์ิ อาจใหเกิดโทษได927
 ไมทําใหหลุดพน  

โลกิยอภิญญาท้ังหลาย ไมใชสาระของพระพุทธศาสนา แมพระพุทธศาสนาไมเกิดขึ้น ไมมีอยู อภิญญา

เหลาน้ีก็มีได เปนของมีมากอนพุทธกาล และมีไดภายนอกพุทธศาสนา มิใชเครื่องแสดงความประเสริฐของบุคคล

หรือของพระพุทธศาสนา   
คุณคาและความประเสริฐของอภิญญาเหลานี้ จะมีตอเม่ือเปนของทานผูบริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลส บรรลุ

อาสวักขัยแลว แตถาเปนของปุถุชน ก็เปนของมีโทษรายไมยิ่งหยอนกวาคุณ  
หากเปนผูบริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลส บรรลุอาสวักขัยเพียงอยางเดียว หรือแมแตดํารงอยูในอริยภูมิท่ีตํ่า

กวาน้ัน เปนผูมีศีล ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิสมบูรณ ก็ยังประเสริฐกวามีอภิญญาเหลาน้ันครบทั้ง ๕ แตไมมี

ความดีงามเชนน้ัน  
ดวยเหตุนี้ พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจาสวนมาก จึงเปนพระปญญาวิมุต โดยมิไดเล่ือนเปล่ียน

ฐานะข้ึนไปอีกแตประการใด และอีกมากมายหลายทาน แมเปนอุภโตภาควิมุตแลว ก็มิไดทําอภิญญา ๕ เหลานั้น

ใหเกิดข้ึน  
  

                                                 
925   วิสุทฺธิ.๒/๑๙๗-๒๗๖ (คงอาศัยเคาจาก ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๕๓-๒๕๗/๑๖๓-๑๖๙) โดยเฉพาะ วิสุทฺธิ.๒/๒๐๐ แสดงความยากของการทํา

ฤทธิ์วา “แมแตการบริกรรมกสิณ ก็เปนงานหนักแกผูเริ่มตน, หน่ึงในรอยในพัน จะสามารถทําได; สําหรับผูทําบริกรรมกสิณไดแลว 
การทํานิมิตใหเกิด ก็เปนงานหนัก หน่ึงในรอยในพัน จะสามารถทําได; ครั้นนิมิตเกิดแลว การขยายนิมิตนั้น จนบรรลุอัปปนา ก็เปน

งานหนัก หน่ึงในรอยในพัน จะสามารถทําได; สําหรับผูไดอัปปนาแลว การฝกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยใน

พัน จะสามารถทําได; สําหรับผูฝกจิตอยางนั้นแลว การจะทําฤทธิ์ตางๆ ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยในพัน จะสามารถทําได; แม

สําหรับผูทําฤทธิ์ไดแลว การรวมจิตเขาฌานไดฉับพลัน ก็เปนงานหนัก หนึ่งในรอยในพันเทานั้น จะมีได” 
926  นัย ที.สี.๙/๓๓๙/๒๗๓; ที.อ.๑/๔๔๕ 

927  ที.ปา.๑๑/๙๐/๑๒๒ 



๔๖๐  พุทธธรรม 
 

ค) หลักวิปสสนาท่ีเปนมาตรฐาน 

การพิจารณาสังขารใหเกิดความเห็นแจงเขาใจชัด รูจักมองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะท่ีเปนจริง ซึ่งเรียกส้ันๆ 

วาวิปสสนานั้น เปนสวนสาระสําคัญของการตรัสรูหรือบรรลุมรรคผล ผูปฏิบัติธรรมเพ่ือเขาถึงจุดหมายของ

พระพุทธศาสนา  ไมวาจะเปนสมถยานิกหรือวิปสสนายานิก  ไมวาจะเปนวิธีปฏิบัติแบบใดในวิธีท้ัง ๔  มี สมถ-

ปุพพังคมวิปสสนา และวิปสสนาปุพพังคมสมถะ เปนตน จะตองผานการปฏิบัติสวนน้ีท้ังส้ิน 
สําหรับวิปสสนายานิก การพิจารณาเชนน้ีจะเริ่มข้ึนต้ังแตแรกปฏิบัติ แตสําหรับสมถยานิก การพิจารณา

น้ีจะเปนสวนตอทายหรือครอบยอดของสมถะ   
ถาเทียบกับขอความในหลักมาตรฐานดานสมถะที่ผานมาแลว การพิจารณาหรือวิปสสนาท่ีจะกลาว

ตอไปน้ี ก็คือสวนขยายของขอความท่ีทานบรรยายไวส้ันๆ วา “เพราะเห็นดวยปญญา อาสวะทั้งหลายก็หมดส้ิน
ไป” พูดอีกอยางหนึ่งวาเปนสวนของปญญาวิมุตติ   

วิปสสนานี้ แสดงออกยักเยื้องไดเปนหลายอยางหลายแนว ในบาลีเทาท่ีพบ มีบรรยายไวเปนสํานวน

แบบหลายสํานวน   
กอนท่ีจะศึกษาสํานวนแบบเหลาน้ัน ขอใหพิจารณาดูคําบรรยายสรุปการตรัสรูของพระพุทธเจากอน 

เพื่อใหเห็นแนววา การตรัสรูน้ัน แมจะเปนกระบวนการอันเดียว แตก็สามารถอธิบายไดหลายนัย เกี่ยวโยงไปถึง

ขอธรรมไดหลายหมวด   
คําบรรยายสรุปเหลาน้ี ก็เปนสํานวนแบบเชนเดียวกัน และมีหลายสํานวน อยูในตางแหงตางท่ี ขอยกมา

ใหพิจารณา ดังน้ี 

• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ญาณทัศนะตามเป็นจริงของเรา ซึ่งมีปริวัฏฏ์ ๓ มีอาการ ๑๒ 
อย่างนี้ ในอริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้ หมดจดแจ่มชัดดีแล้ว, เมื่อนั้นแหละ เราจึงปฏิญาณใน
โลก...ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็แลญาณทัศนะ เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า เจโต-
วิมุตติของเราเป็นอกุปปา น้ีเป็นอันติมชาติ บัดนี้ ภพใหม่อีก ไม่มี”928 

• “ภิกษุท้ังหลาย เมื่อใด เรารู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะ (คุณ, ส่วนดี) ของอุปาทานขันธ์ 
๕ เหล่านี้ โดยความเป็นอัสสาทะ ซ่ึงอาทีนพ (โทษ, ส่วนเสีย) โดยความเป็นอาทีนพ และซึ่ง
นิสสรณะ (ภาวะรอดพ้น, ทางออก, ความเป็นอิสระ) โดยความเป็นนิสสรณะ, เมื่อนั้น เราจึง
ปฏิญาณในโลก...ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว ซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดน้ี ภพใหม่อีก ไม่มี”929 

• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของอายตนะภายในทั้ง ๖ เหล่านี้ 
โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนพโดยความเป็นอาทีนพ ซึ่งนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะ, 
เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณในโลก...ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดนี้ ภพใหม่
อีก ไม่มี”930 

                                                 
928  วินย.๔/๑๖/๒๑; สํ.ม.๑๙/๑๖๗๐/๕๓๐ 
929  สํ.ข.๑๗/๖๐/๓๕  

930  สํ.สฬ.๑๘/๑๓/๘ 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๖๑ 
 

  

• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ อาทีนพ 
และนิสสรณะ ของอินทรีย์ทั้ง ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา) เหล่านี้, เมื่อนั้น เรา
จึงปฏญิาณในโลก...ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดน้ี ภพใหม่อีก ไม่มี”931 

• “ภิกษุทั ้งหลาย เมื ่อใด เรารู ้ช ัดตามความเป็นจริง ซึ ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ 
อาทีนพ และนิสสรณะ ของอินทรีย์ทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เหล่านี้, เมื่อนั้น เรา
จึงปฏิญาณในโลก...วา่เราได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...บัดน้ี ภพใหม่อีก ไม่มี”932 

• “ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก...ภิกษุทั้งหลาย ดังที่เป็นมา แม้เราเอง ก่อนสัมโพธิ ยังมิได้ตรัสรู้ เป็นโพธิสัตว์ ก็ดํารง
อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมาก เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมาก กายก็ไม่เหนื่อย จักษุ
ก็ไม่เหน่ือย และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไม่ถือม่ัน”933 

• “ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ...ปัญญา...วิชชา...แสงสว่าง...เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ใน
ธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า “เวทนา คือดังนี้...สมุทัยแห่งเวทนา เป็นดังนี้...
ปฏิปทาที่นําไปสู่สมุทัยแห่งเวทนา เป็นดังนี้...นิโรธแห่งเวทนา เป็นดังนี้...ปฏิปทาที่นําไปสู่นิโรธ
แห่งเวทนา เป็นดังนี้...อัสสาทะแห่งเวทนา เป็นดังนี้...อาทีนพแห่งเวทนา เป็นดังนี้...นิสสรณะ
แห่งเวทนา เป็นดังน้ี”934 

• “ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ...ปัญญา...วิชชา...แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ใน
ธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า “กาเย กายานุปัสสนา คือดังนี้...ก็ กาเย กายา-
นุปัสสนานั้น เป็นธรรมควรเจริญ...กาเย กายานุปัสสนานั้น เราเจริญแล้ว...เวทนาสุ เวทนา-
นุปัสสนา คือดังนี้...ก็เวทนาสุ เวทนานุปัสสนานั้น เป็นธรรมควรเจริญ...เวทนาสุ เวทนานุปัสสนานั้น 
เราเจริญแล้ว...จิตเต จิตตานุปัสสนา คือดังน้ี...ก็จิตเต จิตตานุปัสสนานั้น เป็นธรรมควรเจริญ...
จิตเต จิตตานุปัสสนานั้น เราเจริญแล้ว...ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสนา คือดังนี้...ก็ธัมเมสุ ธัมมา-
นุปัสสนาน้ัน เป็นธรรมควรเจริญ...ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสนาน้ัน เราเจริญแล้ว”935 

• “ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ...ปัญญา...วิชชา...แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ใน
ธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า “อิทธิบาท (ข้อที่ ๑) คือดังนี้...ก็อิทธิบาท (ข้อที่ 
๑) นั้น เป็นธรรมควรเจริญ...อิทธิบาท (ข้อที่ ๑) นั้น เราเจริญแล้ว...อิทธิบาท (ข้อ๒-๓-
๔) คือดังนี้...ก็อิทธิบาท (ข้อ ๒-๓-๔) นั้น เป็นธรรมควรเจริญ...อิทธิบาท (ข้อ ๒-๓-๔) 
น้ัน เราเจริญแล้ว”936 

                                                 
931  สํ.ม.๑๙/๘๙๕/๒๗๐ 

932  สํ.ม.๑๙/๙๐๘/๒๗๒ 

933  สํ.ม.๑๙/๑๓๒๘-๙/๔๐๐-๑ 

934  สํ.สฬ.๑๘/๔๔๐/๒๘๙ 

935  สํ.ม.๑๙/๗๙๖-๙/๒๓๙-๒๔๐ (ขอน้ีคือสติปฏฐาน ๔) 

936  สํ.ม.๑๙/๑๑๑๙-๑๑๒๒/๓๓๑-๒;  อิทธิบาทขอ ๑ คืออิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร, ขอ ๒ คือ อิทธิบาท

ประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร, ขอ ๓ คืออิทธิบาทประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร, ขอ ๔ อิทธิบาทประกอบดวย

วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร. 
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• “ภิกษุทั้งหลาย ก่อนแต่สัมโพธิ เมื่อยังไม่ตรัสรู้ เป็นโพธิสัตว์อยู่ เราได้มีความคิดว่า “โลก
น้ีประสบความทุกข์ยากเสียนัก ย่อมเกิด แก่ ตาย จุติ และอุบัติ แต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้น ก็หารู้จัก
นิสสรณะ (ธรรมเป็นที่สลัดออก, ภาวะหลุดรอดปลอดพ้น, ความเป็นอิสระ, ทางออก) แห่ง
ทุกข์ คือชรามรณะน้ีไม่ เม่ือไรเล่า นิสสรณะแห่งทุกข์คือชรามรณะน้ี จักปรากฏ?” 

“เราได้มีความคิดดังนี้ว่า “เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ชรามรณะจึงมี, เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชรา
มรณะจึงมี?” เพราะโยนิโสมนสิการ เราก็มีความรู้ชัดจําเพาะลงไป (อภิสมัย) ด้วยปัญญาว่า 
“เม่ือชาติมีอยู่ ชรามรณะจึงมี, เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี...เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ชาติจึง
มี...เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ภพจึงมี...อุปาทานจึงมี...ตัณหาจึงมี...เวทนาจึงมี...ผัสสะจึงมี...สฬายตนะ
จึงมี...นามรูปจึงมี...วิญญาณจึงมี? เพราะโยนิโสมนสิการ เราได้มีความรู้ชัดจําเพาะลงด้วยปัญญา
ว่า “เม่ือนามรูปมีอยู่ วิญญาณจึงมี, เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี”.  

“เราได้มีความคิดว่า “วิญญาณย่อมวกกลับ (เพียงแค่นี้) ไม่พ้นเลยไปจากนามรูปได้; ด้วย
เหตุผลเพียงเท่านั้น จึงเกิด แก่ ตาย จุติ หรืออุบัติ อันได้แก่ เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
วิญญาณ, เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป, เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ, 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ..เวทนา...ตัณหา...อุปาทาน..ภพ...ชาติ...ชรามรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส; ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นนี ้จึงมีด้วยประการฉะนี้;   

“จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ..ปัญญา..วิชชา...แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่มิ
เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า ‘สมุทัย สมุทัย’ ดังน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย เราได้มีความคิดดังนี้ว่า “เมื่ออะไรไม่มีหนอ ชรามรณะจึงไม่มี, เพราะอะไร
ดับ ชรามรณะจึงดับ”? เพราะโยนิโสมนสิการ เราได้มีความรู้ชัดจําเพาะลงไป (อภิสมัย) ด้วย
ปัญญาว่า “เมื่อชาติไม่มี ชรามรณะก็ไม่มี, เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ...เมื่ออะไรไม่มีหนอ 
ชาติจึงไม่มี...เมื่ออะไรไม่มีหนอ ภพจึงไม่มี...อุปาทานจึงไม่มี...ตัณหาจึงไม่มี...เวทนาจึงไม่มี...
ผัสสะจึงไม่มี...สฬายตนะจึงไม่มี...นามรูปจึงไม่มี...วิญญาณจึงไม่มี เพราะโยนิโสมนสิการ เราจึง
ได้มีความรู้ชัดจําเพาะลงไปด้วยปัญญาว่า เมื่อนามรูปไม่มี วิญญาณก็ไม่มี, เพราะนามรูปดับ 
วิญญาณจึงดับ”.   

“เราได้มีความคิดว่า เราได้บรรลุมรรคาเพื่อความตรัสรู้นี้แล้ว กล่าวคือ เพราะนามรูปดับ 
วิญญาณจึงดับ, เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ, เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ...ผัสสะ...
เวทนา...ตัณหา...อุปาทาน...ภพ...ชาติ...ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสจึงดับ, 
ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี จึงมีด้วยประการฉะนี้;  

“จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณ...ปัญญา...วิชชา...แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่
มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า ‘นิโรธ นิโรธ’ ดังน้ี  

“ภิกษุท้ังหลาย...เราได้เห็นมรรคาเก่า หนทางเก่า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลาย
เคยเสด็จไปแล้ว...ได้แก่มรรคามีองค์ ๘ ประการ อันประเสริฐนี้เอง กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ 
ฯลฯ สัมมาสมาธิ...เราได้ดําเนินตามมรรคานั้น เมื่อเดินตามมรรคานั้น จึงได้รู้ชัดซึ่งชรามรณะ 
รู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งชรามรณะ รู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชรามรณะ รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนําไปสู่นิโรธแห่งชรา
มรณะ...รู้ชัดซึ่งชาติ รู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งชาติ รู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชาติ รู้ชัดซึ่งปฏิปทา อันนําไปสู่
นิโรธแห่งชาติ ฯลฯ (ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ) รู้



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๖๓ 
 

  

ชัดซึ่งสังขารทั้งหลาย รู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งสังขาร รู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งสังขาร รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอัน
นําไปสู่นิโรธแห่งสังขาร;   

“ครั้นรู้ชัดความน้ันแล้ว จึงบอกแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย, พรหมจรรย์ (ชีวิต
ประเสริฐ=ไตรสิกขา=พระศาสนา) จึงเจริญแพร่หลาย แผ่ขยาย เป็นที ่ร ู ้ของพหูชน เป็น
ปึกแผ่น จนเทวะและมนุษย์ท้ังหลายประกาศกันได้เป็นอย่างดี”937 

สํานวนแบบท่ีกลาวสรุปการบรรลุอาสวักขยญาณ หรืออรหัตตผล หรือปญญาวิมุตติ ของสาวกหรือ

บุคคลทั่วไป ก็มีหลายสํานวน มีท้ังท่ีเหมือนหรือคลายอยางนี้ และท่ีแปลกออกไปบาง แตจะไมยกมาแสดงในที่น้ี 

เพราะเม่ือวาโดยสาระสําคัญแลว ก็ลงในแนวเดียวกัน กลาวคือ สภาวธรรมหรือสังขารธรรมท้ังหลายมักถูก

แยกแยะออกเปนสวนยอยในรูปตางๆ ซึ่งโดยมากแยกออกเปนขันธ ๕ หรืออายตนะ ๑๒ แลวพิจารณาความจริง

ตามแนวไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา มีมากแหงท่ีเนนเฉพาะแงท่ีเกี่ยวกับอัตตาและภาวะท่ีเปน

อนัตตา บางคราวก็สืบสาวความสัมพันธแหงเหตุปจจัยตามแนวปฏิจจสมุปบาท ถาพูดในแงหลักปฏิบัติ ก็จะเปน

การกลาวถึงหลักธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งในพวกโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ
938

  
ส่ิงท่ีนาสนใจมาก ท้ังสําหรับนักศึกษาหาความรู และนักศึกษาปฏิบัติ ก็คือสํานวนแบบที่บรรยายแนวการ

พิจารณา ซึ่งถาจับสาระได ก็จะเปนประโยชนในการเจริญวิปสสนาเปนอยางมาก ตอไปนี้จะนําสํานวนแบบ

เหลาน้ันมาแสดงบางสวนพอเปนตัวอยาง และขอใหผูศึกษาจับสาระเอาเอง โดยไมพึงติดในภาษา (ทานกลาววา 
แนวพิจารณาเหลาน้ี พระพุทธเจาทรงแสดงไวหลายแบบ ตามความเหมาะสมกับอัธยาศัยของบุคคล)939 

สํานวนสามัญ: พิจารณาขันธ์ ๕ 
• “ภิกษุทั ้งหลาย รูปไม่เที ่ยง เวทนาไม่เที ่ยง สัญญาไม่เที ่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที ่ยง 
วิญญาณไม่เที่ยง; อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดแม้ในรูป...แม้ในเวทนา
...แม้ในสัญญา...แม้ในสังขารทั้งหลาย...แม้ในวิญญาณ, เมื่อหายติด (นิพพิทา) ย่อมคลายออก 
(วิราคะ), เพราะคลายออก ย่อมหลุดพ้น; เมื่อหลุดพ้น ย่อมมีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว; ย่อมรู้
ชัดว่า ส้ินเกิด จบมรรคาชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) เสร็จกรณีย์ ไม่มีกิจอ่ืนอีกเพื่อภาวะเช่นน้ี 

 “ภิกษุทั้งหลาย รูป ปัจจัยบีบคั้นได้ (ทุกข์) เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ 
ปัจจัยบีบคั้นได้;...เม่ือเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมหายติด ฯลฯ 

 “ภิกษุทั้งหลาย รูป ไม่เป็นตน (อนัตตา) เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ 
ไม่เป็นตน;...เม่ือเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมหายติด ฯลฯ”940 

ในการพิจารณาตามแนวของสํานวนนี้ คําวา ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา อาจยักเยื้องไปไดตางๆ ตาม

อัธยาศัย เชน อาจเปนวา รูปเปนมาร ฯลฯ เวทนารอนเปนไฟหมดแลว ฯลฯ รูปเปนส่ิงท่ีมีความเกิดเปนธรรมดา 

มีความดับไปเปนธรรมดา ฯลฯ
941

 

                                                 
937  สํ.นิ.๑๖/๒๕๐-๒๕๓/๑๒๖-๑๓๐ (ทอนแรกมีใน ๑๖/๒๖/๑๑ ดวย); ดูความตางระหวางพระพุทธเจากับพระปญญาวิมุต ใน สํ.ข.๑๗/

๑๒๖/๘๑ ประกอบ 
938  โพธิปกขิยธรรม ๓๗ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ 
939  ดู สํ.อ.๒/๓๒๑ 
940  เชน สํ.ข.๑๗/๓๙-๔๑/๒๗; แปลอยางสํานวนแบบ: นิพพิทา = หนาย, วิราคะ = คลายกําหนัด; “ยอมรูชัดวา ส้ินเกิด..” = ยอมรูชัด

วา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําไดทําแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ ไมมีอีก 
941  ดู สํ.ข.๑๗/๑๓๓/๘๘; ๓๓๔/๒๑๗, ๓๗๗-๓๘๘/๒๓๙-๒๔๒ 



๔๖๔  พุทธธรรม 
 

• “รูป...เวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ ไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นปัจจัยบีบ
คั้นได้ (ทุกข์), สิ่งใดมีปัจจัยบีบคั้นได้ สิ่งนั้นไม่เป็นตน (อนัตตา), สิ่งใดไม่เป็นตน สิ่งนั้นอริย-
สาวก พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า ไม่ใช่ “นั่นของเรา” ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น” ไม่ใช่ 
“น่ันเป็นตัวตนของเรา”; เม่ือเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมหายติด ฯลฯ”942 

• “ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เป็นตน (เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณ ไม่เป็นตน), 
หากว่ารูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) นี้ จักได้เป็นตนแล้วไซร้ รูป ฯลฯ ก็ต้องไม่เป็นไปเพื่อ
ความข้องขัด (อาพาธ) และก็พึงได้ (ตามความประสงค์) ในรูป ฯลฯ ว่า ขอรูป ฯลฯ ของ
เรา จงเป็นอย่างนี้ ขอรูป ฯลฯ ของเรา จงอย่าได้เป็นอย่างนี้; แต่เพราะรูป ฯลฯ ไม่เป็น
อัตตา ฉะน้ัน รูป ฯลฯ จึงเป็นไปเพื่อความข้องขัด และบุคคลก็ไม่ได้ (ตามความประสงค์) ใน
รูป ฯลฯ ว่า ขอรูป ฯลฯ ของเรา จงเป็นอย่างน้ี ขอรูป ฯลฯ ของเรา อย่าได้เป็นอย่างน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอเข้าใจอย่างไร: รูป (เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณ) เที่ยงหรือไม่
เที่ยง?” (ไม่เที่ยง...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้น (ทุกข์) หรือเป็นภาวะคล่องสบาย 
(สุข)?” (เป็นภาวะบีบคั้น...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง ถูกปัจจัยบีบคั้น มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ควรหรือท่ีจะมองเห็นส่ิงน้ันว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นตัวตนของเรา?” (ไม่ควร...)  

“เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย รูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่
เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน...รูปทั้งปวงนั้น พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า ไม่ใช่ 
“นั่นของเรา”, ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น”, ไม่ใช่ “นั่นเป็นตัวตนของเรา”; เมื่อมองเห็นอย่างนี้ ย่อม
หายติด ฯลฯ”943 

• “รูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ
ปัจจุบัน ทั้งไกลทั้งใกล้ ภิกษุย่อมมองดูรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) นั้น ย่อมพินิจ ย่อม
ตรองดูโดยแยบคาย, เมื่อเธอมองดู พินิจ ตรองดูโดยแยบคาย ย่อมปรากฏแต่สิ่งที่ว่างเปล่า 
หาแก่นสารมิได้เลย, แก่นสารในรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) จะพึงมีได้อย่างไร; เมื่อเห็นอยู่
อย่างน้ี ย่อมหายติด ฯลฯ”944 

• “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมองเห็นรูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ที่ไม่เที่ยงนั่นแหละ
ว่า ไม่เที่ยง, ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ, เมื่อมองเห็นถูกต้อง ย่อมหายติด, เพราะ
ส้ินนันทิ ก็สิ้นราคะ, เพราะส้ินราคะ ก็ส้ินนันทิ, เพราะสิ้นนันทิและราคะ จิตก็หลุดพ้น เรียกว่า
หลุดพ้นด้วยดี”945 

• “ภิกษุทั้งหลาย จงพิจารณาโดยแยบคายซึ่งรูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ), จงเห็น
คล้อยตามที่เป็นจริง ซึ่งอนิจจตาแห่งรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ); เมื่อพิจารณาโดยแยบคาย...
เมื่อเห็นคล้อยตามที่เป็นจริง ย่อมหายติดในรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ); เพราะสิ้นนันทิ ก็สิ้นราคะ, 
เพราะส้ินราคะ ก็ส้ินนันทิ, เพราะสิ้นนันทิและราคะ จิตก็หลุดพ้น เรียกว่าหลุดพ้นด้วยดี”946 

                                                 
942  เชน สํ.ข.๑๗/๔๒/๒๘; ๑๕๒/๑๐๑; คําวา ไมใช “น่ันของเรา” ฯลฯ แปลตามแบบวา น่ันไมใชของเรา น่ันไมเปนเรา น่ันไมใชตัวตนของเรา 
943  สํ.ข.๑๗/๑๒๗-๙/๘๒-๘๕ 
944  สํ.ข.๑๗/๒๔๒-๒๔๖/๑๗๑-๑๗๔ 
945  สํ.ข.๑๗/๑๐๓/๖๓ 
946  สํ.ข.๑๗/๑๐๔/๖๔ 
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สํานวนสามัญ: พิจารณาอายตนะ และธรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 

• “ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ ไม่เที่ยง; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด 
ฯลฯ ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ ปัจจัยบีบคั้นได้; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ ตา
...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ ไม่เป็นตน; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติด ฯลฯ รูป...เสียง...กลิ่น
...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง...ปัจจัยบีบคั้นได้...ไม่เป็นตน; เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อม
หายติด ฯลฯ”947 

ในการพิจารณาตามแนวของสํานวนนี้ คําวา ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา อาจยักเยื้องไปไดตางๆ ตาม

อัธยาศัย เชน อาจเปนวา จักษุมืดไปหมดแลว ตารอนเปนไฟไปแลว หรือวาตาเปนส่ิงมีความเส่ือมไดเปนธรรมดา 

ดังน้ีเปนตน
948 

• “ภิกษุท้ังหลาย ตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ ไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้, 
สิ่งใดปัจจัยบีบคั้นได้, สิ่งนั้นไม่เป็นตน; สิ่งใดไม่เป็นตน สิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตาม
เป็นจริงว่า ไม่ใช่ “นั่นของเรา” ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น” ไม่ใช่ “นั่นคือตัวตนของเรา; เมื่อเห็นอย่าง
น้ี ย่อมหายติด ฯลฯ 

“ภิกษุทั้งหลาย รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง 
สิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้, สิ่งใดปัจจัยบีบคั้นได้ สิ่งนั้นไม่เป็นตน; สิ่งใดไม่เป็นตน สิ่งนั้นพึงเห็น
ด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า ไม่ใช่ “นั่นของเรา” ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น” ไม่ใช่ “นั่นคือตัวตน
ของเรา; เม่ือเห็นอย่างน้ี ย่อมหายติด ฯลฯ”949 

• “นี่แน่ะภิกษุ เธอเข้าใจอย่างไร: ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ, จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส, 
เวทนาที่เกิดขึ ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย...เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย จะเป็นสุขหรือทุกข์ 
หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม950 เป็นของเท่ียงหรือไม่เที่ยง?” (ไม่เที่ยง...) “สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็น
ภาวะบีบคั้น (ทุกข์) หรือเป็นภาวะคล่องสบาย (สุข)?” (เป็นภาวะบีบคั้น...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง 
ถูกปัจจัยบีบคั้น มีความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดา ควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งน้ันว่า นั่นของเรา 
เราเป็นน่ัน น่ันเป็นตัวตนของเรา?” (ไม่ควรเลย...) เมื่อมองเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมหายติด ฯลฯ”951 

• “ภิกษุทั้งหลาย ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เป็นสิ่งไม่เที่ยง, แม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้
ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เกิดขึ้น ก็เป็นสิ่งไม่เที่ยง, ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ซึ่งเกิดขึ้น
จากส่ิงท่ีไม่เท่ียง จักเป็นของเท่ียงได้แต่ท่ีไหน.  

                                                 
947  สํ.สฬ.๑๘/๒๗๙-๒๘๔/๑๙๔-๕ 
948  ดู สํ.สฬ.๑๘/๓๑-๓๒/๒๓-๒๖; ๓๖-๕๕/๓๒-๓๕ 
949  สํ.สฬ.๑๘/๑-๖/๑-๓; สํานวนแบบเดียวกันน้ี แตเพิ่มถอยคําบางอยางแทรกเขามา ยักเย้ืองออกไปเล็กนอย มีอีกหลายสํานวน พึงดู 

สํ.สฬ.๑๘/๒๖๓-๒๗๘/๑๙๐-๑๙๔; ใน สํ.สฬ.๑๘/๓๐๔/๒๑๒ ขยายออกไปจาก อายตนะ ๑๒ ถึง วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ และเวทนา

ที่เปนสุข ทุกข อทุกขมสุข 
950  ที่ตรัสแกพระราหุล เปล่ียนขอความทอนที่วา “เวทนาท่ีเกิดขึ้น...หรือไมสุขไมทุกขก็ตาม” เปน “แมส่ิงใดที่เกิดขึ้น เพราะจักขุสัมผัส 

ฯลฯ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย จะจัดเปนเวทนา จัดเปนสัญญา จัดเปนสังขาร จัดเปนวิญญาณก็ตาม”, สํ.สฬ.๑๘/๑๘๘/๑๓๓ 
951  สํ.สฬ.๑๘/๙๑/๕๙; ที่ยักเย้ืองแปลกไปจากน้ีเล็กนอย เชน สํ.สฬ.๑๘/๓๕/๓๐; ๖๕/๔๑; ๘๕/๕๒; ๘๗/๕๔; ๑๐๓/๖๘; ๑๑๘/๘๐; 

๒๓๕/๑๖๙ 



๔๖๖  พุทธธรรม 
 

“ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้...ไม่เป็นตัวเป็นตน, แม้สิ่งที่เป็นเหตุ
เป็นปัจจัยให้ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เกิดขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้...ไม่เป็นตัวเป็นตน, 
ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้...เกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นตัวเป็นตน จัก
เป็นสุข...จักเป็นอัตตาได้แต่ท่ีไหน; เม่ือมองเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมหายติด ฯลฯ  

“รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ (ก็เป็นเช่นเดียวกัน); เมื่อมองเห็นอยู่
อย่างน้ี ย่อมหายติด ฯลฯ”952 

• “ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุมองเห็นตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์) ที่ไม่เที่ยงนั่นแหละ ว่าไม่เที่ยง, ความเห็นของเธอนั้น เป็นสัมมาทิฏฐิ, เมื่อเห็น
ถูกต้อง ย่อมหายติด, เพราะสิ้นนันทิ ก็สิ้นราคะ, เพราะสิ้นราคะ ก็สิ้นนันทิ, เพราะสิ้นนันทิ
และราคะ จิตก็หลุดพ้น เรียกว่าหลุดพ้นด้วยดี”953 

• “ภิกษุทั้งหลาย จงพิจารณาโดยแยบคายซึ่ง ตา (หู ฯลฯ ธรรมารมณ์) จงเห็นคล้อยไปตาม
ความเป็นจริง ซึ่งอนิจจตา แห่งตา (หู ฯลฯ ธรรมารมณ์); เมื่อพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อเห็น
คล้อยไปตามความเป็นจริง ย่อมหายติดในตา (หู ฯลฯ ธรรมารมณ์); เพราะสิ้นนันทิ ก็สิ้นราคะ, 
เพราะสิ้นราคะ ก็สิ้นนันทิ, เพราะสิ้นนันทิและราคะ จิตก็หลุดพ้น เรียกว่าหลุดพ้นด้วยดี”954 

• (ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่า เมื ่อภิกษุรู ้อยู่ เห็นอยู่อย่างไร จึงจะละอวิชชาได้ วิชชาจึงจะ
เกิดขึ้น, ตรัสตอบว่า) เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ และเวทนาที่เป็นสุข ทุกข์ อทุกขมสุข) 
โดยความเป็นของไม่เท่ียง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดข้ึน”955 

• (ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่า เมื ่อภิกษุรู ้อยู่ เห็นอยู่อย่างไร จึงจะละอวิชชาได้ วิชชาจึงจะ
เกิดขึ้น, ตรัสตอบว่า) ภิกษุมีสุตะ (ได้เล่าเรียนหรือสดับมา) ว่า “ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น” 
(สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย) ข้อท่ีว่า ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี้ ย่อมเป็น (เพียง) สุตะ 
ของเธอ; เธอเรียนรู้ (อภิญญา) ธรรมทุกอย่าง, ครั้นเรียนรู้ธรรมทุกอย่างแล้ว ย่อมรู้จัก 
(ปริญญา) ธรรมทุกอย่าง, ครั้นรู้จักธรรมทุกอย่างแล้ว ย่อมมองเห็นนิมิต (สิ่งที่กําหนดหมาย
หรือภาพของสิ่งทั้งหลาย) ทั้งปวง โดยนัยอื่น (=มองเห็นต่างไปจากที่เคยมองเห็นเมื่อมีความ
ยึดมั ่น) คือ เห็นตาโดยนัยอื ่น เห็นรูปทั ้งหลายโดยนัยอื ่น เห็นเสียง (อายตนะอีก ๙ 
วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ และเวทนาที่เป็นสุข ทุกข์ อทุกขมสุข) โดยนัยอื่น; เมื่อภิกษุรู้อยู่ 
เห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น”956 

  

                                                 
952  สํ.สฬ.๑๘/๒๒๑-๖/๑๖๓-๕ 

953  สํ.สฬ.๑๘/๒๔๕/๑๗๙ 

954  สํ.สฬ.๑๘/๒๔๗/๑๗๙ 

955  สํ.สฬ.๑๙/๙๕/๖๑; ที่ยักเย้ืองแปลกไปจากน้ีเล็กนอย เชน สํ.สฬ.๑๘/๕๖-๖๒/๓๗-๓๙ 
956  สํ.สฬ.๑๘/๙๖/๖๒, อภิญญา = รูจําเพาะ, รูเจาะลงไป, รูกับตัว, รูดวยประสบการณตรง; ปริญญา = รูรอบดานของส่ิงนั้นๆ, รูตรง

ตามสภาพของส่ิงนั้นๆ, รูจักส่ิงน้ันตามลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ของมัน. 
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สํานวนแบบสืบคน 

• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่หนอ เพราะอาศัยอะไร จึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายใน?...เมื่อรูปมี
อยู่ เพราะอาศัยรูป จึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายใน; เมื่อเวทนา..สัญญา...สังขาร...วิญญาณ มีอยู่ 
เพราะอาศัยเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ จึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายใน 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย เข้าใจอย่างไร: รูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง?” (ไม่เที่ยง...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้น หรือคล่องสบาย?” 
(เป็นภาวะบีบคั้น...) “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นภาวะบีบคั้น มีความปรวนแปรไปได้เป็นธรรมดา, ไม่
อาศัยสิ่งนั้น จะพึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในได้หรือ?” (ไม่ได้เลย...); เมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อม
หายติด ฯลฯ”957 

สํานวนแบบน้ี ยังมีขอความยักเยื้องออกไปอีกหลายอยาง ซึ่งแสดงวา ความยึดถืออัตตา สักกายทิฏฐิ

และมิจฉาทิฏฐิตางๆ หลายอยาง เกิดขึ้นเพราะความถือมั่นเห็นผิดในขันธ ๕ อยางน้ี
958

 

• “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม เราแสดงไว้แล้วโดยวิจัย คือ แสดงสติปัฏฐาน ๔...สัมมัปปธาน 
๔...อิทธิบาท ๔...อินทรีย์ ๕...พละ ๕...โพชฌงค์ ๗...มรรคมีองค์ ๘ โดยวิจัย...แต่กระนั้นก็
ยังมีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เกิดความปริวิตกแห่งใจขึ้นว่า เมื่อรู้อย่างไร เห็นอย่างไรหนอ 
อาสวะจึงจะมีแต่ส้ินไปเรื่อยๆ;... 

“ปุถุชน ผู้มิได้รับการศึกษา (อวินีต)...ย่อมเห็นคล้อยรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิญญาณ โดยความเป็นอัตตา, การเห็นคล้อยไปดังนี้ เป็นสังขาร; ก็สังขารนั้นมีอะไรเป็น
ต้นเหตุ มีอะไรเป็นสมุทัย เกิดจากอะไร มีแหล่งอะไร?   

“สังขารนั้นเกิดจากตัณหา ที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ (อัสสุตะ) ซึ่งถูกเวทนาอันเนื่อง
มาแต่อวิชชาสัมผัส (การรับรู้ด้วยอวิชชา) กระทบเอา; โดยนัยนี้แล แม้สังขารนั้นก็จึงเป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง (สังขตะ) อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบัน), แม้ตัณหานั้น...
เวทนาน้ัน...ผัสสะ (การรับรู้) น้ัน...อวิชชานั้น ก็ไม่เท่ียง เป็นของปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น, 
เม่ือรู้ เม่ือมองเห็นอยู่อย่างน้ีแล อาสวะก็จะมีแต่ความส้ินไปเรื่อยๆ”959 

• “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุมีสติ (คือปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔) มีสัมปชัญญะ (คือสร้าง
สัมปชัญญะ ในการยืน เดิน น่ัง นอน กิน ดื่ม พูด เป็นต้น) ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ ถ้าเกิดเวทนาที่เป็นสุขขึ้น เธอก็รู้ชัดอย่างนี้ว่า “เวทนาที่เป็นสุขนี้ เกิดขึ้น
แล้วแก่เรา, ก็แล เวทนานั้นอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้น มิใช่ไม่อาศัยอะไรเลย, อาศัยอะไร ก็อาศัย
กายนี้เอง, ก็กายนี้ เป็นของไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น, แล้วสุขเวทนา ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยอาศัยกายที่ไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง เป็นปฏิจจสมุปบันธรรมอยู่แล้ว จักเป็นของ
เท่ียงได้แต่ที่ไหน; เธอมองเห็นความเป็นสิ่งไม่เที่ยง ความเสื่อมสิ้นไป ความจางหาย ความดับ 
ความสลัดออกไป ทั้งในกาย และในสุขเวทนาอยู่, เมื่อเธอมองเห็น...(อย่างนี้) ราคานุสัยที่มีใน
กาย และในสุขเวทนา ก็จะถูกละเสียได้ 

                                                 
957  สํ.ข.๑๗/๓๔๖-๗/๒๒๑, 
958  สํ.ข.๑๗/๓๔๘-๓๖๓/๒๒๑-๒๒๘ 
959  สํ.ข.๑๗/๑๗๓/๑๑๖; ขอความทอนที่วา “มองเห็นรูป...โดยความเปนอัตตา” ยังมีการเปล่ียนยักเย้ืองไปอีกหลายอยาง ดู สํ.ข.๑๗/

๑๗๕-๑๘๑/๑๑๗-๑๒๑ 



๔๖๘  พุทธธรรม 
 

“เมื่อภิกษุมีสติ  มีสัมปชัญญะ...อยู่อย่างนี้  ถ้าเกิดเวทนาที่เป็นทุกข์ขึ้น  เธอก็รู้ชัด... 
ปฏิฆานุสัยท่ีมีในกาย และในทุกขเวทนา ก็จะถูกละเสียได้ 

“เมื่อภิกษุมีสติ มีสัมปชัญญะ...อยู่อย่างนี้ ถ้าเกิดเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขขึ้น เธอก็รู้ชัด...
อวิชชานุสัยท่ีมีในกาย และในอทุกขมสุขเวทนา ก็จะถูกละเสียได้”960 

ตัวอยางธรรมที่พิจารณาไดทุกระดับ 

• พระมหาโกฏฐิตะ: ท่านสารีบุตร ภิกษุผู้มีศีล ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน? 
พระสารีบุตร: ท่านโกฏฐิตะ ภิกษุผู้มีศีล ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ โดยอาการที่เป็น
ของไม่เที่ยง เป็นของที่ปัจจัยบีบคั้นได้ (ทุกข์) เป็นดังโรค (ซึ่งต้องคอยดูแล) เป็นดังฝี เป็น
ดังลูกศร เป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อน เป็นที่ทําให้ข้องขัดไม่สบาย เป็นดังคนพวกฝ่ายอื่น 
เป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลาย เป็นของว่างเปล่า ไม่มีสาระจริง ไม่เป็นอัตตา...มีฐานะเป็นไปได้ที่ 
เมื่อภิกษุผู้มีศีล โยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดยอาการที่เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ 
จะพึงประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล 
พระมหาโกฏฐิตะ: ภิกษุโสดาบันล่ะท่าน ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน? 
พระสารีบุตร: แม้ภิกษุที่เป็นโสดาบัน ก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดย
อาการที่เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ มีฐานะเป็นไปได้ที่ เมื่อภิกษุโสดาบันโยนิโสมนสิการ...(อย่างนี้) 
จะพึงประจักษ์แจ้งสกทาคามิผล 
พระมหาโกฏฐิตะ: ภิกษุสกทาคามีล่ะท่าน ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน? 
พระสารีบุตร: แม้ภิกษุที่เป็นสกทาคามี ก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดย
อาการท่ีเป็นของไม่เท่ียง ฯลฯ มีฐานะเป็นไปได้ที่ เม่ือภิกษุสกทาคามีโยนิโสมนสิการ...(อย่างนี้) 
จะพึงประจักษ์แจ้งอนาคามิผล 
พระมหาโกฏฐิตะ: ภิกษุอนาคามีล่ะท่าน ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน? 
พระสารีบุตร: แม้ภิกษุที่เป็นอนาคามี ก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดย
อาการที่เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ มีฐานะเป็นไปได้ที่ เมื่อภิกษุอนาคามีโยนิโสมนสิการ...(อย่างนี้) 
จะพึงประจักษ์แจ้งอรหัตตผล 
พระมหาโกฏฐิตะ: พระอรหันต์ล่ะท่าน ควรโยนิโสมนสิการธรรมจําพวกไหน? 
พระสารีบุตร: แม้พระอรหันต์ก็ควรโยนิโสมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านั้นแหละ โดยอาการ
ที่เป็นของไม่เที่ยง ฯลฯ, พระอรหันต์ไม่มีกิจซึ่งจะต้องทํายิ่งขึ้นไปอีก หรือจะต้องสั่งสมกิจที่
กระทําไว้แล้ว (ก็จริง) ก็แต่ว่าธรรมเหล่านี้ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรม-
สุขวิหาร (การมีท่ีพักใจอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน) และเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ”961 

                                                 
960  สํ.สฬ.๑๘/๓๗๗/๒๖๑ 

961  สํ.ข.๑๗/๓๑๐-๓๑๔/๒๐๓-๒๐๕; สูตรถัดไปคือ สํ.ข.๑๗/๓๑๕-๓๑๗/๒๐๕-๒๐๖ ก็มีเนื้อความเหมือนกัน แตเปล่ียนคําวา “ผูมีศีล” 
ในทอนแรก เปน “ผูมีสุตะ”; ใน สํ.ม.๑๙/๑๒๗๒-๕/๓๘๒ วาทั้งพระเสขะ และพระอเสขะ ควรใชสติปฏฐาน ๔ เปนวิหารธรรม; 
ธรรมที่ตามปกติเปนขอปฏิบัติสําหรับพระเสขะ (และแมต่ํากวาเสขะ) แตใชเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารและสติสัมปชัญญะสําหรับพระ
อรหันต ก็คือฌาน ๔ (เชน ม.อุ.๑๔/๑๐๐/๘๕ และพึงดู ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๕๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๑) 

กายคตาสติก็ตรัสไวทํานองนี้ (ดู องฺ.เอก.๒๐/๒๒๖/๕๖) 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๖๙ 
 

  

สํานวนแนววิปสสนา แสดงความแตกตางระหวางพระอริยบุคคลหลายระดับ
962 

ช. พระเสขะ กับ พระอรหันต 
• พระสารีบุตร: ท่านอนุรุทธ เรียกกันว่า พระเสขะ พระเสขะ, ด้วยเหตุผลเพียงไหน จึง
เป็นพระเสขะ? 
พระอนุรุทธ: เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้แล้วบางส่วน จึงเป็นพระเสขะ 
พระสารีบุตร: ท่านอนุรุทธ เรียกกันว่า พระอเสขะ พระอเสขะ, ด้วยเหตุผลเพียงไหน จึงเป็น
พระอเสขะ? 
พระอนุรุทธ: เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้เต็มบริบูรณ์ จึงเป็นพระอเสขะ”963 

• “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวว่า ภิกษุทั้งหมดทุกรูป มีกิจที่ต้องกระทําด้วยความไม่ประมาท
ในผัสสายตนะ (อายตนะสําหรับรับรู้) ท้ัง ๖ และเราก็มิได้กล่าวว่า ภิกษุทั้งหมดทุกรูป ไม่มีกิจ
ท่ีจะต้องทําด้วยความไม่ประมาท ในผัสสายตนะท้ัง ๖ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว...หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกถ้วน, 
สําหรับภิกษุเหล่าน้ัน เรากล่าวว่า ไม่มีกิจที่จะต้องทําด้วยความไม่ประมาทในผัสสายตนะท้ัง ๖;  

“ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะกิจที่ต้องทําด้วยความไม่ประมาท อันภิกษุเหล่านั้นทําเสร็จ
แล้ว, ภิกษุเหล่าน้ัน เป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะประมาท  

“ส่วนภิกษุเหล่าใด เป็นเสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตตผล ยังปรารถนาอยู่ซึ่งธรรมอันเป็นโยค-
เกษม964 ท่ียอดเย่ียม, สําหรับภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่า มีกิจที่จะต้องทําด้วยความไม่ประมาท
ในผัสสายตนะท้ัง ๖;   

“ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่า รูปทั้งหลาย ที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ...เสียง...กลิ่น...รส...
โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ทั้งหลาย ที่พึงรู้แจ้งด้วยใจ ย่อมมีทั้งที่รื่นรมย์ใจบ้าง ไม่รื่นรมย์ใจบ้าง, 
รูป ฯลฯ ธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น ถูกต้อง (รับรู้เข้ามา) แล้วๆ ย่อมครอบงําจิตของ
ภิกษุ (ผู้ไม่ประมาท) ไม่ได้; เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงํา ก็เป็นอันได้เริ่มระดมความเพียรไม่ย่อ
หย่อน สติก็กํากับอยู่ ไม่เผลอ กายก็ผ่อนคลายสงบ ไม่กระสับกระส่าย จิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์
เดียว; เราเล็งเห็นผลแห่งความไม่ประมาทดังนี้แล จึงกล่าวสําหรับภิกษุเหล่านั้นว่า มีกิจที่ต้อง
กระทําด้วยความไม่ประมาท ในผัสสายตนะทั้ง ๖”965  

• มีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลาย ปริยาย966 ที่เมื่อได้อาศัยแล้ว ภิกษุเสขะ ดํารงอยู่แล้วในเสขภูมิ 
ก็รู้ชัดได้ว่า “เราเป็นเสขะ”, ภิกษุอเสขะ ดํารงอยู่แล้วในอเสขภูมิ ก็รู้ชัดได้ว่า “เราเป็นอเสขะ”... 

“ในข้อนี้ ภิกษุเสขะ ดํารงอยู่แล้วในเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่า ทุกข์คือดังนี้...ทุกขสมุทัยคือดังนี้
...ทุกขนิโรธคือดังนี้...ปฏิปทาให้ถึงทุกขนิโรธคือดังนี้; นี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อได้อาศัยแล้ว 
ภิกษุเสขะ ดํารงอยู่แล้วในเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่า “เราเป็นเสขะ”  

                                                 
962  ดูตอนวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน ที่ผานมาแลวดวย 
963  สํ.ม.๑๙/๗๘๒-๔/๒๓๓-๔ 
964  ภาวะปลอดภัยจากกิเลสซ่ึงผูกเทียมสัตวไวกับภพ หรือภาวะปลดแอก หมายถึงอรหัตตภาวะ คือความเปนพระอรหันต ใชในภาษา

สามัญ หมายถึงความปลอดโปรงโลงใจ หรือความหลุดรอดปลอดภัย 
965  สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓/๑๕๗ 
966  ปริยาย = แนววิธี ชองทาง นัยออม แงแหงเหตุผล 



๔๗๐  พุทธธรรม 
 

“อีกประการหน่ึง ภิกษุเสขะ ย่อมพิจารณาดังน้ีว่า “สมณะหรือพราหมณ์อื่น ภายนอกจาก
ธรรมวินัยนี้ มีบ้างไหมหนอ ที่แสดงธรรม ซึ่งจริง แท้ แน่ (ตถะ) เหมือนดังพระผู้มีพระ
ภาค?”; เธอย่อมรู้ชัดอย่างน้ีว่า “สมณะหรือพราหมณ์อื่น ภายนอกจากธรรมวินัยน้ี ไม่มีเลย
หนอ ที่แสดงธรรม ซึ่งจริง แท้ แน่ เหมือนดังพระผู้มีพระภาค”; น้ีก็เป็นปริยายหน่ึง... 

“อีกประการหนึ่ง ภิกษุเสขะ ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ทั้ง ๕ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์    
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์; อินทรีย์ทั้ง ๕ มีสิ่งใดเป็นคติ มีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุด มีสิ่ง
ใดเป็นผล มีสิ ่งใดเป็นจุดหมาย เธอสัมผัสด้วย(นาม)กายยังไม่ได้ เป็นแต่เห็นปรุโปร่งด้วย
ปัญญา; น้ีเป็นปริยายหน่ึงท่ี...รู้ชัดได้ว่า “เราเป็นเสขะ”... 

“ในข้อนี้ ภิกษุอเสขะ ย่อมรู้ชัดอินทรีย์ทั้ง ๕ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ 
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์, อินทรีย์ทั้ง ๕ มีสิ่งใดเป็นคติ มีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุด มีสิ่งใดเป็นผล 
มีสิ่งใดเป็นจุดหมาย เธอทั้งสัมผัสอยู่ด้วย(นาม)กาย และเห็นปรุโปร่งด้วยปัญญา; นี้ก็เป็นปริยาย
หน่ึง ท่ีเม่ือได้อาศัยแล้ว ภิกษุอเสขะ ดํารงอยู่แล้วในอเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่า “เราเป็นอเสขะ” 

“อีกประการหนึ่ง ภิกษุอเสขะ ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์   
ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์, เธอรู้ชัดว่า “อินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี้แล จักดับ
ไปหมดสิ้น โดยประการทั้งปวง ไม่เหลืออยู่เลย และอินทรีย์ ๖ เหล่าอื่น ก็จักไม่เกิดขึ้น ณ 
ท่ีไหนๆ เลย”; น้ีก็เป็นปริยายหน่ึง ท่ี...รู้ชัดว่า “เราเป็นอเสขะ”967 

• “สารีบุตร บุคคลมองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า นี้คือสิ่งที่เกิดมี968, ครั้นเห็น 
(ดังนั้น) แล้ว ก็เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อหายติด เพื่อหมดใคร่ เพื่อความดับแห่งสิ่งที่เกิดมีนั้น; เขา
มองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า สิ่งที่เกิดมีนั้น เกิดมีได้เพราะสิ่งนั้นๆ เป็นอาหาร; 
ครั้นเห็น (ดังนั้น) แล้ว ก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหายติด เพื่อความหมดใคร่ เพื่อความดับ 
แห่งสิ่งที่เกิดมีเพราะอาหาร, เขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า เพราะสิ่งที่เป็น
อาหารนั้นๆ ดับไป สิ่งที่เกิดมี ก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา; ครั้นเห็น (ดังนั้น) แล้ว ก็
เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อความหายติด เพื่อความหมดใคร่ เพื่อความดับไป แห่งสิ่งที่มีความดับเป็น
ธรรมดา; อย่างน้ีแลเป็นเสขะ 

“สารีบุตร อย่างไรล่ะ จึงจะเป็นสังขาตธรรม969? บุคคลมองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตาม
เป็นจริงว่า น้ีคือส่ิงที่เกิดมี; ครั้นเห็น (ดังนั้น) แล้ว เป็นผู้หลุดพ้น เพราะความหายติด หมด
ใคร่ ดับได้ ไม่ถือมั่นสิ่งที่เกิดมี; เขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า สิ่งที่เกิดมีนั้น 
เกิดมีได้เพราะสิ่งนั้นๆ เป็นอาหาร, ครั้นเห็น (ดังนั้น) แล้ว เป็นผู้หลุดพ้น เพราะหายติด 
หมดใคร่ ดับได้ ไม่ถือม่ันส่ิงท่ีเกิดมีเพราะอาหาร; เขามองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า 
เพราะสิ่งที่เป็นอาหารนั้นๆ ดับไป สิ่งที่เกิดมี ก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา, ครั้นเห็น 
(ดังนั้น) แล้ว เป็นผู้หลุดพ้น เพราะหายติด หมดใคร่ ดับได้ ไม่ถือมั่นสิ่งที่มีความดับเป็น
ธรรมดา, อย่างน้ีแลเป็นสังขาตธรรม”970 

                                                 
967  สํ.ม.๑๙/๑๐๓๑/๓๐๓ 
968  คําบาลีวา “ภูต” อรรถกถาวาหมายถึงขันธ ๕; การบรรยายปฏิปทาของพระเสขะและอเสขะอยางน้ี ทานวาเปนเพียงนัยหนึ่งเทานั้น ความจริง

อาจแสดงไดหลายแง เชน ตามแนวขันธ ๕ ตามแนวอายตนะ ตามแนวธาตุ และตามแนวปจจัยหรือปฏิจจสมุปบาท (สํ.อ.๒/๗๘) 
969  สังขาตธรรม = ผูสํารวจธรรมเสร็จแลว หรือผูตรวจสอบธรรมเสร็จแลว หมายถึงพระอรหันต (สํ.อ.๒/๗๗; อุ.อ.๑๔๕; สุตฺต.อ.๑/๑๕๖; ๒/๕๐๒) 
970  สํ.นิ.๑๖/๑๐๒-๓/๕๘-๙ 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๗๑ 
 

  

• (กล่าวถึงศีลอย่างเสขะ และสมาธิอย่างเสขะแล้ว) ท่านมหานาม ปัญญาอย่างเสขะ คือ
อย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์...นี้ทุกขสมุทัย...นี้ทุกขนิโรธ...นี้
ปฏิปทานําไปสู่ทุกขนิโรธ; น้ีเรียกว่าปัญญาอย่างเสขะ 

“อริยสาวกนั้นนั่นแล ผู้ประกอบ (ด้วยศีล ด้วยสมาธิ) ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้ว เพราะ 
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ได้ประจักษ์แจ้ง เข้าถึงอยู่ ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบัน ซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ (ศีล สมาธิ และปัญญาในกรณีน้ี เป็นอเสขะท้ังหมด)”971 

ซ. ผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล กับ พระโสดาบัน 
• “ภิกษุท้ังหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 
วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ เวทนา ๖ สัญญา ๖ สัญเจตนา ๖ ตัณหา ๖ ธาตุ ๖ ขันธ์ ๕) 
ไม่เท่ียง เป็นของปรวนแปร กลายเป็นอย่างอื่นได้, ผู้ใดเชื่อ น้อมใจดิ่ง ต่อธรรมเหล่านี้ อย่าง
นี้ ผู้นี ้เรียกว่าเป็นสัทธานุสารี เป็นผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก้าวลงแล้วสู ่ภูมิแห่งสัตบุรุษ  
ล่วงเลยภูมิแห่งปุถุชนไปแล้ว เป็นผู้ไม่อาจกระทํากรรมชนิดที่กระทําแล้วจะพึงเข้าถึงนรก กําเนิด
ดิรัจฉาน หรือเปรตวิสัย ไม่อาจจบชีวิตจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล 

“สําหรับผู้ใด ธรรมเหล่านี้ ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณ, ผู้นี้เรียกว่า
เป็นธัมมานุสารี เป็นผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม...ไม่อาจจบชีวิตจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล 

“(ส่วน) ผู้ใด รู้ธรรมเหล่าน้ีอย่างน้ี มองเห็นอย่างน้ี, ผู้นี้เรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่
ตกต่ําเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนท่ีจะตรัสรู้เป็นเบ้ืองหน้า”972 

ฌ. พระโสดาบัน กับ พระอรหันต 
• “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวก รู้ชัดซึ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ (ส่วนดี) อาทีนพ 
(ส่วนเสีย) และนิสสรณะ (ภาวะอิสระ, ทางออก) แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ตามที่มันเป็น
จริง, อริยสาวกนี้เรียกว่าโสดาบัน เป็นผู้มีความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็น
เบ้ืองหน้า 

“เมื่อใด ภิกษุ รู้ซึ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ อาทีนพ และนิสสรณะ แห่งอุปาทาน
ขันธ์ ๕ เหล่านี้ ตามที่มันเป็นจริงแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น, ภิกษุนี้เรียกว่า อรหันต-

                                                 
971  องฺ.ติก.๒๐/๕๑๓/๒๘๓ (เปนภาษิตของพระอานนท); นอกจากน้ี มีคําจํากัดความตางๆ เก่ียวกับเสขะ และอเสขะ ที่นาสนใจ ขอนํามา

ลงไวดังนี้ 
  “เพราะศึกษาอยูแล ฉะน้ัน จึงเรียกวา เสขะ; ศึกษาอะไรเลา? ศึกษาท้ังอธิศีล ศึกษาท้ังอธิจิตต ศึกษาทั้งอธิปญญา, เพราะศึกษา

อยูแล ฉะน้ัน จึงเรียกวา เสขะ” (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๕/๒๙๗; และดู ขุ.ม.๒๙/๙๖๐/๖๐๘; ขุ.จู.๓๐/๙๒/๒๔) 
  “ภิกษุเปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ...สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...สัมมาสติ...

สัมมาสมาธิ  ที่เปนเสขะ,  ดวยเหตุเพียงนี้แล  ภิกษุชื่อวา เปนเสขะ” (สํ.ม.๑๙/๕๑/๑๘) 

  “ภิกษุเปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ...สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...สัมมาสติ..
สัมมาสมาธิ...สัมมาญาณ...สัมมาวมุิตติ ที่เปนอเสขะ, อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนอเสขะ” (องฺ.ทสก.๒๔/๑๑๑/๒๓๗) 

  บาลีแหงหนึ่งแสดงความแตกตาง ระหวางเสขวิหาร กับตถาคตวิหารวา พระเสขะยังละนิวรณ ๕ อยู สวนพระอรหันตกําจัด

นิวรณ ๕ ไดหมดส้ินเด็ดขาดแลว (สํ.ม.๑๙/๑๓๗๐-๑/๔๑๔) คัมภีรอภิธรรมจํากัดความวา “บุคคลผูเปนมรรคสมังคี ๔ และผูเปน

ผลสมังคี ๓ ชื่อวา เสขะ, พระอรหันตชื่อวา อเสขะ, บุคคลเหลือจากนั้น เปนเสขะก็ไมใช อเสขะก็ไมใช” (อภิ.ปุ.๓๖/๓๕/๑๔๔) 

972  สํ.ข.๑๗/๔๖๙-๔๗๘/๒๗๘-๒๘๒ 



๔๗๒  พุทธธรรม 
 

ขีณาสพ เป็นผู้อยู่จบ เสร็จกิจ ปลงภาระลงได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตน หมดเครื่องผูกรัดไว้กับ
ภพ เป็นผู้หลุดพ้น เพราะรู้ถูกถ้วน”973 

• สัจจกนิครนถ์: ด้วยเหตุผลเพียงไรหนอ สาวกของท่านพระโคดมผู้เจริญ จึงจะชื่อว่า เป็น
ผู้ทําตามคําสอน (สาสนกร) ปฏิบัติตรงต่อโอวาท ข้ามวิจิกิจฉา ปราศจากความเคลือบแคลงใจ 
ถึงความแกล้วกล้า ไม่ต้องเช่ือใครอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา974 
พระพุทธเจา: ดูกรอัคคิเวสสนะ สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ ย่อมมองเห็นรูปทั้งปวง ไม่ว่า
อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ไม่ว่าภายในหรือภายนอก...ไม่ว่าไกล
หรือใกล้ ด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นจริงว่า มิใช่ “นั่นของเรา” มิใช่ “เราเป็นนั่น” มิใช่ 
“นั่นเป็นตัวตนของเรา”; มองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ...ตามที่มันเป็นจริง (อย่าง
เดียวกับรูป): ด้วยเหตุผลเท่านี้แล สาวกของเรา ชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสอน...ไม่ต้องอาศัยคน
อ่ืน (คือไม่ต้องเชื่อคนอ่ืน) อยู่ในศาสนาของพระศาสดา 
สัจจกนิครนถ์: ดัวยเหตุผลเพียงไรหนอ ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภิกษุจึงจะชื่อว่า เป็นอรหันต-
ขีณาสพ ฯลฯ เป็นผู้หลุดพ้น เพราะรู้ถูกถ้วน? 
พระพุทธเจา: ดูกรอัคคิเวสสนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มองเห็นรูปทั้งปวง ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่าง
ใด...ด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นจริงว่า มิใช่ “นั่นของเรา” มิใช่ “เราเป็นนั่น” มิใช่ “นั่น
เป็นตัวตนของเรา” ดังนี้แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่น; มองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิญญาณ...ตามที่มันเป็นจริง...ดังนี้แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่น, ด้วยเหตุผลเท่านี้แล 
ภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันตขีณาสพ...หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้ถูกถ้วน975 

ญ. พระอนาคามี กับ พระอรหันต 
• พระนารทะ: นี่แน่ะท่านปวิฏฐ์ โดยไม่อาศัยศรัทธาเลย ไม่อาศัยความถูกใจ การเล่าเรียน
มา การตรึกตรองตามแนวเหตุผล หรือความเข้ากันได้กับทิฏฐิของตน ผมรู้ ผมเห็น ซึ่งความ
ข้อนี้ว่า เพราะชาตินิโรธ ชรามรณะจึงนิโรธ, เพราะอวิชชานิโรธ สังขารจึงนิโรธ;...ผมรู้ ผมเห็น
ความข้อน้ีว่า นิโรธแห่งภพคือนิพพาน” 
พระปวิฏฐ์: ถ้าอย่างน้ัน ท่านนารทะก็เป็นพระอรหันตขีณาสพสิ. 
พระนารทะ: ข้อที่ว่านิโรธแห่งภพคือนิพพานนั้น ผมมองเห็นเป็นอย่างดี ด้วยสัมมาปัญญา 
ตามความเป็นจริง แต่กระนั้น ผมก็มิใช่เป็นพระอรหันตขีณาสพ; เปรียบเหมือนมีบ่อนํ้าในทาง
กันดาร แต่ที่นั้นไม่มีเชือก ไม่มีภาชนะสําหรับตักนํ้า ครานั้น บุรุษหนึ่ง ถูกอากาศแล้งเผา 
กรําร้อน มาถึง ทั้งเหนื่อย ทั้งหิว ทั้งกระหาย เขามองลงไปในบ่อนํ้านั้น ทั้งที่มีความรู้อยู่ว่า 
นั่นนํ้า แต่จะสัมผัสด้วยกาย ก็มิได้ นี่ฉันใด ข้อที่ว่านิโรธแห่งภพเป็นนิพพาน ผมก็มองเห็น
เป็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญา ตามความเป็นจริง แต่ผมก็มิได้เป็นพระอรหันตขีณาสพ976 

                                                 
973  สํ.ข.๑๗/๒๙๖-๗/๑๙๖; ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มีอีก ๒ สูตร ที่มีขอความเหมือนอยางน้ี แตตางเพียงเปล่ียนขอธรรมจาก

อุปาทานขันธ ๕ เปนอยางอ่ืน คือ ขุ.ม.๑๙/๘๔๔-๗/๒๕๖ เปล่ียนเปน อินทรีย ๕ (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) และ ขุ.ม.๑๙/

๙๐๓-๕/๒๗๒ เปล่ียนเปน อินทรีย ๖ (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) 
974  คุณสมบัติเหลานี้ หมายถึงพระโสดาบัน (ดู ตอนวาดวยคุณสมบัติของพระโสดาบัน ขางหนา) 
975  ม.มู.๑๒/๔๐๑-๒/๔๓๓-๔ 
976  สํ.นิ.๑๖/๒๗๒-๔/๑๔๒; อรรถกถาไขความวา ทานต้ังอยูในอนาคามิมรรค (สํ.อ.๒/๑๕๗) 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๗๓ 
 

  

• พระเขมกะ: ผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลย ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ว่าเป็นอัตตา หรือ
เป็นอัตตนิยะ (ส่ิงที่เน่ืองด้วยอัตตา) 
พระเถระท้ังหลาย: ถ้าอย่างน้ัน ท่านเขมกะก็เป็นพระอรหันตขีณาสพสิ? 
พระเขมกะ: ผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลย ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ว่าเป็นอัตตา หรือเป็น
อัตตนิยะ (ก็จริง) แต่ผมก็มิได้เป็นพระอรหันต์, อนึ่ง ผมยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทาน
ขันธ์ ๕ ว่าเรามีอยู่ ทั้งท่ีผมก็มิได้เห็นคล้อยไปว่า เราเป็นนี้977 
พระเถระ ท.: ที่ท่านกล่าวว่า เรามี นั้น ท่านว่าอะไรเป็น เรามี; ท่านว่ารูปเป็น เรามี หรือว่าเรามี
นอกเหนือจากรูป; ท่านว่าเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็น เรามี หรือว่าเรามี นอกเหนือ 
จากเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ; ท่ีท่านกล่าวว่า เรามี น้ัน ท่านว่าอะไรเป็น เรามี? 
พระเขมกะ: ผมมิได้ว่ารูปเป็น เรามี และก็มิได้ว่าเรามี นอกเหนือจากรูป; ผมมิได้ว่าเวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็น เรามี และก็มิได้ว่า เรามี นอกเหนือจากเวทนา...สัญญา...
สังขาร...วิญญาณ; แต่กระนั้น ผมก็ยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามีอยู่ 
ท้ังที่ผมก็มิได้เห็นคล้อยไปว่า เราเป็นน้ี  

เปรียบเหมือนดังกลิ่นอุบล ปทุม หรือบุณฑริก ผู้ใดกล่าวว่า กลิ่นของกลีบ หรือว่ากลิ่น
ของสี หรือว่ากลิ่นของเกสร, เขากล่าวอย่างนี้ จะชื่อว่าพูดถูกต้องไหม? 
พระเถระ ท: ไม่ถูกเลย ท่าน 
พระเขมกะ: จะตอบให้ถูก จะว่าอย่างไรล่ะ ท่าน? 
พระเถระ ท: จะตอบให้ถูก ก็ต้องว่า กล่ินของดอก สิท่าน 
พระเขมกะ: ฉันนั้นเหมือนกันแล ท่านทั้งหลาย ผมมิได้กล่าวว่ารูปเป็น เรามี และก็มิได้ว่าเรา
มีอยู่ นอกเหนือจากรูป, มิได้ว่าเวทนา ฯลฯ วิญญาณ เป็น เรามี และก็มิได้ว่า เรามี
นอกเหนือจากเวทนา ฯลฯ วิญญาณ, แต่กระนั้น ผมก็ยังมีความรู้สึกถือติดอยู่ในอุปาทานขันธ์ 
๕ ว่า เรามีอยู่ ท้ังท่ีผมก็มิได้เห็นคล้อยไปว่า เราเป็นอันน้ี 

ท่านทั้งหลาย สังโยชน์เบื ้องตํ่าทั้ง ๕ เป็นสิ่งที่อริยสาวกละได้แล้วก็จริง แต่กระนั้น 
มานะว่า เรามี ฉันทะว่า เรามี อนุสัยว่า เรามี ที่ตามคลออยู่ (คืออย่างละเอียด) ในอุปาทาน
ขันธ์ ๕ อริยสาวกน้ันก็ยังละไม่ได้978 

สมัยต่อมา อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นอยู่เนืองๆ ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปใน
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ว่า รูปดังนี้ สมุทัยแห่งรูปดังนี้ อัสดงแห่งรูปดังนี้ เวทนา...สัญญา...
สังขาร...วิญญาณดังนี้ สมุทัยแห่งเวทนา...วิญญาณดังนี้ อัสดงแห่งเวทนา...วิญญาณ ดังนี้; 
เม่ืออริยสาวกน้ัน พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เหล่านี้
อยู่เสมอๆ, มานะว่า เรามี ฉันทะว่า เรามี อนุสัยว่า เรามี ที่ตามคลออยู่ในอุปาทานขันธ์ทั้ง 
๕ ซึ่งท่านยังถอนไม่ได้น้ัน ก็จะถึงซึ่งความขาดถอนไปส้ิน,979  

                                                 
977  “ผมยังมีความรูสึกถือติดอยู..วาเรามี เราเปน” แปลจาก “อสฺมีติ อธิคตํ”; สวนขอความวา ทั้งที่ผมก็มิไดเห็นคลอยไปวา เราเปนนี้ 

แปลจาก “อยมหมสฺมีติ จ น สมนุปสฺสามีติ” ซ่ึงฉบับพมาเปน “อยมสฺมีติ น จ น สมนุปสฺสามีติ” ถาถือตามฉบับพมา คงตองแปล
ใหมวา “ผมยังมีความรูสึกถืออยู...วา เรามี เราเปน และยังไมเลิกเห็นคลอยไปวา เราเปนนี้ (หรือ นี้เปนเรา)” 

978  ตั้งแตตนถึงตอนนี้ เปนพระอนาคามี (สังโยชนเบื้องตํ่า๕ ที่ละไดแลว คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และ
ปฏิฆะ; สังโยชนเบื้องสูงอีก ๕ ที่จะตองละตอไป คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา) 

979  คือ บรรลุอรหัตตผล เปนพระอรหันตในตอนนี้ 



๔๗๔  พุทธธรรม 
 

เปรียบดังผ้าที่สกปรก มีรอยเปื้อนจับติด เจ้าของนําไปมอบให้แก่ช่างซักฟอก ช่างซักฟอก
ขยําขยี้ผ้านั้น ในนํ้าด่างขี้เถ้า ในนํ้าด่างเกลือ หรือในโคมัย แล้วซักล้างในนํ้าสะอาด, แม้ว่าผ้า
นั้นจะสะอาดขาวผ่องแล้วก็จริง แต่กระนั้น กลิ่นนํ้าด่าง หรือกลิ่นโคมัย ที่แทรกติดอยู่ ก็หา
หมดสิ้นไปไม่; ช่างซักมอบผ้านั้นคืนให้แก่เจ้าของ เขาเอาเก็บใส่ไว้ในตู้อบกลิ่น (ครานั้น) กลิ่น
ด่าง หรือกลิ่นโคมัยใดๆ ที่แทรกติดอยู่ ซึ่งยังไม่หมดไป ก็จะหายไปได้โดยเด็ดขาด ฉันใด 
(ความที่แสดงมาข้างต้นน้ี) ก็ฉันน้ันเหมือนกัน980 

ฎ. พระอรหันตปญญาวิมุต กับ พระอรหันตอุภโตภาควิมุต 
• อานนท์ เมื่อใด ภิกษุรู้ซึ่งสมุทัย ความอัสดง อัสสาทะ (ส่วนดี) อาทีนพ (ส่วนเสีย) 

และนิสสรณะ (ทางออก) แห่งวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒981 เหล่านี้ ตามที่มันเป็นจริง
แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือม่ัน, ภิกษุน้ีเรียกว่า เป็นปัญญาวิมุต 

อานนท์ เม่ือใด ภิกษุเข้าวิโมกข์ ๘ เหล่านี้ โดยอนุโลมบ้าง เข้าโดยปฏิโลมบ้าง เข้าทั้งโดยอนุโลม
และปฏิโลมบ้าง เข้าก็ได้ ออกก็ได้ ในคราวที่ต้องการ ซึ่งข้อที่ต้องการ เท่าเวลาที่ต้องการ, และ
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป เธอได้ประจักษ์แจ้ง เข้าถึงอยู่ ด้วยความรู้ยิ่งเอง ในปัจจุบันนี้
ทีเดียว ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้, ภิกษุน้ีเรียกว่า เป็นอุภโตภาควิมุต982 

ฏ. พระพุทธเจา กับ พระปญญาวิมุต 
• ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะหายติด หมดใคร่ 
ดับเสียได ้ไม่ถือม่ัน รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เขาจึงเรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

แม้ภิกษุปัญญาวิมุต ก็เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะหายติด หมดใคร่ ดับเสียได้ ไม่ถือมั่น 
รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เขาจึงเรียกว่า พระปัญญาวิมุต 

ในเรื่องนั้น อะไรเป็นความพิเศษ เป็นข้อยิ่งหย่อน เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุต?...  

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เป็นผู้ให้กําเนิดมรรคาที่ยังไม่เกิด เป็นผู้ยังประชุมชนให้
รู้จักมรรคาที่ยังไม่มีใครรู้จัก เป็นผู้บอกทางที่ยังไม่มีใครบอก, เป็นผู้รู้ทาง เป็นผู้ชํานาญทาง 
เป็นผู้ฉลาดในทาง, ส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้ เป็นผู้ดําเนินตามทาง เข้ามาสมทบในภายหลัง; 
นี้แลเป็นความพิเศษ เป็นข้อยิ่งหย่อน เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมา-
สัมพุทธะ กับภิกษปัุญญาวิมุต983 

                                                 
980  สํ.ข.๑๗/๒๒๖-๒๒๙/๑๕๖-๑๖๑ 

981  วิญญาณฐิติ = ท่ีตั้งแหงวิญญาณ มี ๗ คือ ๑. สัตวท่ีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน ๒. สัตวที่มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน 

๓. สัตวท่ีมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน  ๔. สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน   ๕.-๗. อรูปภพ ๓ ขอแรก มี 
อากาสานัญจายตะ เปนตน; อายตนะ (แดน) ๒ คือ อสัญญีสัตตายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ; บางทีรวมวิญญาณฐิติ ๗ 

และอายตนะ ๒ เขาดวยกัน เรียกวา สัตตาวาส ๙; ที่กลาวถึงวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ อยางนี้ เปนเพียงวิธียักเย้ืองเทศนา

อยางหน่ึงเทานั้น จะใชขันธ ๕ แทนที่ลงไปก็ได เพราะครอบคลุมเน้ือความท้ังหมด 
982  ที.ม.๑๐/๖๕-๖๖/๘๓-๘๔ (วิโมกข ๘ ไดแสดงไวแลวขางตน) 

983  สํ.ข.๑๗/๑๒๕-๖/๘๑; มคฺควิทู ท่ีแปลวา ผูชํานาญทางนั้น อรรถกถาแปลวา ผูประกาศทาง (สํ.อ.๒/๓๓๘) 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๗๕ 
 

  

ง) หลักการปฏิบัติท่ีจัดเปนระบบ 
พุทธพจนท่ีแสดงหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน มักเปนไปในรูปของคําสอนใหพิจารณาสภาวธรรม

อยางท่ีไดยกมาอางไวแลวขางตน หากจะแสดงลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติ ท่ีจะเรียกไดวาเปนระบบ ก็เปนเพียง

การแสดงข้ันตอนอยางกวางๆ   
พุทธพจนแนวน้ี ท่ีนับวาละเอียดที่สุด และพบบอยท่ีสุด ก็คือ คําสอนแสดงความกาวหนาในการ

ประพฤติพรหมจรรยของพระภิกษุ ต้ังแตออกบวช จนบรรลุอาสวักขยญาณ984
   

อีกแนวหน่ึง ท่ีนับวาใกลเคียง ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงเองบาง พระสาวกแสดงบาง เปนครั้งคราว คือ 
แนวจรณะ ๑๕ และวิชชา ๓

985
   

นอกจากนี้ ก็มีแตท่ีแสดงเพียงลําดับหัวขอ เปนชุดๆ เชน วิสุทธิ ๗
986

 วิสุทธิ ๙
987

 เปนตน   
การท่ีเปนอยางน้ี สันนิษฐานไดวา แบบแผน และรายละเอียดของแตละขั้นตอนของการปฏิบัติ คงเปน

เรื่องท่ีทานทําและนําสืบๆ กันมา ดวยการลงมือปฏิบัติจริง ตามกระบวนวิธีท่ีอาจารยส่ังสอนและฝกหัดศิษย 

นอกจากนั้น รายละเอียดปลีกยอยก็ยอมแตกตางกันไป ตามกลวิธีของอาจารยตางสํานักกันดวย ประเพณีปฏิบัติ
คงดําเนินมาเชนนี้ จนถึงยุคของพระอรรถกถาจารย ทานจึงไดนําเอาแบบแผนและรายละเอียดบางสวนของ

ข้ันตอนการปฏิบัติเหลานั้น มาเรียบเรียงบันทึกไวในคัมภีร ดังตัวอยางท่ีเดน คือ ในวิสุทธิมัคค 

คัมภีรวิสุทธิมัคค นอกจากแสดงลําดับขั้นตอนและแบบแผนการฝกดานกิจกรรมภายนอกแลว ยังแสดง

ลําดับข้ันของความเจริญกาวหนาภายใน คือการท่ีปญญาแกกลาข้ึนเปนระดับๆ จนตรัสรู อยางท่ีเรียกลําดับญาณดวย เคา

โครงท่ัวไปของการปฏิบัติ ทานถือตามหลักการของไตรสิกขา แลวขยายออกตามแนววิสุทธิ ๗ สวนข้ันตอนของ

ความเจริญปญญาภายใน (วิปสสนาญาณ) ทานขยายความจากเนื้อหาบางสวนในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค
988

  
ในท่ีน้ี จะแสดงระบบการปฏิบัติ ท่ีสรุปตามแนวของคัมภีรวิสุทธิมัคคน้ัน

989
 ซึ่งแสดงไดเปนข้ันตอน 

เบ้ืองแรก พึงเขาใจความหมายของคําศัพทสําคัญกอน 
วิสุทธิ แปลวา ความหมดจด คือความบริสุทธ์ิท่ีสูงขึ้นไปเปนข้ันๆ หมายถึง ธรรมท่ีชําระสัตวใหบริสุทธ์ิ 

ยังไตรสิกขาใหบริบูรณเปนข้ันๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน จําแนกเปน ๗ ข้ัน ดังจะแสดงตอไป 
ปริญญา แปลวา การกําหนดรู หรือทําความรูจัก หมายถึง การทําความเขาใจส่ิงตางๆ โดยครบถวน 

หรือรอบดาน แบงเปน ๓ ข้ัน คือ
990 

๑) ญาตปริญญา กําหนดรูขั้นรูจัก คือ รูตามสภาวลักษณะ ไดแก รูจักจําเพาะตัวของส่ิงน้ัน ตาม

สภาวะของมัน เชนรูวา นี้คือเวทนา เวทนาคือส่ิงท่ีมีลักษณะเสวยอารมณ นี้คือสัญญา สัญญาคือส่ิงท่ีมีลักษณะ

กําหนดไดหมายรู ดังนี้เปนตน (รูวาคืออะไร) 
                                                 
984  มีกระจายท่ัวไปในพระสูตรต้ังแตเลมแรก คือ ที.สี.๙/๑๐๒-๑๓๘/๘๒-๑๑๒ จนจบอังคุตตรนิกาย เชน องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๗ และ

ในอภิธรรมบางแหง คือ อภิ.ปุ.๓๖/๑๓๕/๒๐๙ 
985  ที.สี.๙/๑๖๓/๑๒๙; ม.ม.๑๓/๒๖/๒๖; ขุ.จู.๓๐/๕๔๗/๒๗๒ 
986  ม.มู.๑๒/๒๙๘/๒๙๕ 
987  ที.ปา.๑๑/๔๕๖/๓๒๙ 
988  ขุ.ปฏิ.๓๑/มาติกา/๑-๒; ๙๔/๗๒-๑๕๙/๑๐๙ 
989  วิสุทฺธิ.๑/๑-๓/๓๗๖ (= ๙๕๑ หนา) 
990  ขุ.ม.๒๙/๖๒/๖๐; วิสุทฺธิ.๓/๒๓๐ 



๔๗๖  พุทธธรรม 
 

๒) ตีรณปริญญา กําหนดรูขั้นพิจารณา คือรูดวยปญญาท่ีหยั่งลึกซึ้งไปถึงสามัญลักษณะ ไดแก รูถึง
การท่ีส่ิงนั้นๆ เปนไปตามกฎธรรมดา โดยพิจารณาเห็นความไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา เชนวา เวทนาและ

สัญญานั้น ไมเท่ียง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมใชตัวตน เปนตน  (รูวาเปนอยางไร) 
๓) ปหานปริญญา กําหนดรูถึงขั้นละได คือ รูถึงข้ันท่ีทําใหถอนความยึดติด เปนอิสระจากส่ิงนั้นๆ ได 

ไมเกิดความผูกพันหลงใหล ทําใหวางใจ วางทาที และปฏิบัติตอส่ิงตางๆ ไดถูกตอง เชน เมื่อรูวาส่ิงนั้นๆ เปน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลว ก็ละนิจจสัญญา เปนตน ในส่ิงน้ันๆ ได (รูวาจะทําอยางไร) 

วิปสสนาญาณ  แปลวา ญาณในวิปสสนา หรือญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา หรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนา 

ไดแก ความรูท่ีทําใหเกิดความเห็นแจง เขาใจสภาวะของส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง ทําใหจิตหลุดพนจากกิเลสและ

กองทุกขได แบงเปน ๙ ขั้น ดังจะแสดงตอไป 

หลักการปฏิบัติตามนัยแหงคัมภีรวิสุทธิมัคค  
ตอไปน้ี คือ สรุปสาระสําคัญของวิสุทธิมัคคท้ังหมด 

ข. ระดับศีล (อธิศีลสิกขา) 
๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล คือ ประพฤติดี เล้ียงชีวิตถูกตอง มีศีลบริสุทธ์ิตามภูมิข้ันของตน 

คัมภีรวิสุทธิมัคคกลาวมุงเฉพาะการปฏิบัติของพระภิกษุ หมายเอา ปาริสุทธิศีล ๔ คือ  

๑) ปาติโมกขสังวรศีล (ศีลคือความสํารวมในพระปาติโมกข เวนจากขอหาม ทําตามขออนุญาต 

รักษาวินัย ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย)  
๒) อินทรียสังวรศีล (ศีลคือความสํารวมอินทรีย ไดแก ระวังไมใหอกุศลธรรมความช่ัวครอบงํา

จิตใจในเม่ือรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง ๖)  
๓) อาชีวปาริสุทธิศีล   (ศีลคือความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ ไดแก เล้ียงชีวิตโดยทางชอบธรรม)  
๓) ปัจจัยสันนิสิตศีล (ศีลท่ีเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ไดแก การใชสอยปจจัย ๔ ดวยปญญาพิจารณา 

ใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของส่ิงนั้นๆ ไมบริโภคดวยตัณหา, ปจจยปฏิเสวนศีล ก็เรียก)  

นอกจากศีล ทานแนะนําใหเลือกสมาทานคือถือธุดงค ๑๓ บางขอ ท่ีทรงอนุญาตและเหมาะกับตน 

เพื่อสงเสริมความมักนอยสันโดษ สงัด เพียร และเล้ียงงาย เปนตน เปนการขัดเกลากิเลส อันจะชวยใหรักษาศีล

ไดบริสุทธ์ิเปนอยางดี และชวยใหบําเพ็ญขอวัตรท้ังหลายไดสําเร็จพรอม เปนการเกื้อกูลแกภาวนาตอไป  

ข. ระดับสมาธิ (อธิจิตตสิกขา) 

๒. จิตตวิสุทธิ  ความหมดจดแหงจิต คือ ฝกอบรมจิต หรือพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิต จน

เกิดสมาธิ พอเปนบาทหรือปทัฏฐานแหงวิปสสนา  คัมภีรวิสุทธิมัคควา ไดแก อุปจารสมาธิ จนถึงอัปปนาสมาธิ

ในฌานสมาบัติท้ัง ๘ และแสดงวิธีเจริญสมาธิ จนถึงไดผลพิเศษ คือโลกิยอภิญญา ท้ัง ๕ 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๗๗ 
 

  

ค. ระดับปญญา (อธิปญญาสิกขา) 
๑) ญาตปริญญา คือ รู้จักสภาวะ 

-  ขั้นทุกขววัฏฐาน คือ กําหนดทุกขสัจจ 
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงทิฏฐิ คือ ความรูเขาใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะท่ีเปนจริง ทําใหระงับ

ความเขาใจผิดวาเปนสัตวบุคคลเสียได เร่ิมดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิด บางทีเรียกเปนญาณอยางหน่ึง มีชื่อวา  
๐) นามรูปปริจเฉทญาณ (๑) หรือเรียกวา สังขารปริจเฉท บาง นามรูปววัฏฐาน บาง หมายถึง 

ความรูจักรูปธรรม-นามธรรมวา ส่ิงท่ีมีอยูเปนอยู พอนับไดวาเปนของจริง ก็มีแตรูปธรรมและนามธรรมเทานั้น 

และกําหนดไดวา ในการรับรูและเคล่ือนไหวตางๆ ของตนน้ัน อะไรเปนรูปธรรม อะไรเปนนามธรรม เชน เม่ือ

เห็นรูป จักขุประสาท แสง และรูปหรือสี เปนรูปธรรม จักขุวิญญาณ หรือการเห็น เปนนามธรรม ดังน้ีเปนตน 

-  ขั้นสมุทัยววัฏฐาน คือ กําหนดสมุทัยสัจจ 
๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ  ความหมดจดแหงญาณเปนเหตุขามพนความสงสัย หรือความบริสุทธ์ิขั้นท่ีทําให

กําจัดความสงสัยได คือ กําหนดรูปจจัยแหงนามรูป ตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ตาม ตามแนวกฎแหงกรรมก็ตาม 

ตามแนวกระบวนการรับรูก็ตาม ตามแนววัฏฏะ ๓ ก็ตาม หรือตามแนวอื่น ก็ตาม วานามธรรมและรูปธรรมลวน

เกิดจากเหตุปจจัย และเปนปจจัยแกกันและกัน อาศัยกัน อันเปนความรูท่ีทําใหส้ินความสงสัยเกี่ยวกับกาลท้ัง ๓ 

คือ อดีต อนาคต และปจจุบัน ความรูน้ีกําหนดเปนญาณข้ันหนึ่ง บางทีเรียกวา 
๐) นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ (๒) แปลวา ญาณท่ีกําหนดปจจัยของนามรูป ญาณข้ันนี้ เรียกได

หลายชื่อ วา ธัมมัฏฐิติญาณ บาง ยถาภูตญาณ บาง สัมมาทัสสนะ บาง  
ผูประกอบดวยญาณข้ันน้ี พระอรรถกถาจารยเรียกวาเปน “จูฬโสดาบัน” คือ พระโสดาบันนอย เปนผูมี

คติ คือทางไปกาวหนา ท่ีแนนอนในพระพุทธศาสนา.  

๒) ตีรณปริญญา คือ รู้สามัญลักษณะ หรือหย่ังถึงไตรลักษณ์ 

-  ขั้นมัคคววัฏฐาน คือ กําหนดมรรคสัจจ (เฉพาะขอ ๕) 

๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  ความหมดจดแหงญาณที่รูเห็นวาเปนทางหรือมิใชทาง คือ ยกเอา

รูปธรรมและนามธรรมท้ังหลายข้ึนมาพิจารณาเปนหมวดๆ ตามแนวไตรลักษณ ทีละอยางๆ เชน พิจารณารูปโดย

อนิจจลักษณะ โดยทุกขลักษณะ โดยอนัตตลักษณะ แลวพิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามลําดับ 

และโดยลักษณะแตละลักษณะไปทีละอยาง แลวพิจารณาขอธรรมอื่นๆ เชน ในหมวดอายตนะ ๑๒ ปฏิจจสมุป-
บาท ๑๒ และอะไรก็ไดทุกๆ อยาง แมแต ภพ ๓ ฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ สมาบัติ ๔ ฯลฯ ไปตามลําดับไตร

ลักษณแตละอยาง ในทํานองเดียวกันน้ัน (รวมความก็อยูในขันธ ๕ น่ันเอง) จนเริ่มมองเห็นความเกิดข้ึนและ

ความเส่ือมไปแหงสังขารท้ังหลาย เรียกวาเกิดเปน ตรุณวิปสสนา คือ วิปสสนาญาณออนๆ   
ในชวงน้ี  ก็จะเกิดส่ิงท่ีเรียกวา วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ประการ ขึ้นมา ชวนใหหลงผิดวาบรรลุมรรคผล

แลว หรือหลงยึดเอาวิปสสนูปกิเลสน้ันวาเปนทางท่ีถูก ถาหลงไปตามนั้น ก็เปนอันพลาดจากทาง เปนอันปฏิบัติ

ผิดไป แตถามีสติสัมปชัญญะแกไขได ก็จะกําหนดแยกไดวา วิปสสนูปกิเลส ๑๐ น้ันไมใชทาง แลวกําหนด

วิปสสนาญาณท่ีดําเนินถูกทางพนจากอุปกิเลสแลววา นั่นแหละเปนทาง หรือมรรคาแทจริง ซึ่งจะพึงเดินตอไป 

เมื่อความรูนี้เกิดข้ึนแลว ก็เรียกวา เปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทฺธิ. 
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ในวิสุทธิขอนี้ มีเนื้อหาซับซอนท่ีพึงทําความเขาใจ คือ 
การเจริญวิปสสนาในข้ันท่ีจะใหเกิดวิสุทธิขอน้ี เรียกวา นยวิปัสสนา (การเจริญวิปสสนาโดยนัย คือ 

พิจารณาโดยจับแงความหมายตามแนววิธีท่ีทานแสดงไวในพระบาลี เชนวา รูปอยางหนึ่งอยางใดก็ตาม จะเปน
อดีต อนาคต หรือปจจุบัน ก็ตาม ภายในหรือภายนอก ก็ตาม ฯลฯ ลวนไมเท่ียง ดังน้ีเปนตน) หรือเรียกอีกอยาง

หน่ึงวา กลาปสัมมสนะ991
 (การพิจารณาเปนหมวดๆ หรือรวบเปนกลุมๆ อยางท่ีอธิบายแลวขางบน) และความรู

ท่ีเกิดข้ึนในขั้นน้ี บางทีจัดกันเปนญาณข้ันหน่ึง เรียกวา  
๐) สัมมสนญาณ (๓) แปลวา ญาณท่ีพิจารณา หรือตรวจตรา (นามรูปตามแนวไตรลักษณ) 

เม่ือพิจารณาดวยสัมมสนญาณไปจนญาณแกกลาขึ้น เริ่มมองเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมสลายไป

ของส่ิงท้ังหลาย มองเห็นความแปรปรวนของปจจุบันธรรมวา ธรรมเหลาน้ี ไมมีแลวก็มีข้ึน มีข้ึนแลวก็ดับลวงไป 

มองเห็นการเกิดและดับสลาย ท้ังโดยปจจัย และเปนขณะๆ ไป ก็เริ่มเกิดญาณใหมเรียกวา อุทยัพพยานุปสสนา 

แตยังเปนญาณใหมๆ อยู และญาณนี้ตอนน้ีเอง ท่ีเรียกวา ดรุณวิปสสนา หรือ ตรุณวิปสสนาญาณ (วิปสสนา

ญาณออนๆ)   
ผูไดดรุณวิปสสนาน้ี เรียกวา “อารัทธวิปสสก” (ผูเริ่มเห็นแจง หรือผูไดเริ่มวิปสสนาแลว) และในตอนน้ี

เอง วิปสสนูปกิเลส
992

 เชน โอภาส คือ แสงสวางแสนงาม เปนตน จะเกิดขึ้น ชวนใหหลงผิดและติดใจ ถารูเทา

ทันผานพนไปได กําหนดแยกวาอะไรเปนทางอะไรไมใชทางไดแลว ก็เปนอันจบส้ินวิสุทธิขอนี้ 

๓) ปหานปริญญา คือ รู้ถึงขั้นละความหลงผิด ถอนตัวเป็นอิสระได้ 

๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ความหมดจดแหงญาณอันรูเห็นทางดําเนิน โดยสาระแทๆ หมายถึง

วิปสสนาที่ถึงจุดสุดยอดดวยอํานาจวิปสสนาญาณ ๘ กับวิปสสนาญาณขอท่ี ๙ คือสัจจานุโลมิกญาณ แตพูด

อยางกวางๆ วิสุทธิขอนี้ ไดแก วิปสสนาญาณ ๙ นั่นเอง คือ นับต้ังแตอุทยัพพยญาณที่พนจากวิปสสนูปกิเลส

แลวเปนตนไป จนสุดทางแหงความเปนปุถุชน หรือสุดวิปสสนา วิปสสนาญาณ ๙ มีดังนี้ 
๑) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ หรือเรียกส้ันๆ วา อุทยัพพยญาณ (๔) ญาณอันตามเห็นความเกิดดับ 

คือ พิจารณาความเกิดข้ึนและความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นปจจุบันธรรมท่ีกําลังเกิดข้ึนและดับสลายไปๆ 

ชัดเจน เขาใจภาวะท่ีเปนของไมเท่ียง ทนอยูในสภาพเดิมไมได ไมอยูในบังคับบัญชาตามความอยากของใคร 

หยั่งทราบวา ส่ิงท้ังหลาย เกิดข้ึน ครั้นแลว ก็ตองดับไป ลวนเกิดข้ึนแลวก็ดับไปท้ังหมด เม่ือเกิดการรับรูหรือ

เคล่ือนไหวใดๆ ในแตละขณะ ก็มองเห็นนามธรรม รูปธรรม และตัวรูหรือผูรู ท่ีเกิดขึ้น แลวท้ังรูปธรรม

นามธรรมและตัวรูนั้น ก็ดับไปพรอมกันท้ังหมด เปนความรูเห็นชัดแกกลา (พลววิปัสสนา) ทําใหละนิจจสัญญา 
สุขสัญญา และอัตตสัญญาได 

                                                 
991  ฏีกา วา กลาปสัมมสนะ เปนช่ือท่ีชาวชมพูทวีปใช สวน นยวิปสสนา เปนช่ือท่ีชาวเกาะลังกานิยมใช แตหมายถึงวิธีการเดียวกัน (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/

๔๔๙); กลาปสัมมสนะหรือนยวิปสสนานี้ เปนวิธีตรงขามกับ อนุปทธรรมวิปสสนา (พิจารณาองคธรรมเรียงลําดับเปนรายขอ; ดู
อธิบายในบันทึกที่ ๓ แหงบันทึกพิเศษทายบทนี้);  อนึ่งทาน Ñāõamoli แปล นยวิปสสนาวา Inductive Insight และแปล กลาป-
สัมมสนะวา Comprehension by  Groups. 

992  อุปกิเลสของวิปสสนา ไดแก ธรรมารมณอันนาชื่นชม ที่เกิดแกผูไดตรุณวิปสสนา ทําใหเขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว เปนเหตุ
ขัดขวางไมใหกาวหนาตอไปในวิปสสนาญาณ มี ๑๐ อยาง ดูเชิงอรรถในตอนวาดวยธรรมุธัจจ เปนตน. 
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๒) ภังคานุปัสสนาญาณ เรียกส้ันวา ภังคญาณ (๕) ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เม่ือเห็นความ

เกิดดับเชนน้ันชัดเจนถ่ีเขา ก็จะคํานึงเห็นเดนชัดในสวนความดับท่ีเปนจุดจบสิ้น มองเห็นแตอาการท่ีส่ิงท้ังหลาย

ดับไปๆ เห็นวาส่ิงท้ังหลายทั้งปวง ลวนจะตองดับสลายไปท้ังหมด 
๓) ภยตูปัฏฐานญาณ เรียกส้ันวา ภยญาณ (๖) ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว คือ 

เมื่อพิจารณาเห็นแตความแตกสลาย อันมีแกส่ิงท้ังปวงหมดทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารท้ังปวงไมวาจะเปนไปใน
ภพใดคติใด ก็ปรากฏเปนของนากลัว เพราะลวนแตจะตองแตกสลายไป ไมปลอดภัยทั้งส้ิน 

๔) อาทีนวานุปัสสนาญาณ เรียกส้ันวา อาทีนวญาณ (๗) ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เมื่อพิจารณา

เห็นสังขารท้ังปวงลวนตองแตกสลายไป เปนของนากลัว ไมปลอดภัยท้ังส้ินแลว ยอมคํานึงเห็นสังขารท้ังปวงนั้น

วาเปนโทษ เปนส่ิงท่ีมีความบกพรอง จะตองระคนอยูดวยทุกข 
๕) นิพพิทานุปัสสนาญาณ เรียกส้ันวา นิพพิทาญาณ (๘) ญาณอันคํานึงเห็นดวยความหนาย คือ 

เมื่อพิจารณาเห็นสังขารวาเปนโทษเชนนั้นแลว ยอมเกิดความหนาย ไมเพลิดเพลินติดใจ 
๖) มุญจิตุกัมยตาญาณ (๙) ญาณหยั่งรูท่ีทําใหตองการจะพนไปเสีย คือ เม่ือหนายสังขารท้ังหลาย

แลว ยอมปรารถนาที่จะพนไปเสียจากสังขารเหลาน้ัน 
๗) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ หรือ ปฏิสังขาญาณ (๑๐) ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อใหเห็นทาง คือ 

เมื่อตองการจะพนไปเสีย จึงกลับหันไปยกเอาสังขารท้ังหลายข้ึนมาพิจารณากําหนดดวยไตรลักษณ เพื่อมองหา
อุบายที่จะปลดเปล้ืองออกไป 

๘) สังขารุเปกขาญาณ (๑๑) ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ เม่ือพิจารณาสังขาร

ท้ังหลายตอไป ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามเปนจริงวา มันก็เปนอยูเปนไปของมันอยางนั้นเปน

ธรรมดา หรือเปนธรรมดาของมันอยางนั้นเอง จึงวางใจเปนกลางเรียบเฉยได ไมยินดียินราย ไมขัดใจติดใจ ใน

สังขารท้ังหลาย แตน้ันก็มองเห็นนิพพานเปนสันติบท ญาณจึงโนมนอมท่ีจะมุงแลนไปยังนิพพาน เลิกละความ

เกี่ยวเกาะกับสังขารท้ังหลาย ญาณขอน้ีจัดเปนสิขาปปตตวิปสสนา คือ วิปสสนาท่ีถึงจุดสุดยอด และเปนวุฏฐาน-

คามินีวิปสสนา คือ วิปสสนาท่ีเช่ือมถึงมรรค อันเปนท่ีออกจากส่ิงท่ียึด หรือออกจากสังขาร 
๙) สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ (๑๒) ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจ คือ 

เมื่อวางใจเปนกลางตอสังขารท้ังหลาย ไมพะวง และญาณก็โนมนอมแลนมุงตรงสูนิพพานแลว ญาณอันคลอยตอ

การตรัสรูอริยสัจ ยอมเกิดขึ้นในลําดับถัดไป เปนขั้นสุดทายของวิปสสนาญาณ 
 ตอจากอนุโลมญาณ ก็จะเกิด โคตรภูญาณ (๑๓) (ญาณครอบโคตร คือ ญาณท่ีเปนหัวตอ ระหวางภาวะ

ปุถุชน กับภาวะอริยบุคคล) มาค่ันกลาง แลวจึงเกิดมรรคญาณ ใหสําเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป  
โคตรภูญาณน้ี ทานวาอยูระหวางกลาง ไมจัดเขาในวิสุทธิ ไมวาขอ ๖ หรือขอ ๗ แตใหนับเขาเปน

วิปสสนาได เพราะอยูในกระแสของวิปสสนา   

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ  ความหมดจดแหงญาณทัศนะ คือความรูในอริยมรรค ๔ หรือมรรคญาณ (๑๔) 

น่ันเอง ซึ่งเกิดถัดจากโคตรภูญาณ เม่ือมรรคญาณเกิดแลว ผลญาณ (๑๕) ก็เกิดข้ึนในลําดับถัดไปจากมรรค

ญาณนั้นๆ ตามลําดับของแตละขั้นของความเปนอริยบุคคล ความเปนอริยบุคคลยอมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิขอนี้ เปน

อันบรรลุท่ีหมายสูงสุดแหงวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาท้ังหมด 
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ถัดจากบรรลุมรรคผลดวยมรรคญาณและผลญาณแลว ก็จะเกิดญาณอีกอยางหน่ึงขึ้นพิจารณามรรค 

ผล พิจารณากิเลสท่ีละแลว กิเลสท่ียังเหลืออยู และพิจารณานิพพาน (เวนพระอรหันต ซึ่งไมมีการพิจารณากิเลส

ท่ียังเหลืออยู) เรียกชื่อวา ปัจจเวกขณญาณ (๑๖)
993

 เปนอันจบกระบวนการบรรลุมรรคผลนิพพานในข้ันหนึ่งๆ  
 
 
 
 

  

                                                 
993  ญาณตางๆ ที่มีเลขลําดับกํากับอยูใน (   ) ขางหลังนั้น พึงทราบวา ไดแกญาณท่ีในสมัยหลังๆ ไดมีการนับรวมเขาเปนชุด เรียกวา 

ญาณ ๑๖ หรือ โสฬสญาณ อันเปนที่รูจักกันดีในวงการบําเพ็ญวิปสสนา โดยเฉพาะใชในการตรวจสอบที่เรียกวา “ลําดับญาณ” 

และพึงทราบวา ในญาณ ๑๖ นี้ เฉพาะมรรคญาณ และผลญาณ สองอยางเทานั้น เปนญาณขั้นโลกุตระ สวนอีก ๑๔ อยางที่เหลือ

เปนญาณขั้นโลกียทั้งส้ิน 
  อนึ่ง พึงสังเกตวา วิปสสนาญาณ ๙ นั้น คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะนับรวม สัมมสนญาณ (๓) เขาในชุดดวย จึงเปน วิปัสสนา-

ญาณ ๑๐ (สงฺคห.๕๕) 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๘๑ 
 

  

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: คําวา “บรรลุนิพพาน” 
 คําวา “บรรลุนิพพาน” นี้ ใชตามที่เห็นวาเปนคําคุนหูหรือฟงงายสําหรับคนทั่วไป แตความจริง คําท่ีถูกตองตรงกวา 
หรือถือไดวาเปนศัพทเฉพาะสําหรับกลาวถึงการบรรลุนิพพาน ไดแกคําวา “สจฺฉิกิริยา”  (คัมภีรรุนหลังใช สจฺฉิกรณ บาง; รูป
กริยาเปน สจฺฉิกโรติ เปนตน ซึ่งแปลตามแบบวา “การทําใหแจง” แปลตามอรรถกถาวา การทําใหประจักษ หมายถึงประสบเอง; 
คําวา “การทํานิพพานใหแจง” ฟงดูไมสูสะดวกสําหรับคนท่ัวไป จึงเล่ียงมาใชคําวา “บรรลุนิพพาน แตตอนี้ไป บางทีจะใชคําวา 
“การประจักษแจงนิพพาน” แทรกไปบาง เพราะดูเหมือนจะหลีกความเขาใจผิดไดดีกวาคําวา บรรลุนิพพาน  

สวนคําวาบรรลุนั้น ตรงกับบาลีวา “อธิคม” (รูปกริยาเปน อธิคจฺฉติ เปนตน) และ “ปตฺติ” (รูปกริยาและคุณนามที่ใช
กับนิพพาน คือ ปตฺต) ทั้งสองคํานี้ พบที่ใชกับนิพพานหลายแหง แตก็รองลงมา และสวนมากใชในคํารอยกรอง คือ คาถา   
 สจฺฉิกิริยา และกลุม สจฺฉิกโรติ เชน ม.อุ.๑๔/๕๐/๔๗; สํ.ม.๑๙/๔๔/๑๔; ๒๘/๑/๗๔; องฺ.เอก.๒๐/๔๒/๙; องฺ.ฉกฺก.
๒๒/๓๓๙/๔๗๓; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๗๔/๕๘๓; ที.ม.๑๐/๒๗๓/๓๒๕; ๓๐๐/๓๕๑; ม.มู๑๒/๑๓๒/๑๐๓; ๑๕๒/๑๒๗;  ม.อุ.๑๔/

๓๙๗/๒๖๙; สํ.สฬ.๑๘/๔๙๗/๓๑๐; ๕๑๓/๓๒๑; สํ.ม.๑๙/๖๗๙/๑๙๐; ๗๕๔/๒๒๓; ๘๒๓/๒๔๘; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๔/๒๘๕; องฺ.
จตุกฺก.๒๑/๑๙๔/๒๖๖; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๙๗/๓๕๑; ๓๐๑/๓๖๔; องฺ.นวก.๒๓/๒๔๑/๔๔๕; ขุ.ขุ.๒๕/๖/๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๘/๓๗๗; 
สจฺฉิกรณ เชน องฺ.อ.๒/๒๖๙; ๓/๒๓๗; ขุทฺทก.อ.๑๖๗; สุตฺต.อ.๒/๑๒๐; ที.อ.๓/๓๐๗; ม.อ.๒/๓๑๕; ๓/๔๗๑; วิภงฺค.อ.๖๗๑ 
 กลุม อธิคจฺฉติ เชน รอยแกว = ม.มู.๑๒/๓๒๖/๓๓๒; ในคาถา เชน สํ.ส.๑๕/๑๐๑/๓๑; สํ.นิ.๑๖/๖๙๙/๓๒๔; ขุ.อิติ.

๒๕/๒๘๒/๓๑๐; ขุ.เถร.๒๖/๔๐๐/๔๒๗; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๗/๒๐๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๙; ขุ.วิมาน.๒๖/๕๐/๘๘; ขุ.เถรี.
๒๖/๔๔๘/๔๕๗ 
 กลุม ปตฺติ; ปตฺต มาในคาถาลวน เชน ขุ.ธ.๒๕/๒๐/๓๓; ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๔/๕๐๒; ที.ปา.๑๑/๓๖๕/๒๘๘; ม.มู.๑๒/

๓๙๑/๔๒๑; สํ.ส.๑๕/๗๔๐/๒๗๘; ๘๔๕/๓๑๕; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๑/๓๖๑; ๓๕๗/๔๑๒; ขุ.เถร.๒๖/๔๐๑/๔๓๔; ขุ.เถรี.๒๖/๔๒๑/

๔๔๕; ๔๓๒/๔๔๙ 
 คํานอกจากนี้ มีใชกับนิพพานเพียงประปราย และสวนมากมาในคํารอยกรอง คือ คาถา ไดแกรูปตางๆ ของคํากริยา

ตอไปน้ี คือ อาราเธติ (ใหสําเร็จ) ผุสติ (สัมผัส, ถูกตอง) คจฺฉติ (ถึง) ลภติ (ได) 

บันทึกท่ี ๒: ในฌาน เจริญวิปสสนา หรือบรรลุมรรคผล ไดหรือไม? 
 มักมีผูสงสัยวา ในฌาน จะเจริญวิปสสนาไดหรือไม หรือวาจะใชปญญาพิจารณาส่ิงใดๆ ไดหรือไม ผูท่ีเขาใจวาไมได 

มักอางเรื่ององคฌาน ในปฐมฌาน มีวิตกและวิจาร พอจะคิดอะไรไดบาง แตฌานสูงข้ึนไปมีอยางมากก็เพียงปติ สุข และ

เอกัคคตา จะคิดจะพิจารณาอะไรไดอยางไร   
ความจริง องคฌานเปนเพียงองคประกอบท่ีเปนเกณฑตัดสินวา ภาวะจิตนั้นเปนฌานหรือไม และเปนฌานข้ันใด มิใช

หมายความวาในฌานมีองคธรรมเพียงเทานั้น อันที่จริงนั้น ในฌาน มีองคธรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังท่ีทานบรรยายไว ท้ังในพระ
สูตร และพระอภิธรรม (ช้ันเดิม) เชน ม.อุ.๑๔/๑๕๘/๑๑๘ กลาวถึงฌาน ตั้งแตปฐมฌาน ถึงอากิญจัญญายตนะ ทุกช้ันลวนมี
องคธรรมเชน ฉันทะ อธิโมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ เปนตน   

ใน อภิ.สํ.๓๔/๑๓๙/๔๔-๒๗๔/๑๘๐ แสดงองคธรรมท้ังหลายในฌานตางๆ ทุกระดับ โดยเฉพาะในฌานที่เปนโลกุตระ 

(สงฺคณี อ.๓๓๖ วาเปนฌานอัปปนาช่ัวขณะจิตเดียว) มีท้ังอินทรีย ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา มีองคมรรคครบทั้ง ๘ 

มีสมถะและวิปสสนา และองคธรรมอ่ืนอีกมาก (อภิ.สํ.๓๔/๑๙๖/๘๓) วินย.ฏีกา.๒/๒๗๑ และวิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๕๔ ขยาย

ความหมายของขอความอยางท่ีพบในปฏิสํ.อ.๑๕๙; วิสุทฺธิ.๑/๑๙๐ และ นิท.อ.๑/๑๖๔ ใหเห็นชัดวา สมาธิและปญญาเกิดข้ึนได
โดยเปนธรรมควบคูกันในฌานจิต   



๔๘๒  พุทธธรรม 
 

สวนที่วา เมื่อไมมีวิตกและวิจาร จะคิดจะพิจารณาอะไรไดอยางไรน้ัน พึงเขาใจวา ท่ีไมมีวิตกและวิจาร ก็เพราะจิตต้ัง
มั่น มีกําลังแนวแนเปนอยางมากแลว จึงไมตองคอยยกจิตข้ึนสูอารมณ (วิตก) ไมตองคอยประคองจิตใหเคลาอยูกับอารมณ 

(วิจาร) ตอไปอีก จึงย่ิงทํางานพิจารณาไดดีย่ิงข้ึนกวามีวิตก วิจาร;  
ในคัมภีรวิสุทธิมัคค (วิสุทฺธิ.๓/๒๐๖) แสดงวิธีเจริญวิปสสนาวา “บุคคลที่เปนสมถยานิก ออกจากฌานใดฌานหนึ่งใน

บรรดารูปฌานและอรูปฌานทั้งหลาย เวนแตเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว พึงกําหนดพิจารณาองคฌานทั้งหลาย มีวิตก เปน

ตน และธรรมท้ังหลายท่ีประกอบรวมกับองคฌานนั้น โดยลักษณะและรสเปนอาทิ”  คําอธิบายที่วา “ออกจากฌานแลว พึง
กําหนด” นั้น มองแงหนึ่งอาจถือวาเปนเพียงแสดงตัวอยางวิธีปฏิบัติแบบหน่ึง เพราะในฎีกาที่อธิบายความตอนนี้เอง (วิสุทฺธิ.ฏีกา 

๓/๓๙๘) ไดไขความไววา “คําวาสมถยานิก เปนช่ือของผูดํารงในฌาน หรือในอุปจาระแหงฌาน บําเพ็ญอยูซึ่งวิปสสนา”  
 อยางไรก็ตาม เรื่องที่วา การบําเพ็ญวิปสสนา จะอยูในฌาน หรือออกจากฌานกอนแลวจึงทําก็ได หรือวา อยูในฌาน
ทําไมได จะตองออกจากฌานเสียกอนจึงจะทําไดนี้ ดูเหมือนวา อรรถกถาฎีกาทั้งหลายยังขัดแยงกันอยูบาง  

หลักฐานที่กลาวถึงการบําเพ็ญวิปสสนาในฌาน นอกจาก องฺ.อ.๓/๓๕๒ และวิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๙๘ แลว ไดพบอีกเพียง

แหงเดียวคือ ที.อ.๒/๑๔๓ ซึ่งกลาวถึงพระอรหันตปญญาวิมุตวา “พระปญญาวิมุตมี ๕ อยาง คือ พระสุกขวิปสสก ๑ และทาน

ผูดํารงอยูในฌาน ๔ ฌานใดฌานหนึ่ง มีปฐมฌาน เปนตน บรรลุอรหัตตผล (อีก ๔)”    
หลักฐานนอกจากน้ี ลวนแสดงการปฏิบัติแบบออกจากฌานกอนเปนพ้ืน เฉพาะอยางย่ิง เมื่อบรรยายวิธีบําเพ็ญ

วิปสสนาโดยตรง จะมีขอความทํานองเดียวกันวา “เขาฌาน ออกแลว กําหนดองคฌานและธรรมท่ีประกอบรวมกับฌานน้ัน...” 
หรือ “เขาฌาน ออกจากสมาบัติแลว พิจารณาสังขารทั้งหลาย...” หรือ “ออกจากสมาบัติแลว พิจารณาสมาปตติธรรม...” หรือ 
“ออกจากฌานแลว พิจารณาฌานธรรม...” เปนตน (ดู วินย.อ.๑/๕๒๕, ๕๒๙; ที.อ.๒/๔๘๒; ม.อ.๑/๓๔๓; สํ.อ.๓/๓๘๒; องฺ.อ.
๒/๑๓; สุตฺต.อ.๒/๕๑๑; นิทฺ.อ.๒/๒๔๗, ๓๓๘; วิสุทฺธิ.๒/๗๙; ๓/๓๑๓; ฯลฯ) หลักฐานเหลานี้ แสดงใหเห็นวา มติทั่วไปของ
อรรถกถา ถือวา ถาเขาฌานแลว จะตองออกจากฌานกอน จึงจะบําเพ็ญวิปสสนาได   

ขอที่ขัดแยงกันเชนนี้ จะยุติอยางไร ไมปรากฏคําช้ีแจงโดยตรงในอรรถกถาหรือฎีกา และยากที่จะเคนคําอธิบาย

ออกมาได แตก็พอหาขอประนอมได โดยเก็บเหตุผลจากที่ตางๆ มาเช่ือมตอกัน ดังตอไปนี้ 
คําบรรยายวิธีบําเพ็ญวิปสสนาโดยออกจากฌานแลวพิจารณาสังขารนั้น ไดแบบจากคัมภีรช้ันรองในพระไตรปฎก

นั่นเอง  ตัวอยางท่ีเห็นชัด  คือ ในคัมภีร ขุ.สุ.๒๕/๔๓๘/๕๔๘  มีขอความสั้นๆ ตอนหนึ่งวา “บุคคลรูจักกรรมที่ปรุงแตงใหเกิด 
อากญิจัญญายตนะวา มีนันทิเปนสังโยชน ครั้นรูจักอยางนี้แลว แตนั้นยอมเห็นแจง (=บําเพ็ญวิปสสนา) ในอากิญจัญญายตนะ

นั้น” ขอความตอนทายท่ีวา “แตนั้น ยอมเห็นแจงในอากิญจัญญายตนะนั้น” คัมภีรจูฬนิทเทส ซึ่งเปนคัมภีรช้ันรองใน

พระไตรปฎก (ขุ.จู.๓๐/๔๘๗/๒๓๓) อธิบายขยายความออกไปวา “หมายความวา บุคคลนั้นเขาอากิญจัญญายตนะแลว ออก
จากอากิญจัญญายตนะน้ันแลว เห็นแจง (ทําวิปสสนา) ธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลาย ซึ่งเกิดในอากิญจัญญายตนะน้ัน โดย

ความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข...” (ในอรรถกถาของคัมภีรท้ังสองน้ี คือ สุตฺต.อ.๒/๕๒๓; นิทฺ.อ.๒/๒๙๘ ก็มี

คําอธิบายทํานองเดียวกัน) 
คําอธิบายเร่ืองนี้ ในคัมภีรช้ันรองก็ดี ในคัมภีรรุนอรรถกถาฎีกาก็ดี ลวนจัดไดวาเปนแนวอภิธรรมท้ังส้ิน ธรรมดาวา 

คัมภีรสายอภิธรรมน้ัน ยอมพยายามวิเคราะหธรรมท้ังหลายออกไปอยางละเอียด เมื่ออธิบายเรื่องจิต ก็วิเคราะหออกไปเปน

ขณะๆ แสดงใหเห็นการทํางานของจิตโดยสัมพันธกับธรรมอยางอ่ืน เชน การเก่ียวของกับอารมณ เปนตน ในกรณีท่ีจะอาศัย

ฌานเพ่ือบําเพ็ญวิปสสนานี้ ขณะอยูในฌานสมาบัติแทๆ ยังทําวิปสสนาไมได เพราะอารมณของฌานนั้นอยางหนึ่ง สวนอารมณ

ของวิปสสนาเปนอีกอยางหน่ึง ขณะอยูในฌาน จิตแนบอยูกับอารมณของฌาน การพิจารณาสังขารดวยจิตเดียวกับจิตท่ีเขา

สมาบัติ เปนส่ิงท่ีไมอาจทําได (องฺ.อ.๒/๔๔๗) ดังนั้น จึงตองออกจากอารมณ (ของฌาน) เสียกอน (วินย.อ.๑/๒๖๙) เพ่ือจะได

เปล่ียนอารมณใหม ซึ่งก็หมายความวา ตองออกจากฌานนั่นเอง   
การออกจากฌานนั้น ก็ไมมอีะไรมาก เพียงใหกระแสจิตซึ่งแนบอยูกับอารมณของฌานนั้นขาดตอนลงเสีย ดวยการตก

ภวังค การที่จิตตกภวังคนั่นเอง คือการออกจากฌาน (ม.อ.๒/๔๐; องฺ.อ.๓/๑๗๐,๓๗๔; วิภงฺค.อ.๖๐๕; วินย.ฏีกา ๒/๓๕๙; ๔/

๑๓๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๖๓)   



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๘๓ 
 

  

เม่ือออกจากฌานแลว ในกรณีน้ี จิตก็ขึ้นสูวิถีอีกในทันที และดวยอิทธิพลของฌานสืบเน่ืองมา จิตก็แนวแนเปนอัปปนา

สมาธิตอไปอีก (มิใชหมายความวา เมื่อออกจากฌานสมาบัติแลว จิตจะกลับมาสูสภาพวุนวายหรือหวั่นไหวตามปกติ อยางท่ี
อาจจะเขาใจกันไป) บุคคลผูนั้น ดํารงอยูในอัปปนา หรือใชจิตท่ีเปนอัปปนาสมาธินั่นเอง (วิสุทฺธิ.๑/๒๓๙; ๒/๑๙๕) เจริญ

วิปสสนา โดยกําหนดพิจารณาองคฌานท้ังหลาย (หรือจะพูดใหกวางเพ่ือคลุมถึงธรรมอยางอื่นที่มีอยูในฌานท้ังหมด ก็วา 

พิจารณาฌานธรรม ฌานสัมปยุตตธรรม สมาปตติธรรม สมาปตติสัมปยุตตธรรม จิตและเจตสิกที่เกิดในฌาน หรือพิจารณา
สังขารท้ังหลาย ก็ไดท้ังส้ิน) ในฌานหรือสมาบัติท่ีตนเพ่ิงออกมานั้น จนเห็นไตรลักษณ (เรียกวา กําหนดองคฌาน ฯลฯ เปน

อารมณของวิปสสนา) สมาธิท่ีมั่นคงขึ้นดวยการไดฌานสมาบัติแลวนี้ จะชวยใหการบําเพ็ญวิปสสนาสะดวก คลอง สําเร็จผลงาย

มากขึ้น ย่ิงไดอภิญญาดวยแลวก็ย่ิงดี (วิสุทฺธิ.๒/๑๙๗) ขอนี้ นับวาเปนสวนดี หรือเปนคุณคาพิเศษของการเจริญสมถะกอนแลว 
จึงเจริญวิปสสนาภายหลัง   

การเจริญวิปสสนาดวยการเขาฌานสมาบัติกอน เมื่อออกจากฌานสมาบัติแลว จึงใชจิตท่ีเปนสมาธิแข็งกลาสืบทอดมา
จากกําลังฌานนั้น กําหนดพิจารณาสังขารอยางท่ีกลาวมานี้ อรรถกถาบัญญัติศัพทข้ึนมาเรียกวา เจริญวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาท 

หรือทําฌานให้เป็นบาทของวิปัสสนา (หรือทําสมาบัติให้เป็นบาทของวิปัสสนา) และฌานสมาบัตินั้น ก็เรียกวา ฌานท่ีเปนบาท
ของวิปสสนา หรือสมาบัติที่เปนบาทของวิปสสนา หรือฌานจิตที่เปนบาทแหงวิปสสนา (วิปัสสนาปาทกฌาน, วิปัสสนาปาทก-สมาบัติ, 
ปาทกัชฌาน ฯลฯ เชน ที.อ.๒/๕๓๗; ม.อ.๓/๖๖๕; ปฏิสํ.อ.๒๓๔-๖; สงฺคณี อ.๓๕๕-๓๕๘; วิภงฺค.อ.๑๕๖ วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒-๓๑๔; 
วินย.อ.๑/๑๗๓=ม.อ.๑/๑๗๑; องฺ.อ.๒/๑๓; วินย.อ.๑/๑๘๘=ที.อ.๑/๒๗๗=ม.อ.๑/๑๗๔=องฺ.อ.๒/๑๙๐=ปฺจ.อ.๑๒๕; วินย.อ.
๑/๒๙๐=ที.อ.๓/๑๐๘,๒๕๑=ม.อ.๒/๑๑๕=สํ.อ.๑/๓๓=นิทฺ.อ.๑/๑๔๗=วินย.ฏีกา ๑/๖๙๑; ม.อ.๒/๑๙๗=นิทฺ.อ.๒/๒๕=วินย.ฏีกา ๒/๘๒; 
ม.อ.๒/๔๖๘; ๓/๕๖๙,๕๗๑; วิภงฺค.อ.๕๓๗; ม.อ.๓/๖๐๖; องฺ.อ.๑/๒๔๒, ๕๓๗; ม.อ.๑/๑๙๖,๒๕๗; ๒/๓๑๖; ฯลฯ)  

ท้ังนี ้เรียกตามขั้นของฌานสมาบัติที่เปนบาทนั้นวา ทําปฐมฌานใหเปนบาท ทําทุติยฌานใหเปนบาท ฯลฯ ทําอากิญจัญ-ญายตน

ฌานใหเปนบาท เปนตน หรือวา วิปสสนามีปฐมฌานเปนบาท วิปสสนามีทุติยฌานเปนบาท วิปสสนามีอรูปสมาบัติเปนบาท 

ฯลฯ ย่ิงฌานท่ีเปนบาทสูงเทาใด สมาธิจิตท่ีใชทําวิปสสนาก็ย่ิงประณีตมั่นคงมากข้ึน อยูในระดับของฌานสมาบัติท่ีเปนบาทนั้น 

ปญญาท่ีเปนตัววิปสสนา ก็อาจถูกเรียกแยกเปนข้ันๆ ตามฌานสมาบัติที่เปนบาท เชนเรียกวา วิปสสนาปญญาในระดับปฐมฌาน 

หรือปฐมฌานวิปสสนาปญญา (องฺ.อ.๓/๓๕๙) เปนตน และมรรคคือการตรัสรูท่ีจะเกิดข้ึน ก็จะประกอบดวยฌานสมาบัติระดับ
เดียวกับที่ใชเปนบาทนั้นเชนกัน (เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมรรคกับฌานที่เปนบาท พึงดูรายละเอียดและความเห็นซึ่งแปลก

ออกไป ท่ี สงฺคณี อ.๓๕๕; วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒ เปนตน ซึ่งไดอางแลวขางตน) ท้ังนี้ ยกเวนเนวสัญญานา-สัญญายตนะ และสัญญา
เวทยิตนิโรธ 

เทาท่ีกลาวมานี้ พอใหเห็นไดวา คําพูดวา บําเพ็ญวิปสสนาในฌานก็ดี ออกจากฌานแลวบําเพ็ญวิปสสนาก็ดี  ไม

ขัดแยงกัน   
อยางแรก เปนการพูดนัยกวาง จะวาเปนการพูดแบบปริยาย หรือสํานวนพระสูตรก็ได ตามนัยนี้ คําวาฌาน หมายถึง

ท้ังตัวฌานเองแทๆ และภาวะจิตที่เรียบสม่ําเสมอม่ันคงดวยกําลังของฌานนั้น ท่ีวาบําเพ็ญวิปสสนาในฌาน ก็คือเมื่อเขาฌาน

แลวก็ใชภาวะจิตท่ีต้ังมั่นดวยกําลังฌานบําเพ็ญวิปสสนาตอไป   
สวนคําพูดอยางหลัง (วาออกจากฌานแลว บําเพ็ญวิปสสนา) เปนการพูดนัยจําเพาะ จะวาเปนการพูดโดยนิปริยาย 

หรือสํานวนพระอภิธรรมก็ได (ทานวา สุตตันตเทศนาเปนปริยายกถา  อภิธรรมเทศนาเปนนิปปริยายกถา - สงฺคณี อ.๔๕๒; วิสุทฺธิ.ฏีกา 
๒/๑๗๒) ตามนัยหลังนี้ คําวาฌาน หมายถึง ตัวฌานเองแทๆ เทานั้น คือหมายถึงการท่ีจิตกําหนดแนวอยูกับอารมณของสมถะ

เชน นิมิตของลมหายใจ และกสิณเปนตน เพียงอยางเดียว สวนภาวะจิตท่ีมั่นคงสม่ําเสมอดวยกําลังฌาน สํานวนอภิธรรมแยก

ออกมาเปนอีกตอนหนึ่งตางหาก เปนตอนที่ออกจากฌานแลว คือจิตปลอยอารมณของสมถะหลุดไป หรือขาดตอนไปแลว แต
ดวยกําลังฌานจิต จึงยังคงต้ังมั่นมีสมาธิเปนอยางดี ถึงตอนนี้ผูปฏิบัติธรรมอาศัยภาวะจิตนี้แหละบําเพ็ญวิปสสนา โดยกลับยก
เอาฌาน พรอมทั้งธรรมตางๆ เชน วิตก วิจาร ปติ สุข ฉันทะ วิริยะ เปนตน ซึ่งมีอยูในฌานที่ตนเพ่ิงออกมาแลวนั้นเอง ข้ึนมาทํา

เปนอารมณของวิปสสนาเสีย   



๔๘๔  พุทธธรรม 
 

เมื่อไมยอมเรียกภาวะจิตนี้วาอยูในฌาน ก็ตองหาถอยคํามาเรียกใหเหมาะ เพราะถึงแมจะออกจากฌานแลว แตภาวะ

จิตตอนนี้ก็มิใชกลับไปมีสภาพอยางเดิมเหมือนเวลากอนเขาฌาน อรรถกถายุติปญหานี้ โดยคิดคําข้ึนใชใหม เรียกวาทําฌานให

เปนบาท   
สวนการตัดแยกระหวางตัวฌานแทๆ กับภาวะจิตท่ีต้ังมั่นอยูตอมาดวยกําลังฌาน อรรถกถาอาศัยหลักเรื่องภวังคจิต

มากําหนดเปนการออกจากฌานใหขาดตอนจากกัน (คําวา ภวังค หรือภวังคจิต มีในพระไตรปฎกเฉพาะในคัมภีรปฏฐานแหง

พระอภิธรรมเทานั้น เชน อภิ.ป.๔๐/๕๐๙/๑๖๓; ๕๑๖/๑๖๔; ๕๕๓/๑๘๑; ๑๑๖๒/๓๘๔ ครั้นถึงรุนอรรถกถา จึงใชกันดื่นข้ึน)   

รวมความท่ีสันนิษฐานตามหลักฐานเหลานี้วา สํานวนพูดโดยปริยายวา “อยูในฌานเจริญวิปสสนา” มีความหมาย

ครอบคลุม เทากับท่ีอรรถกถาแยกพูดโดยนิปริยายวา “เขาฌาน ออกจากฌานแลว พิจารณาสังขาร” (เชน องฺ.อ.๒/๑๓) หรือ 

“ออกจากฌานที่เปนบาทแลว พิจารณาสังขาร” (เชน วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒) หรือ “ทําฌานใหเปนบาท เจริญวิปสสนา” (เชน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/

๓๑๖) หรือ “ไดฌานแลว เจริญวิปสสนาที่มีฌานเปนบาท” (เชน วิสุทฺธิ.๑/๒๔๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๙) หรือ “ออกจากสมาบัติแลว 
ทําวิปสสนาดวยจิตที่ต้ังมั่น” (เชน ม.อ.๑/๑๗๑; วิสุทฺธิ.๒/๑๙๕) 

สรุปอีกครั้งหนึ่งวา ท้ังสํานวนพระสูตร และสํานวนอภิธรรม มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน คือ ทําฌานใหเกิดข้ึน 

(เขาฌาน) ก็เพ่ือใชกําลังสมาธิของฌานน้ัน เตรียมจิตใหอยูในสภาพซึ่งพรอมดีที่สุด สําหรับใชเปนที่ทําการของปญญา ท่ีจะคิด
พิจารณาใหเห็นความจริงตอไป เมื่อเขาฌาน คือฌานเกิดข้ึนแลว จิตพรอมดีแลว ก็เดินหนาตอไปสูข้ันใชปญญาพิจารณาสภาวะ
ของสิ่งท้ังหลาย ซึ่งเรียกวาวิปสสนา ภาวะน้ีเรียกงายๆ ก็วา เขาฌานแลวเจริญวิปสสนา หรือคลายกับพูดวาอยูในฌานเจริญ

วิปสสนา แตถาจะพูดใหกระชับลงไปอีก ก็ตองวาอาศัยฌาน เจริญวิปสสนา ถึงตอนนี้ ฝายอภิธรรมก็มาชวยอธิบายวา ฌานเปน
สมถะ ยอมยึดหนวงอารมณของมันไวอยางหนึ่งอยางเดียวโดยตลอด เมื่อหันไปใชปญญาพิจารณาส่ิงตางๆ ก็ยอมตองเปล่ียน

ออกจากอารมณท่ีกําหนดเดิม และเมื่อเปล่ียนอารมณอยางน้ัน จิตก็ตกภวังค นั่นคือออกจากฌานไปแลว ตอจากนั้น การ

พิจารณาเปนเร่ืองของวิปสสนา  นับเปนคนละข้ันตอน  แตเพราะไดอาศัยฌานนั้น มีความสัมพันธกันอยู อรรถกถาจึงใหเรียกวา 
เอาฌานเปนบาทหรือเปนปทัฏฐานของวิปสสนา  

คําอธิบายอยางนี้ ก็รับกันดีกับขอความที่มีบอยๆ ในพระสูตรท้ังหลายวา เขาฌานอยูแลว ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแลว จึง
นอมจิตไปเพ่ือวิชชาตางๆ (เชน ม.ม.๑๓/๕๐๕-๘-๔๖๐-๑) ซึ่งหมายความวา อาศัยฌานเปนเครื่องทําจิตใหพรอมกอนแลว จึง
นําไปใชงาน ทานเรียกจิตเชนนั้นวา จิตท่ีควรแกการนําไปใช (อภินีหารกฺขม) และจึงเปนบาทหรือเปนปทัฏฐาน เพ่ือไดผลสําเร็จท่ี
สูงย่ิงๆ ข้ึนไป   

พระอรรถกถาจารยนับแจงตามขอความในพระสูตร ใหเห็นวา จิตเชนนี้ประกอบดวยคุณสมบัติ ๘ อยาง คือ สมาหิตะ – 
ต้ังมั่น ปริสุทธะ –บริสุทธิ์ ปริโยทาตะ – ผองใส อนังคณะ – โปรงโลงเกล้ียงเกลา วิคตูปกิเลส – ปราศส่ิงมัวหมอง มุทุภูตะ – 
นุมนวล กัมมนิยะ – ควรแกงาน ฐิตะ อาเนญชัปปตตะ – อยูตัว ไมวอกแวกหวั่นไหว (นิท.อ.๒/๕๙; วิสุทฺธิ.๒/๒๐๓) 

อยางไรก็ตาม ผูที่ไดฌานแลว แตไมใชฌานเปนบาท จะเจริญวิปสสนาเพียงดวยอุปจารสมาธิ หรือขณิกสมาธิเทานั้น 

ก็ยอมได แตจะมีสภาพเหมือนกับผูที่เจริญวิปสสนาอยางเดียวโดยไมไดฌานมากอน ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป (ดูเชิงอรรถในตัว

บท เพราะมีความเน่ืองกัน) 

บันทึกท่ี ๓: เนวสัญญานาสัญญายตนะ ใชทําวิปสสนาไมได? 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ และสัญญาเวทยิตนิโรธ จัดไดวาเปนสมาบัติจําพวกเสวยผล มิใชประเภทสําหรับใชทํากิจ 

สมาบัติท่ีตํ่ากวานั้น คือตั้งแตอากิญจัญญายตนะลงไป จึงจะใชไดท้ังสําหรับเสวยผลและสําหรับทํากิจ ท้ังนี้เพราะยังมีสัญญา

และธรรมอ่ืนๆ ท่ีประกอบรวมอยูชัดเจนพอ ดังท่ีทานเรียกอากิญจัญญายตนะวา เปนยอดแหงสัญญาสมาบัติ (ขุ.จู.๓๐/๒๖๐/

๑๓๔; และพึงดู สํ.นิ.๑๖/๓๕๔/๑๘๑; สํ.อ.๒/๑๗๑; องฺ.อ.๓/๓๕๓ ประกอบดวย) คือเปนสมาบัติชั้นสูงสุดท่ียังมีสัญญา หรือบางที

เรียกวาสัญญัคคะ แปลวา ยอดแหงสัญญา หรือสัญญาอยางยอด เพราะเปนสมาบัติโลกียชั้นสูงสุดท่ีใชทํากิจได (ที.อ.๑/๔๒๔) 



บทท่ี ๙  หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน   ๔๘๕ 
 

  

เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนภาวะท่ีละเอียดเกินไป จนเรียกวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ดังกลาวแลว
ขางบน และไดช่ืออีกอยางหนึ่งวา สังขาราวเสสสมาบัติ แปลวา สมาบัติท่ีมีสังขารสักวาเหลืออยู หรือเรียกอยางงายๆ วาสมาบัติ

เศษสังขาร เพราะมีสังขารซึ่งอยูในภาวะละเอียดเปนที่สุด ตามปกติถือวา ไมชัดพอ หรือไมหยาบพอที่จะใชทํากิจของวิปสสนา 
ไมตองพูดถึงอยูในสมาบัติ แมออกมาจากสมาบัตินั้นแลว จะกลับยกเอาองคธรรมตางๆ ท่ีมีในสมาบัตินี้ข้ึนมาพิจารณา ก็แทบ

ไมมีผูใดทําได เวนแตผูมีปญญาอยางพระสารีบุตรข้ึนไป และแมแตพระสารีบุตรเอง ก็พิจารณาไดเพียงแบบเหมารวม หรือรวบ

เปนกลุม อยางท่ีเรียกวา กลาปวิปสสนา อยางเดียว มีแตพระพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน ท่ีจะกําหนดองคธรรมแยกออกพิจารณา

เปนรายขอตามลําดับ คือทําอนุปทธรรมวิปสสนาได (ดู ม.อุ.๑๔/๓๒/๓๒; สํ.นิ.๑๖/๓๕๔/๑๘๑; ที.อ.๑/๔๒๓; ม.อ.๓/๔๙๘; 
สํ.อ.๒/๑๗๑; สงฺคณี อ.๓๒๗-๓๓๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๔๖-๑๔๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๖๘,๑๗๔) 

แมวาโดยหลักการท่ัวไป ทานมักกลาวคลุมๆ รวมๆ กันไปวา สมาบัติท้ัง ๘ หรือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ เปน

บาทแหงวิปสสนาไดท้ังหมด (เชน ปฏิสํ.อ.๒๓๖=สงฺคณี อ.๓๕๖=วิสุทฺธิ.๓/๓๑๒; ม.อ.๒/๑๙๗, ๔๖๘; ๓/๕๖๙, ๕๗๑; องฺ.อ.๓/

๓๕๗; วินย.อ.๑/๒๙๐; วิภงฺค.อ.๕๓๗; นิทฺอ.๑/๑๔๗; ๒/๒๕; วินย.ฏีกา ๒/๙๔) เปนบาทแหงผลสมาบัติไดท้ังหมด (เชน อุ.อ.

๒๓๓) และรวมกันหมดทุกขอ รวมเปนบาทของนิโรธสมาบัติ (เชน ม.อ.๒/๓๑๖) แตภาวะที่เนวสัญญานาสัญญายตนะเปนบาท 

หาเหมือนกับเอาฌานสมาบัติขออื่นๆ เปนบาทไม คือไมใชเปนตัวทํากิจแทจริง  
ท่ีกลาวนี้ เห็นไดชัดในการเขานิโรธสมาบัติ ทานช้ีแจงใหเห็นวา สมาบัติท่ีเปนข้ันทําการ ก็คืออากิญจัญญายตนะ สวน

เนวสัญญานาสัญญายตนะ แมจะเปนข้ันตอนที่จําเปน แตก็มีสภาพคลายเปนทางผานเทานั้น (ที.อ.๑/๔๒๔) ผูใดจะเขานิโรธ

สมาบัติ แมเขาสมาบัติผานมาโดยลําดับจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว แตในตอนที่ผานจากอากิญจัญญายตนะ กอนจะ

เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ไมไดทําบุพกิจ คือไมไดเตรียมจิตใหพรอมที่จะเขานิโรธไว ก็ไมอาจเขานิโรธสมาบัติได และเม่ือ

เขานิโรธไมสําเร็จ ก็ตองถอยกลับไปอยูในอากิญจัญญายตนะ มิใชคงอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนะ (วิสุทฺธิ.๓/๓๖๙; พึงนํา
เหตุผลเก่ียวกับการท่ีมรรคซ่ึงเกิดข้ึนแกผูพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไมเปนเหมือนเนวสัญญานาสัญญายตนะ

โดยส้ินเชิง ใน สงฺคณี.อ.๓๕๘ มาประกอบการพิจารณาดวย)   
เหตุผลเหลานี้ พอใหลงสันนิษฐานไดวา เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเปนภาวะจําเพาะตัว เปนจุดจําเพาะแหง

การเสวยผลของมันเองลวนๆ เมื่อออกจากสมาบัตินี้ ก็เปนการออกมาเลย พูดโดยนิปริยายวา ไมมีภาวะจิตสืบเนื่องในระดับนี้ 

ในการเจริญวิปสสนา เมื่อออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะมาพิจารณาสังขารธรรม ก็มิใชออกเพียงเพ่ือเปล่ียนอารมณเหมือน

อยางออกจากฌานสมาบัติขออื่น (ความจริง เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไมมีอารมณของมันเองดวยซ้ํา คนท่ีจะเขาสมาบัติ

ขอนี้ กําหนดเอาอากิญจัญญายตนะนั่นเองเปนอารมณ  เพ่ือจะกาวลวงไปเสีย เมื่อกาวลวง คือปลอยหรือผละจากอารมณนั้นได

จึงเขาสูภาวะท่ีเรียกวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินี้ เชน ที.ปา.๑๑/๓๕๕/๒๘๐; อภิ.วิ.๓๕/๕๙๙/๓๓๐; สงฺคณี อ.
๓๓๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๔๔-๑๕๑) แตเปนการออกมาสูภาวะจิตในระดับของสมาบัติท่ีรองลงมา คืออากิญจัญญายตนะ จึงนับวาเปน

การออกจากสมาบัติ ชนิดท่ีมีความหมายครบถวน ท้ังโดยปริยายและโดยนิปริยาย สํานวนพระสูตรจึงบรรยายความตอนนี้วา 

“ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้น” แลวพิจารณาสังขารธรรมท้ังหลาย   
แมวาโดยหลักการทั่วไป อาจพูดไดวา “ทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนบาทของวิปสสนา” (แตความจริง คําท่ี

กลาวจําเพาะเจาะจงลงไปอยางนี้ ยังไมพบเลย) คําวาเปนบาทในท่ีนี้ ก็จะมีความหมายเพียงวา ไดผานการเขาเนวสัญญานา-

สัญญายตนะออกมาแลว ซึ่งก็ยอมจะชวยทําใหจิตประณีตสนิทมากข้ึนอีก แตก็จะตองถือวา ภาวะจิตที่ใชเจริญวิปสสนาเวลานั้น

เปนอัปปนาสมาธิระดับอากิญจัญญายตนะอยูนั่นเอง (พึงระลึกไวดวยวา สมาธิในอรูปฌานทั้งหมด ลวนเปนระดับจตุตถฌาน

ท้ังส้ิน มีขอพิเศษเพียงวา เปนภาวะที่ประณีต หางไกลจากปจจนีกธรรมคือส่ิงรบกวนออกไปมากข้ึนเทานั้น – ดู อภิ.สํ.๓๔/

๑๙๒/๗๘; ที.อ.๑/๔๔๑; ๒/๑๔๖; วินย.ฏีกา ๒/๔๕๘) 
สวนสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนขอท่ีชัดเจนอยูแลววา เปนสมาบัติสําหรับเสวยผลแทๆ และไมอาจเจริญวิปสสนาภายใน

สมาบัติได เพราะไมมีสัญญาและเวทนา รวมทั้งขันธอื่นๆ อันประกอบรวม ที่จะใชกําหนดพิจารณาได ย่ิงกวานั้นยังมีภาวะพิเศษ

จากฌานสมาบัติอ่ืนๆ ท้ังหมด คือ เปนแตสมาบัติอยางเดียว ไมเปนสมาธิ (วิภงฺค.อ.๖๐๕) จึงเปนการแนนอนวา ตองออกจาก

สมาบัติกอน จึงเจริญวิปสสนาได  
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ตอน ๔: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? 

บทสรุป 

เรื่องเก่ียวกับนิพพาน 
 

บทที่ ๑๐ 

คุณคาและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเก่ียวกับนิพพาน 

๑. จุดหมายสูงสุดของชีวิต เปนสิ่งท่ีอาจบรรลุไดในชาติน้ี 
นิพพานซ่ึงเปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เปนภาวะท่ีมนุษยสามารถประจักษแจงไดในชีวิต

ปจจุบันนี้เอง เมื่อเพียรพยายาม ทําตัวใหพรอมพอ ก็ไมตองรอถึงชาติหนา ดังมีคุณลักษณะอยางหน่ึงของ

นิพพานวาเปน “สนฺทิฏกํ” (เห็นชัดไดเอง, ประจักษไดในชีวิตน้ี) และ “อกาลิกํ” (ไมจํากัดกาล, ไมข้ึนตอ
เวลา)

994
 และทานไดแสดงขอปฏิบัติตางๆ ไว เพื่อใหบรรลุนิพพานไดในทิฏฐธรรม คือ ในชาตินี้ ในปจจุบัน ทัน

เห็น ทันตา
995

 จึงมีพุทธพจนตรัสยืนยันวา 

“เราย่อมกล่าวดังน้ีว่า: บุรุษผู้เป็นวิญญู ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา เป็นคนตรง จงมาเถิด เรา
จะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เมื่อเขาปฏิบัติตามคําสั่งสอน ก็จักประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง
เอง ซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกโดยชอบ
ต้องการ อันเป็นจุดหมายของพรหมจรรย์ เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ทีเดียว (โดยใช้เวลา) เจ็ดปี...
หกปี...ห้าปี ฯลฯ หน่ึงเดือน...กึ่งเดือน...เจ็ดวัน”996 

๒. นิพพานเปนจุดหมายท่ีทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดชาติช้ัน หญิงชาย 
บุคคลทุกคน เมื่อมีฉันทะ เพียรพยายาม มีความพรอมแลว ก็สามารถบรรลุนิพพานได ไมมีขอจํากัดวา

จะตองเปนคนชาติชั้นวรรณะใด มีฐานะอยางไร ยากจน ม่ังมี เปนหญิง หรือชาย เปนคฤหัสถ หรือบรรพชิต มี

พุทธภาษิตแหงหน่ึงวา 
“ทางนั้น ชื่อว่าทางสายตรง ทิศนั้นชื่อว่าทิศไม่มีภัย รถชื่อว่ารถไร้เสียง ประกอบด้วยล้อ

คือธรรม มีหิริเป็นฝา มีสติเป็นเกราะกั้น ธรรมรถนั้น เราบอกให้ มีสัมมาทิฏฐินําหน้าเป็น
สารถี บุคคลใดมียานเช่นนี้ จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตาม เขาย่อมใช้ยานนั้น (ขับไป) ถึงในสํานัก
แห่งนิพพาน”997 

                                                 
994  องฺ.ติก.๒๐/๔๙๕/๒๐๒ (สนฺทิฏก มีความหมายเทากับทิฏธมฺมิกได เชน ขุทฺทก.อ.๑๓๗; สุตฺต.อ.๑/๘๘; พึงดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๔/

๔๒ และฎีกาแหงอังคุตตรนิกาย อางใน มงฺคล.๒/๒๐ ดวย) 
995  เชน สํ.นิ.๑๖/๔๖/๒๒ = ๒๖๗/๑๓๙ = สํ.ข.๑๗/๓๐๒/๑๙๙ = สํ.สฬ.๑๘/๒๔๔/๑๗๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๕๕/๔๗๕. 
996  ที.ปา.๑๑/๓๑/๕๘; ดูประกอบ วินย.๔/๑๒/๑๖; ม.มู.๑๒/๓๒๖/๓๓๐; ม.ม.๑๓/๔๐๑/๓๗๒ (ดูพุทธพจนในตอนวาดวย เจโตวิมุตติ-

ปญญาวิมุตติ ประกอบดวย เพราะลวนกลาวถึงการประจักษในทิฏฐธรรม; นอกจากนั้น พุทธพจนเก่ียวกับสติปฏฐานก็แสดงความไว

คลายกัน; ดู ที.ม.๑๐/๓๐๐/๓๕๑; ม.มู.๑๒/๑๕๑/๑๒๖. 
997  สํ.ส.๑๕/๑๔๔/๔๕ 

๑ 



๔๘๘  พุทธธรรม 
 

พระพุทธเจาทรงยินยอมใหสตรีบวชเปนภิกษุณี ท้ังท่ีสภาวะทางสังคมไมอํานวย ก็ดวยเหตุผลท่ีวา หญิง
บวชในธรรมวินัยแลว ก็สามารถประจักษแจงโลกุตรธรรม ตั้งแตโสดาปตติผลถึงอรหัตตผล ไดเชนเดียวกับชาย

998 
ครั้งหน่ึง พระโสมาภิกษุณี เขาไปนั่งพักอยู ณ โคนไมตนหน่ึงในปา มารประสงคจะแกลงหลอก จึงเขา

มากลาวคาถาวา 
“สถานะที่ยากนักหนาจะฝ่าไปได้ อันท่านผู้แสวงทั้งหลายจะพึงเข้าถึง สตรีมีปัญญาแค่สอง

น้ิว ไม่ได้พานพบหรอก” 

พระเถรีนั้นตอบวา  
“ความเป็นหญิงจะเกี่ยวอะไร ในเมื่อใจตั้งมั่นดี มีญาณเป็นไปอยู่ แก่ผู้เห็นแจ้งธรรมถูกต้อง, 

ผู้ใดยังมีความยึดถืออยู่ว่า เราเป็นหญิง หรือเราเป็นชาย หรือยังมีความรู้สึกค้างใจอยู่ว่าเรามีเรา
เป็น มารจึงควรจะพูดกับเขาผู้น้ัน”999 

ในแงของความเปนชาวบาน และชาววัด หรือคฤหัสถ กับบรรพชิต ก็มีพุทธพจนวา 
“เราไม่สรรเสริญการปฏิบัติผิด ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ดี บรรพชิตก็ดี 

ปฏิบัติผิดแล้ว เพราะข้อที่ปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่เป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้น  
(ญายะ) ให้สําเร็จได้;  

“เราสรรเสริญการปฏิบัติชอบ (สัมมาปฏิบัติ) ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ดี 
บรรพชิตก็ดี ปฏิบัติถูกแล้ว เพราะข้อที่ปฏิบัติถูกต้องนั้นเป็นเหตุ ย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็น
ทางรอดพ้นให้สําเร็จได้”1000 

และมีพุทธพจนตรัสถึงความหลุดพนของคฤหัสถกับบรรพชิตวา 
“เราไม่กล่าว (ว่ามี) ความแตกต่างอะไรเลย ระหว่างอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ กับ

ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วตลอดร้อยปี คือ วิมุตติ กับ วิมุตติ เหมือนกัน”1001 

เรื่องชาติชั้นวรรณะ นับวาเปนปญหาใหญในชมพูทวีป จึงมีพุทธพจนตรัสย้ําเรื่องน้ีบอยๆ ดังตัวอยาง

เรื่องหนึ่ง เปนคําสนทนาระหวางพระพุทธเจา กับพราหมณช่ือเอสุการี คัดมาบางตอนดังนี้ 
พราหมณ์: ท่านพระโคดมผู้เจริญ พราหมณ์ท้ังหลายบัญญัติทรัพย์ไว้ ๔ อย่าง...(คือ) บัญญัติ
การภิกขาจาร ให้เป็นทรัพย์ประจําตัวของพราหมณ์...บัญญัติธนูกับแล่ง ให้เป็นทรัพย์ประจําตัว
ของกษัตริย์...บัญญัติกสิกรรมและการเลี้ยงโค ให้เป็นทรัพย์ประจําตัวของแพศย์...บัญญัติเคียว
และไม้คาน ให้เป็นทรัพย์ประจําตัวของศูทร..พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้ ๔ อย่างดังนี้ 
ท่านพระโคดมผู้เจริญ จะตรัสว่ากระไรในเรื่องนี้? 

                                                 
998  วินย.๗/๕๑๕/๓๒๓ 
999  สํ.ส.๑๕/๕๒๖-๗/๑๘๙; ขุ.เถรี.๒๖/๔๓๗/๔๕๑ 
1000  ม.ม.๑๓/๗๑๐/๖๕๐; เทียบ สํ.ม.๑๙/๖๕-๖๙/๒๓ 
1001  สํ.ม.๑๙/๑๖๓๓/๕๑๖; ขอความวา คือวิมุตติกับวิมุตติเหมือนกัน พระไตรปฎกแปลฉบับภาษาไทยวา “คือหลุดพนดวยวิมุตติ

เหมือนกัน” ทั้งน้ีเพราะบาลีฉบับอักษรไทยเปน ยทิทํ วิมุตฺติยา วิมุตฺตนฺติ สวนฉบับอักษรพมาและฉบับอักษรโรมันเปน ยทิทํ วิมุตฺติยา 

วิมุตฺตินฺติ แตขอความน้ีมีใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑/๓๕ ดวย และท่ีนั้นพระไตรปฎกภาษาไทย แปลไปอีกอยางหนึ่ง, พึงดูไขความของ
อรรถกถาดวย (สํ.อ.๓/๔๐๓; องฺ.อ.๓/๒๒) และในอรรถกถานั้นวา วิมุตตินี้ หมายถึง อรหัตตผลวิมุตติ; อยางไรก็ตาม คัมภีรรุนมิลินท-
ปญหาเปนตนมา (ตั้งแตราว พ.ศ.๕๐๐) กลาววา คฤหัสถบรรลุอรหัตตผล ตองอุปสมบทในวันนั้น มิฉะนั้นตองปรินิพพาน (มิลินฺท.

๓๐๐); ปญหาวา เมื่อเปนคฤหัสถบรรลุนิพพานไดแลว จะบวชทําไม ดู มิลินฺท.๓๑๖. 



บทท่ี ๑๐ บทสรุป เรื่องเก่ียวกับนิพพาน   ๔๘๙ 
 

  

พระพุทธเจา: แน่ะพราหมณ์ ชาวโลกทั้งหมด พร้อมใจกันอนุญาตข้อตกลงนี้ไว้แก่พราหมณ์
ท้ังหลายว่า (ขอพราหมณ์ท้ังหลาย) จงบัญญัติทรัพย์ ๔ ประการเหล่าน้ีเถิด ดังน้ีหรือ? 

พราหมณ์: มิใช่เช่นน้ัน ท่านพระโคดม 

พระพุทธเจา: แน่ะพราหมณ์ เปรียบเหมือนบุรุษยากไร้ ไม่มีอะไรเป็นของตน เป็นผู้ขัดสน, คน 
(พวกหนึ่ง) เอาก้อนเนื้อขึ้นแขวนให้แก่เขา ผู้ไม่มีความปรารถนาเลย โดยบอกว่า นี่แน่ะพ่อ
มหาจําเริญ เธอกินเนื้อนี้เสีย และจ่ายเงินค่าเนื้อมา ดังนี้ฉันใด พวกพราหมณ์ก็ฉันนั้น ย่อม
บัญญัติทรัพย์ ๔ อย่างเหล่าน้ี แก่สมณพราหมณ์ท้ังหลายเหล่าน้ัน โดยไม่ได้รับความยินยอม 

 นี่แน่ะพราหมณ์ เราย่อมบัญญัติอริยโลกุตรธรรม ว่าเป็นทรัพย์ประจําตัวของคน (ทุกคน) 
ฯลฯ  

 แน่ะพราหมณ์ ท่านจะเห็นเป็นประการใด (สมมติว่า) ขัตติยราช ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว 
รับสั่งให้บุรุษชาติต่างๆ กัน ๑๐๐ คน มาประชุมกันว่า มาเถิดท่านทั้งหลาย ในบรรดาท่าน
ทั้งหลายนั้น ผู้ใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ จากตระกูลพราหมณ์ จากตระกูลเจ้า ผู้นั้นจงเอาไม้สัก 
ไม้สาละ ไม้สน ไม้จันทน์ หรือไม้ทับทิม มาทําเป็นไม้สีไฟ จงก่อไฟ ให้ความร้อนปรากฏ; มา
เถิดท่านท้ังหลาย ในบรรดาท่านท้ังหลายน้ัน ผู้ใดเกิดจากตระกูลจัณฑาล จากตระกูลพราน จาก
ตระกูลช่างสาน จากตระกูลช่างรถ จากตระกูลคนเทขยะ ผู้นั้นจงเอาไม้รางสุนัข ไม้รางสุกร ไม้
รางย้อมผ้า หรือไม้ละหุ่ง มาทําเป็นไม้สีไฟ จงก่อไฟ ให้ความร้อนปรากฏ;  

นี่แน่ะพราหมณ์ ท่านเห็นเป็นประการใด ไฟที่คนผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ จากตระกูล
พราหมณ์ จากตระกูลเจ้า เอาไม้สัก ไม้สาละ ไม้สน ไม้จันทน์ หรือไม้ทับทิม มาทําเป็นไม้สีไฟ
ก่อขึ้น ให้มีความร้อนปรากฏ ไฟนั้นเท่านั้นหรือ จึงจะมีเปลว มีสี มีแสง และสามารถใช้ทํากิจ
ที่พึงทําด้วยไฟได้, ส่วนไฟที่คนผู้เกิดจากตระกูลจัณฑาล จากตระกูลพราน จากตระกูลช่างสาน 
จากตระกูลช่างรถ จากตระกูลคนเทขยะ เอาไม้รางสุนัข ไม้รางสุกร ไม้รางย้อมผ้า ไม้ละหุ่ง มา
ทําเป็นไม้สีไฟก่อขึ้น ให้มีความร้อนปรากฏ ไม่มีเปลว ไม่มีสี ไม่มีแสง ไม่สามารถใช้ทํากิจที่พึง
ทําด้วยไฟได้ อย่างน้ันหรือ? 

พราหมณ์: มิใช่เช่นนั้น ท่านพระโคดมผู้เจริญ...ไฟทั้งหมดนั่นแหละ มีเปลว มีสี มีแสง และ
ไฟทั้งหมด ใช้ทํากิจท่ีพึงทําด้วยไฟได้ 

พระพุทธเจา: ฉันนั้นเหมือนกันแล ท่านพราหมณ์ บุคคลแม้หากออกบวชเป็นอนาคาริก จาก
ตระกูลกษัตริย์ และเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เป็นผู้...มีสัมมาทิฏฐิ ก็ย่อมเป็นผู้
ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้, แม้หากออกบวชเป็นอนาคาริก จากตระกูลพราหมณ์
...จากตระกูลแพศย์...จากตระกูลศูทร และเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เป็นผู้...มี
สัมมาทิฏฐิ ก็ย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้”1002  
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๔๙๐  พุทธธรรม 
 
๓. นิพพานอํานวยผล ท่ีย่ิงกวาลําพังความสําเร็จทางจิตจะใหได 

การบรรลุนิพพาน แมจะอาศัยความสําเร็จทางจิต (เจโตวิมุตติ) คือ ฌานสมาบัติ เปนพื้นฐานบางไมมาก

ก็นอย และผูบรรลุนิพพานก็มีความเก่ียวของกับความสําเร็จทางจิตน้ันอยูเรื่อยๆ ในการดําเนินชีวิต แตนิพพานก็

เปนภาวะตางหากจากความสําเร็จทางจิตเหลาน้ัน เปนความหลุดพนแมจากความสําเร็จทางจิตเหลาน้ัน เปนส่ิงท่ี

ประจักษแจงตอเม่ือสามารถกาวลวงความสําเร็จทางจิตไปได  

มีขอควรสังเกตเก่ียวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพาน คือ  
๑) ทําใหเกิดความหลุดพนข้ันสุดทายท่ีเด็ดขาด ส้ินเชิง ชนิดที่เปนธรรมดาธรรมชาติ ไมถอยกลับ เชน 

ในทางจริยธรรม มีความไมเห็นแกตัวท่ีแทจริง ชนิดท่ีเปนผลซึ่งเกิดข้ึนเอง เปนอาการของการที่ไดทําลายความ

ยึดม่ันในตัวตนลงได ดวยปญญาที่มองเห็นสภาวะของส่ิงท้ังหลาย ซึ่งไมนา และไมอาจจะเขาไปยึดถือผูกพัน

เอาไวกับตัวตนได   
ในเมื่อเปนอาการท่ีเปนไปเองตามธรรมชาติ ความไมเห็นแกตัวน้ัน จึงทําไดโดยไมตองฝน ไมตองบังคับ

ใจ ไมตองอาศัยกําลังจิต ไมตองอาศัยการยึดอันหนึ่งเพื่อปลอยหรือใหหลุดออกจากอีกอยางหนึ่ง เชน ไมตอง

อาศัยความยึดมั่นในอุดมคติ ความอุทิศตัวใหแกส่ิงประเสริฐท่ีศรัทธาอยางสุดจิตสุดใจ ความขมหรือระงับกิเลส

ดวยกําลังสมถะหรือวิปสสนาระหวางปฏิบัติธรรม และความนอมด่ิงด่ืมด่ําในภาวะแหงฌานสมาบัติ เปนตน 

๒) ในการท่ีจะประจักษแจงนิพพานนั้น ไมวาผูปฏิบัติจะไดบรรลุความสําเร็จทางจิตไวแลวสูงเพียงใดก็

ตาม เขาจะตองหลุดพนจากความติดใจพอใจในผลสําเร็จทางจิตนั้น มองเห็นสภาวะของผลสําเร็จนั้นตาม

แนวทางของเหตุปจจัยตามธรรมชาติ กาวลวงความผูกพันกับผลสําเร็จเหลาน้ันไปไดกอน จึงจะบรรลุนิพพานได  
อยางไรก็ตาม การขามพนไปไดน้ันแหละ กลับเปนสวนเติมเต็มของความสําเร็จทางจิต หรือเปนความ

พนไปได ชนิดท่ีชวยทําใหสมบูรณ  
- ผลสําเร็จทางจิต เทาใดก็ตาม ท่ีตนเคยไดไวแลว ผูบรรลุนิพพานสามารถใชประโยชนไดท้ังหมด 

เชน ใชเปนท่ีใหใจอยูพักผอนอยางมีความสุขยามวาง ดังท่ีเรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร เปนการนําเอาฌานสมาบัติ

มารับใชการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนตน 
- ทําใหผลสําเร็จทางจิตท่ีเคยไดไวแลว ซึ่งตามปกติยังอาจเส่ือมถอยได กลายเปนภาวะไมเส่ือมถอย 
- เพิ่มความสามารถและขยายวิสัยแหงการเสวยผลสําเร็จทางจิตใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน ถาเดิมเคย

ไดถึงสมาบัติ ๘ เมื่อบรรลุอนาคามิผลหรืออรหัตตผลแลว ก็สามารถกาวตอไปถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ  

๓) ความสําเร็จทางจิต อาจระงับกิเลสและความทุกขไวไดเปนเวลายาวนาน แตก็ยังไมเด็ดขาด กิเลส

และความทุกขกลับฟนข้ึนได นับวาเปนของชั่วคราว เพราะเปนวิธีขมหรือทับไว หรือฝากฝงใจไวกับส่ิงอื่น แตการ

บรรลุนิพพาน ทําใหกิเลสและความทุกขนั้นสูญส้ินไปโดยเด็ดขาด เพราะขุดหรือถอนท้ิงดวยปญญา และส่ิงท่ีดับ

ไปในการประจักษแจงนิพพานนั้น ก็เปนการดับเฉพาะส่ิงท่ีชั่วราย ไดแกตัววุนและเหตุใหวุนตางๆ เชน ดับโลภะ 

โทสะ โมหะ ดับตัณหา ดับภพ ดับทุกข ดับอวิชชา มิไดดับอะไรท่ีเปนส่ิงดีงามเลย  
ยิ่งกวานั้น เม่ือดับส่ิงช่ัวรายแลว ก็กลับมีคุณลักษณะท่ีดีเดนขึ้นมาแทน อยางชนิดเปนไปเองตาม

ธรรมดา นอกเหนือจากความสุข คือ การดําเนินชีวิตดวยปญญา และการบําเพ็ญกิจดวยกรุณา ซึ่งเปนส่ิงท่ีลําพัง

ความสําเร็จทางจิตไมอาจใหเกิดข้ึนได  
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ดังน้ัน ผูประจักษแจงนิพพานอยางเดียว แมจะไมไดความสําเร็จทางจิตท่ีสูงสง ก็ยังประเสริฐกวาผูท่ีได

ฌานสมาบัติอยางสูง แตไมประจักษแจงนิพพาน  

๔) การบรรลุนิพพาน ทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในตัวมนุษยถึงข้ันพ้ืนฐาน เปล่ียนจิตใจ เปล่ียน

ลักษณะความคิด เปล่ียนบุคลิกภาพ มีโลกทัศนและชีวทัศนอยางใหม มีระบบพฤติกรรมม่ันคง ท้ังน้ีเพราะมี

ความเปล่ียนแปลงในทางจิตใจท่ีสําคัญ ๒ ดาน คือ ความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และความเช่ือถือ อันเปน

เรื่องทางดานอวิชชา กับปญญา อยางหนึ่ง  และความรูสึกเกี่ยวกับคุณคาหรือการสนองความตองการ อันเปน
เรื่องทางดานตัณหา กับฉันทะ อีกอยางหน่ึง ท้ังสองดานนี้สัมพันธกัน แตอาจแยกพูดไดคนละระดับ 

เมื่อเด็กชาย ก. ถูกเรียกตัวมาพบครู ข. ถาเขาเขาใจวา ครู ข. กําลังหาความผิดและคิดลงโทษเขา 

เด็กชาย ก. อาจกลัวตัวส่ัน แตถารูวาครู ข. ใจดี เรียกมาแนะนําดวยเมตตา เขาอาจมีอาการสงบและอบอุนใจ 

คนที่มักมองเห็นคนอื่นเปนศัตรู กับคนท่ีมักมองเห็นคนอื่นเปนมิตร ก็ยอมมีความรูสึก มีบุคลิกภาพ และ

พฤติกรรมตางกัน   
คนผูหน่ึงเช่ือ และอยากไดเพชรสายฟา ท่ีเขาวาซอนอยูท่ีถ้ําแหงหน่ึงในภูเขากลางปา ตามลายแทง เขา

อาจยอมลงทุนอยางมากมาย ยอมเส่ียงชีวิต ตลอดจนอาจถึงกับเขนฆาคนอื่นๆ หลายคน ยอมใชเวลามากมาย

คนหาเพชรน้ัน แตคนอีกผูหนึ่ง ไมอยากได ไมสนใจแมเพียงจะหันมาฟงเขาเลาเรื่องราวของเพชร  
มนุษยปุถุชน ปรารถนารูป รส กล่ิน เสียง โผฏฐัพพะ ท่ีพึงใจ เขายอมตื่นเตน ฝนใฝ เอาใจจดจอ และ

ทําการตางๆ เพื่อใหไดส่ิงเหลานี้มาเสพเสวย และเขาเขาใจวา เขาสามารถครอบครองเปนเจาของส่ิงเหลานั้นได

จริง สุขทุกขของเขา ก็ข้ึนอยูกับการไดหรือไมได และความผันผวนปรวนแปรของส่ิงเหลาน้ี   
สวนผูบรรลุนิพพานแลว มองเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะของธรรมดาแหงธรรมชาติ ไมเห็นอะไรที่จะ

เอาตัวตนเขาครอบครองซอนข้ึนไวได มองเห็นส่ิงท้ังหลายกวางพนออกไปจาการเพงจองหาเวทนาท่ีจะเสพเสวย 

มองเห็นการที่จะตองปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายไปตามความสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง การท่ีจะต่ืนเตนฝนใฝ ใจ

จดจอ ว่ิงวุนไปกับการแสวงหาส่ิงเสพเสวยเหลาน้ัน จึงไมมี ความเขาใจความสัมพันธของตนกับส่ิงท้ังหลายท่ี

แวดลอม ไมวาจะเปนทรัพยสิน ผูคน ธรรมชาติ และชีวิตของตน เปล่ียนไปเปนอยางใหม ความรูสึกเกี่ยวกับ

คุณคาของส่ิงท้ังหลายท่ีตนเขาไปเกี่ยวของดวย ก็เปล่ียนไป นําไปสูบุคลิกภาพและระบบพฤติกรรมอยางใหม ท่ี

เรียกวาลอยพนจากโลกธรรม หรือถึงอยูในโลก แตไมติดโลก ไมเปรอะเปอนโลก โลกฉาบทาไมได  
ภาวะหลุดพน และเกิดความเปล่ียนแปลงในชีวิตเชนนี้ ยากจะพรรณนา ทานจึงมักบรรยายดวยคําอุปมา 

เชนวา เหมือนฟนไข หายปวย สรางเมา เย็นลงได หายรอน ขับส่ิงหมักหมมออกหมดแลว หลุดจากบวง  พน

จากเคร่ืองผูกมัด ขึ้นฝงได ขามถึงฝงท่ีปลอดภัย น้ําใสสงบ เปนตน  
อุปมาเหลานี้ หลายขอมีลักษณะรวมในแงท่ีวา แสดงภาวะเดิมซึ่งติดขัดวุนวายไมสะดวก ตองมัว

สาละวนกับการด้ินรนปกปองและทรงตัวเอง ไดรับความสุขจากการผอนบรรเทาทุกขภัยไปไดคราวหน่ึงๆ จํากัด

ตัวและจํากัดความสนใจอยูกับสถานการณแหงการด้ินรนของตนในขอบเขตอันคับแคบ นิพพานเปนความเปล่ียน

หรือพนจากภาวะเชนนั้น ไปสูความเปนอิสระ เปนไทแกตน สามารถขยับเขยื้อนเคล่ือนไหวไดอยางคลองตัวตาม

ปรารถนา ไมตองมัวหวงกังวลกับการปกปองรักษาตัวตน อยูในภาวะปลอดโปรงโลง ไปไดท่ัว และมองเห็น

กวางไกล ขออุปมาเหลานั้น บางขอใชกับภาวะท่ีเปนผลสําเร็จทางจิตไดดวย แตกระนั้นก็ยังมีขอแตกตาง คือ

ความสําเร็จทางจิต ใหเกิดผลอยางน้ีได เพียงช่ัวคราว 
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๕) เปนธรรมชาติของมนุษยอยางหนึ่ง ท่ีจะพยายามแสวงหาความหมายและจุดหมายของชีวิตท่ีสูงสง
ยิ่งไปกวาเพียงการเกิดมาหาอารมณเสพเสวย แลวก็จากโลกไป บางครั้ง มนุษยอาจถูกความจําเปนทางวัตถุ หรือ
ความดิ้นรนในการดํารงชีวิตบีบคั้น ใหลืมหรืองดมองหาความหมายเชนน้ันไปช่ัวคราว แตพอมีโอกาสบาง มนุษย
อยางนอยบางกลุมบางพวก ก็จะตองหันมาแสวงหา และในเม่ือยังขามไมพนความสงสัย มนุษยก็จะตองหันมา

พะวงเรื่องน้ีกันเรื่อยไป  
ดังน้ัน ลัทธินิยม หรืออุดมการณใดก็ตาม ซึ่งมุงแตสนองความเปนอยูดีทางวัตถุอยางเดียว ไมหาท่ีใหใจ

ลง หรือหาท่ีใหใจลงไมได ลัทธินิยมหรืออุดมการณเชนนั้น ช่ือวามีชองวางกวางใหญอยูในตัว ขาดความสมบูรณ 
ไมอาจสนองความตองการของมนุษยไดอยางเพียงพอ   

พูดตามสํานวนพุทธศาสนาวา การสนองความตองการของมนุษยเพียงแคข้ันทิฏฐธัมมิกัตถะอยางเดียว 

หาพอไม จําจะตองใหมีสัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะดวย  
เมื่อพูดในแงน้ี ท้ังนิพพานก็ดี ความสําเร็จทางจิตอยางอื่นๆ ก็ดี คือสวนเติมเต็ม ท่ีชวยแกปญหานั้น 

อยางไรก็ดี ระหวางความสําเร็จทางจิต กับนิพพาน ความสําเร็จทางจิตยังจัดอยูในระดับสัมปรายิกัตถะ คือ

ประโยชนหรือจุดหมายที่ลํ้าลึกเลยหนาออกไปจากทิฏฐธัมมิกัตถะ เปนระดับถัดออกไป หรือข้ันรอง ยังจะตอง

กาวตอไปอีกสูขั้นสุดทาย คือนิพพาน ซึ่งเปนปรมัตถะ หรือจุดหมายสูงสุด อันเปนความสมบูรณท่ีแทจริง 

จุดท่ีมักเขวหรือเขาใจพลาด เก่ียวกับนิพพาน 

๑. ความยึดมั่น ในความไมยึดมั่น 
กระบวนธรรมฝายกอทุกข อาจเรียกช่ือตามองคธรรมท่ีเปนตัวการสําคัญวา กระบวนธรรมฝายอวิชชา- 

ตัณหา สวนกระบวนธรรมฝายดับทุกข ก็อาจเรียกชื่อตามองคธรรมท่ีสําคัญวา กระบวนธรรมฝายวิชชา-วิมุตติ 

ถาเรียกอยางงายๆ ฝายแรก คือ ไมรู จึงติด ฝายหลังเปน พอรู ก็หลุด   
ในฝายอวิชชา–ตัณหา นั้น องคธรรมท่ีเปนข้ัวตอ ซึ่งพาเขาไป หรือนําไปสูชาติภพ ก็คือ อุปาทาน ท่ี

แปลวา ความถือมั่น ความยึดม่ัน หรือความยึดติดถือมั่น สวนในฝายวิชชา–วิมุตติ องคธรรมท่ีเปนขั้วตอ ซึ่งพา
ออกไป หรือเปนจุดแยกออกจากสังสารวัฏฏ ไดแก นิพพิทา แปลกันวา ความหนาย คือหมดใคร หายอยาก 

หรือหายติด องคธรรมสองฝายนี้ มาจับคูตรงขามกัน เปน อุปาทาน กับ นิพพิทา   
อุปาทาน เกิดจากอวิชชา ท่ีไมรูจักส่ิงน้ันๆ ตามสภาวะท่ีแทจริง เปดทางใหตัณหาอยากไดใครจะเอา มา

ครอบครองเสพเสวย แลวเอาตัวตนเขาผูกพันถือม่ันถือหมายวาตองเปนอยางน้ัน ตองเปนอยางน้ี ท่ีเรียกวา

อุปาทาน  
สวนนิพพิทา เกิดจากความรูเขาใจส่ิงท่ีเคยยึดติดถือมั่นไวน้ันตามสภาวะ วามีขอเสียขอบกพรอง ไม

ปลอดภัยอยางไรๆ เปนส่ิงท่ีไมนา และไมอาจจะเอาตัวเขาไปผูกพันไว แลวเกิดความหนาย หมดความ

เพลิดเพลินติดใจ อยากจะผละออกไปเสีย   
จะเห็นวา อุปาทาน เกิดสืบเนื่องมาจากอวิชชา ความไมรูสภาวะ สวนนิพพิทา เกิดจากความรูเขาใจตาม

เปนจริง ซึ่งทานมีศัพทเฉพาะใหวา ยถาภูตญาณทัสสนะ 



บทท่ี ๑๐ บทสรุป เรื่องเก่ียวกับนิพพาน   ๔๙๓ 
 

  

ขอท่ีพึงย้ําในที่นี้ก็คือ การท่ีนิพพิทาจะเกิดข้ึน หรือการท่ีจะถอนทําลายอุปาทานไดนั้น เปนเรื่องท่ีเกิด

จากความรูความเขาใจ คือ เมื่อรูเขาใจสภาวะแลว นิพพิทาก็เกิดเอง อุปาทานก็หมดไปเอง เปนเรื่องของกระบวน
ธรรมแหงเหตุปจจัย หรือภาวะท่ีเปนไปเองตามเหตุปจจัยของมัน

1003 
บางทีเราสอนกันวา จงอยายึดมั่นถือม่ัน หรือวา อยายึดม่ันกันไปเลย หรือวา ไมยึดม่ันถือมั่นเสียเทานั้น 

ก็หมดเรื่อง
1004

 การสอนเชนน้ีเปนส่ิงท่ีดี และควรสอนกัน แตพรอมน้ันก็จะตองระลึกถึงหลักการที่กลาวแลว

ขางตนดวย คือจะตองพยายามใหความท่ีจะไมยึดม่ันนั้น เกิดข้ึนโดยถูกตองตามทางแหงกระบวนธรรม มิฉะนั้น

ก็อาจกลายเปนการปฏิบัติผิดพลาดและมีโทษได โทษท่ีจะเกิดข้ึนน้ีคือ “ความยึดมั่น ในความไมยึดมั่น”  
การปฏิบัติดวยความยึดม่ันในความไมยึดม่ันนั้น ยอมกอใหเกิดโทษได เชนเดียวกับการกระทําดวย

ความยึดม่ันโดยทั่วไป  
สมมติวา มีหอของอยูหอหน่ึง หอดวยผาสีสวยงามเรียบรอยเปนอยางดี วางไวในตูกระจกท่ีปดใสกุญแจ

ไว ชายผูหนึ่งเชื่ออยางสนิทใจวาในหอน้ันมีของมีคา เขาอยากได ใจจดจออยู แตยังเอาไมได เขาพะวักพะวน

วุนวายอยูกับการท่ีจะเอาของนั้น เสียเวลาเสียการเสียงานมาก ตอมามีคนท่ีเขานับถือมาบอกวา ในหอน้ันไมมีของ

มีคาอะไร ไมนาเอา และการท่ีเขาอยากไดอยากเอาพะวงวุนวายอยูนั้นไมดีเลย ทําใหเกิดความเสียหายมาก ใจ

หน่ึงเขาอยากจะเชื่อคําบอกของคนที่นับถือ และเขาก็เห็นดวยวาการพะวงวุนวายอยูนั้นไมดีมีโทษมาก แตลึกลง

ไป เขาก็ยังเชื่อวา คงตองมีของมีคาเปนแน   
เม่ือยังเชื่ออยู เขาก็ยังอยากได ยังเยื่อใย ยังตัดใจไมลง แตเขาพยายามขมใจเช่ือตามคนท่ีเขานับถือและ

แสดงใหคนอื่นๆ เห็นวา เขาเชื่อตามเห็นตามคําของคนที่เขานับถือน้ันแลว เขาจึงแสดงอาการวาเขาไมอยากได 

เขาไมตองการเอาของหอนั้น   
สําหรับคนผูน้ี ถึงเขาจะยืนตะโกน น่ังตะโกนอยางไรๆ วา ฉันไมเอาๆ ใจของเขาก็คงผูกพัน เกาะเกี่ยว

อยูกับหอของน้ันอยูน่ันเอง และบางที เพ่ือแสดงตัวใหคนอื่นเห็นวาเขาไมตองการของน้ัน เขาไมอยากได เขาจะ

ไมเอาของนั้น เขาอาจแสดงกิริยาอาการท่ีแปลกๆ ท่ีเกินสมควร อันนับไดวามากไป กลายเปนพฤติกรรมวิปริตไป

ก็ได น้ีเปนตอนท่ีหนึ่ง 
ตอมา ชายผูนั้นมีโอกาสไดเห็นของท่ีอยูในหอ และปรากฏวาเปนเพียงเศษผาเศษขยะจริงตามคําของคน

ท่ีเขานับถือเคยพูดไว ไมมีอะไรมีคาควรเอา เมื่อเขารูแนประจักษกับตัวอยางนี้แลว เขาจะหมดความอยากได

ทันที ใจจะไมเกาะเก่ียว ไมคิดจะเอาอีกตอไป  
คราวน้ี ถึงเขาจะพยายามบังคับใจของเขาใหอยากได ขมฝนใหอยากเอา ถึงจะเอาเชือกผูกตัวติดกับของ

น้ัน หรือหยิบของน้ันขึ้นมา รองตะโกนวาฉันอยากได ฉันจะเอา ใจก็จะไมยอมเอา  
ตอจากนี้ไป ใจของเขาจะไมมาวกเวียนติดของอยูกับหอของนั้นอีก ใจของเขาจะเปดโลงออกไป พรอมที่

จะมองจะคิดจะทําการอื่นๆ ไดอยางเต็มท่ีสืบไป น้ีเปนตอนที่สอง  

                                                 
1003  ยถาภูตญาณทัสสนะ เปนความรูขั้วตอที่ตัดแยก ยังไมใชความรูขั้นสุดทายที่เรียกวาวิมุตติญาณทัสสนะ; เปนธรรมดาที่วา เมื่อ

ยถาภูตญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลว นิพพิทาก็จะเกิดตามมาเอง ดู องฺ.ทสก.๒๔/๒/๒; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๖; ดู พุทธพจนสรุป
ที่วา เม่ืออวิชชาจางคลาย วิชชาเกิด ก็ไมยึด ที่ ม.ม.๑๒/๑๕๘/๑๓๕; รูแคไหนจึงจะเลิกยึดถือ เชนที่ ม.อุ.๑๔/๔๑/๔๐. 

1004  พุทธพจนหน่ึงที่อางกันมากเก่ียวกับความไมยึดมั่น คือ “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” แปลวา ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น หรือ ส่ิง

ทั้งปวงไมอาจยึดม่ันไวได (ม.มู.๑๒/๔๓๔/๔๖๔; ๔๓๘/๔๖๙; สํ.สฬ.๑๘/๙๕/๖๒; สํ.ม.๑๙/๕๘/๙๐); อภินิเวส เปนไวพจนหน่ึงของ
อุปาทาน (เชน อภิ.วิ.๓๕/๓๑๒/๒๐๐) 



๔๙๔  พุทธธรรม 
 

ความเทียบเคียงในตอนที่หน่ึง เปรียบไดกับพฤติกรรมของปุถุชน ผูยังมีความอยากและความยึดอยู

ดวยตัณหาอุปาทาน เขาไดรับคําส่ังสอนทางธรรมวา ส่ิงท้ังหลายท่ีอยากได มั่นหมายยึดเอานั้น มีสภาวะแทจริงท่ี

ไมนาอยากไมนายึด และความอยากความยึดถือก็มีโทษมากมาย เขาเห็นดวยโดยเหตุผลวา ความอยากไดและ

ความถือมั่นไวมีโทษมาก และก็อยากจะเช่ือวา ส่ิงท้ังหลายท่ีอยากได ลวนมีสภาวะซึ่งไมนาฝนใฝใครเอา แตก็ยัง

ไมมองเห็นเชนนั้น ลึกลงไปในใจ ก็ยังมีความอยากความยึดอยูนั่นเอง แตเพราะอยากจะเชื่อ อยากจะปฏิบัติตาม 

หรืออยากแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําทางธรรมน้ัน เขาจึงแสดงออกตางๆ กระทําการตางๆ ใหเห็นวา 

เขาไมอยากไดไมยึดติด ไมคิดจะเอาส่ิงท้ังหลายท่ีนาใครนาพึงใจเหลานั้น  
ในกรณีนี้ ความไมอยากไดไมอยากเอา หรือไมยึดติดของเขา มิใชของแทจริงท่ีเปนไปเองตามธรรมดา

ของธรรมชาติ เปนเพียงสัญญาแหงความไมยึดมั่น ท่ีเขาเอามายึดถือไว เขาเขาใจความหมายของความไมยึดมั่น

น้ันอยางไร ก็พยายามปฏิบัติหรือทําการตางๆ ไปตามน้ัน ความไมยึดมั่นของเขา จึงเปนเพียงความยึดม่ันใน

ความไมยึดมั่น และการกระทําของเขา ก็เปนการกระทําดวยความยึดมั่นในความไมยึดม่ัน  
การกระทําเชนนี้ยอมมีโทษ คือ อาจกลายเปนการกระทําอยางเสแสรง หลอกตนเอง หรือเกินเลยของ

จริง ไมสมเหตุผล อาจถึงกับเปนพฤติกรรมวิปริตไปก็ได  

ความเทียบเคียงในตอนท่ีสอง เปรียบไดกับพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอง ตามธรรมดาแหงกระบวน

ธรรม เปนธรรมชาติ เปนไปเองตามเหตุปจจัย คือเกิดจากความรูแจงประจักษ ตามหลักการที่วา เมื่อเหตุปจจัย

พรอมแลว ผลก็เกิดข้ึนเอง จําเปนจะตองเกิด ถึงฝนก็ไมอยู คือ เมื่อรูสภาวะของสังขารท้ังหลายแทจริงแลว จิตก็

หลุดพน หมดความยึดติดเอง 

ถามวา ถาอยางน้ัน ปุถุชน เมื่อยังไมเกิดญาณทัสสนะ จะพยายามปฏิบัติตามหลักความไมยึดม่ันถือมั่น

บางไมไดหรือ ตอบวาได และควรอยู เพราะเพียงมองเห็นโทษของความยึดม่ัน ก็นับวาเปนประโยชนแลว แตขอ

สําคัญ จะตองมีสติรูระลึกไววา นี้เราอยูเพียงในขั้นของความยึดมั่นในความไมยึดม่ันเทาน้ัน เม่ือจะทําอะไร อาจ

บอกตัวเองวา เราจะทําการนี้ดวยความไมยึดม่ัน พรอมน้ันก็ระลึกไวดวยวา เราจะทําไปตามเหตุตามผล ไมหลง

ไปตามความยึดมั่นในความไมยึดม่ันนั้น พยายามทําการดวยปญญา ดวยความรูความเขาใจใหมากท่ีสุด   
เพียงเทานี้ ก็จะเปนการกระทําท่ีเปนคุณ ผลดีท่ีจะไดในระดับนี้ก็คือ เปนการฝกตน เปนการปูพื้นฐาน

สําหรับความไมยึดม่ันที่แทจริงตอไป และผลเสียจากการกระทําท่ีเลยเถิด เกินไป หรือมากไป หรือหลอกตัวเอง 

ก็จะไมเกิดข้ึน แตถาเขาใจผิดเห็นไปวา นี่แหละคือความไมยึดม่ัน ก็จะผิดพลาด เกิดผลเสียไดทันที 

ความยึดม่ันในความไมยึดม่ันนี้ มิใชมีเฉพาะในดานดีเทาน้ัน มีตัวอยางผูจะเอาไปใชในทางช่ัวรายดวย 

เชนผูท่ีพูดวา ส่ิงท้ังหลายเปนอนัตตา ไมมีตัวตน ชีวิตคนเปนเพียงขันธ ๕ มาประกอบกันเขา ไมมีอะไรจะพึง

ยึดถือ ไมมีนาย ก. ไมมีนาง ข. เม่ือไมยึดมั่นถือม่ันแลว จะฆาจะฟนใคร ก็ไมมีบาป ดังน้ีเปนตน  
น้ีคือตัวอยางของการท่ีผูมีกิเลส ยกเอาสภาวธรรมข้ึนมาเปนขออาง สําหรับการกระทําดวยความยึดมั่น

ถือม่ันของตน ถาไมมีความยึดมั่นในคนที่จะถูกฆา ถาไมมีเจตนายึดม่ัน ท่ีเจาะจงมุงรายตอเปาของการกระทํา จะ

มีการยกศัสตราวุธขึ้นตัดผาหรือพุงใสไดอยางไร การกระทําอยางนี้ เปนเพียงการกระทําดวยความยึดม่ันถือมั่น

อยางรุนแรงเทาน้ันเอง  
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อน่ึง ขอยอนไปกลาวถึงความเทียบเคียงขางตน ความจริง ระหวางความเทียบเคียงสองตอนขางตนนั้น 

ยังมีตอนแทรกกลางไดอีกตอนหนึ่ง กลาวคือ ชายผูอยากไดหอของท่ีเขาเช่ือวามีของมีคาน้ัน เม่ือคนท่ีเขานับถือ

บอกเขาวา ในหอนั้น ไมมีของมีคาอะไร มีแตเศษผาเศษขยะ และไดชี้แจงเหตุผลเลาถึงความเปนมาของหอของ

น้ันวา เขาไดเห็นของต้ังแตกอนเอาเขาหอ ตลอดถึงวา หอของน้ันมาอยูท่ีน่ันไดอยางไร ดวยเหตุผลหรือความ

ประสงคอะไร เมื่อชายน้ันมองเห็นเหตุผลแจมชัดตามคําช้ีแจงของคนผูนั้นแลว อาจเชื่อสนิทดวยความมั่นใจใน

เหตุผลวา ในหอนั้นไมมีของมีคาอยางแนนอน   
ความเชื่อดวยความมั่นใจในเหตุผลอยางนี้ ยอมมีผลตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของชายผูนั้น

ไดมาก แมวาเขาจะยังไมหมดความยึดมั่นถือมั่นโดยส้ินเชิงเหมือนอยางความเทียบเคียงในตอนที่สอง แตก็เหลือ

เพียงเยื่อใยท่ีนับวานอย ตางจากความเทียบเคียงในตอนที่หนึ่งอยางมาก ความเทียบเคียงในตอนแทรกน้ี เปรียบ

ไดกับระดับจิต หรือระดับความรูและความคิด ของพระอริยบุคคลชั้นตนๆ คือ พระโสดาบัน ถึงอนาคามี ซึ่งอยู

กลางระหวางปุถุชนกับพระอรหันต
1005

  
ตัวอยางในชีวิตประจําวันที่พอจะเห็นไดงายในเรื่องนี้ เชน ความประหมา และความกลัว คนท่ีประหมา

บางคน ท้ังท่ีโดยเหตุผลก็ไมเห็นมีอะไรนาจะประหมา ก็อดประหมาไมได บางทีถึงกับโกรธวาตนเอง วาจะ

ประหมาไปทําไม แตก็บังคับไมใหประหมาไมได หรือคนขลาด แมอยูในท่ีปลอดภัย ตนเองก็มองเห็นตามเหตุผล

วาไมมีอะไรท่ีตองกลัว และก็คิดวา หรือต้ังใจวา ถึงมีอะไร ก็จะไมกลัว แตพอไดยินเสียงเสือรอง หรือเสียง

สัญญาณภัย ก็สะดุง หรือส่ันสะทาน หรือตัวเย็นวาบ บังคับตัวเองไมได  
ภาวะเชนน้ี มิใชจะถอนไดเพียงดวยความคิดตามเหตุผล แตจะตองใชส่ิงท่ีเรียกวาความเขาถึง 

๒. ลักษณะท่ีชวนใหสับสน หรือหลงเขาใจผิด 
มนุษยปุถุชนท่ัวไป มีชีวิตท่ีวุนวายกับความเปนอยูดานกาย ความเปนไปทางวัตถุ เรื่องราวและ

เหตุการณท่ีมักเครียดและรอนรุม เมื่อพบปรากฏการณท่ีเห็นวาพนวิสัยกาย เหนือวัตถุ และลักษณะอาการท่ีสงบ

เย็น ดูลึกซึ้ง อันเห็นวาเปนผลสําเร็จทางจิต เปนภาวะท่ีแปลกสะดุด ก็รูสึกประทับใจไดงาย และเพราะขาด

ความรูพื้นฐานทางดานจิตใจ ก็ไมสามารถแยกแยะพิจารณาวาอันไหนเปนอยางไร จึงหลงเอาผลสําเร็จตางระดับ

ตางประเภทมาสับสนปนเปกัน   
อยาวาแตปุถุชนสามัญผูเขามาเห็นเขามาเกี่ยวของจะหลงเลย แมแตตัวผูปฏิบัติไดผลสําเร็จเหลาน้ันเอง

ก็หลงสับสนไดมาก ดังน้ัน ความรูท่ีจะจําแนกใหถูกตอง หรืออยางนอย การมีความเขาใจพื้นฐาน ท่ีจะใหมีสติยั้ง
พิจารณาไตรตรองเสียกอน จึงมีประโยชนท่ีจะชวยปองกันความหลงผิดและการปฏิบัติพลาด พรอมท้ังผลเสีย

อื่นๆ ท่ีจะเกิดตามมา 
ผูท่ีไดฤทธ์ิ มีอิทธิปาฏิหาริย ก็ทําใหคนซึ่งนิยมในทางศักดิ์สิทธ์ิอัศจรรย ช่ืนชมวาคงเปนผูบรรลุธรรมสูงสุด 

ผูใฝทางวิเวก เม่ือไดไปทําความเพียรอบรมจิตอยูในท่ีหางไกลอันสงัด แมเพียงไดด่ืมด่ําในรสวิเวก ยังไมบรรลุ

คุณธรรมพิเศษอะไร ก็มีทวงทีสงบเยือกเย็นชวนเลื่อมใส   

                                                 
1005  พึงอางเรื่อง รู แตยังไมหลุดพน คือ รูขั้นเหตุผล ยังไมประจักษ จึงยังไมหลุดพนส้ินเชิง ตามหลักพุทธพจนท่ีอางแลว ในตอนวาดวย

หลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุนิพพาน (เชน สํ.ข.๑๗/๒๙๖-๗/๑๙๖; ม.มู.๑๒/๔๐๑-๒/๔๓๓-๔) พระอนาคามี แมจะละสักกายทิฏฐิได
แลว แตก็ยังไมหมดอัสมิมานะ และตัณหาที่ประณีตก็ยังเหลืออยูบาง พูดอยางภาษางายๆ วา แมจะเลิกวาดภาพตัวกูแลว แต

ความรูสึกที่ฝงลึกวา น่ีกู นี่ของกู ก็ยังลางไมหมด (ดู สํ.นิ.๑๖/๒๗๔/๑๔๔; สํ.ข.๑๗/๒๒๖/๑๕๖) 
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ยิ่งถาไดบรรลุผลของสมถะ ไดฌานสมาบัติ ก็ย่ิงลึกซึ้งมั่นคง นาเช่ือถือมากขึ้น ท้ังตนเองก็อาจเคล้ิมใจ

ไขวเขวเอาสมถะเปนวิปสสนา บางทีก็ปลอยความคิดแลนเลยไปวาตนไดประสบอริยผลแลว   
สวนทานที่ปฏิบัติทางดานวิปสสนา บางทีกาวไปไกลถึงวิปสสนาสุข ซึ่งเปนอุปกิเลสของวิปสสนา แตไปชะงัก

หลงผิดเสียวา น่ันเปนนิพพาน ครั้นคนทั้งหลายเห็นลักษณะอาการสงบลึกซึ้งเล่ือมใส พากันยกยอง ก็ลุมหลง

ลอยไป  
ท้ังหมดน้ี ลวนเปนขอท่ีควรระวัง การท่ีระวังน้ัน มิใชเพื่อจะใหคอยระแวงสงสัย หรือคอยหาทางจับผิดดูถูกดู

แคลนกัน เพราะยอมเปนการสมควร ท่ีจะแสดงความเล่ือมใส แกผูนาเล่ือมใส แตการรูไวอยางนี้ จะเปน

เครื่องชวยใหไดรับประโยชนตามที่ถูกที่ควร พอเหมาะพอดีกับระดับของประโยชนท่ีส่ิงนั้นมีให หรือสามารถใหได 
ไมหลงเลยไปจากประโยชน จนกลายเปนโทษ ไมชวนกันลุมหลง ท้ังฝายผูปฏิบัติ และผูเล่ือมใสการปฏิบัติ พากัน

จมด่ิงลงในลัทธิฤาษีชีไพร หรือมิจฉาปฏิบัติอื่นๆ 

๓. ความสุข กับความพรอมท่ีจะมีความสุข 
ความสุขเปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่งในทางจริยธรรม และพระพุทธศาสนาก็สนับสนุนใหปฏิบัติเพื่อเขาถึง

ภาวะท่ีจะเสวยความสุขไดในระดับตางๆ มากมายหลายระดับ โดยเฉพาะเนนใหพยายามบรรลุความสุขประณีต

ดานใน ท่ีไมตองอิงอาศัยอามิส ซึ่งมีประโยชนในทางจริยธรรมมาก (กามสุขไมจําเปนตองสนับสนุน เพราะคน

คอยแตจะหมกมุนกันเกินพออยูแลว) แตกระนั้นก็ไมสนับสนุนใหติดพันในความสุขชนิดใดๆ เลย
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ย่ิงกวาน้ัน พุทธศาสนาสนใจการสรางความพรอมที่จะมีความสุข หรือการทําตนใหพรอมที่จะมีความสุข 

มากยิ่งกวาการสรางภาวะแหงการเสวยสุขตางระดับตางประเภทน้ันเสียอีก   
ภาวะพรอมท่ีจะมีความสุขน้ี เมื่อบรรลุถึงแลว ผูบรรลุสามารถเลือกเสวยความสุขระดับตางๆ ท่ีตนเอง

สรางไวกอนแลวไดตามท่ีพอใจ  
อน่ึง ภาวะพรอมที่จะเสวยสุขน้ี เปนความสุขเองดวยในตัว และเปนความสุขท่ีเหนือกวาสุขอื่นทั้งหมด 

ท้ังน้ี เพราะมันไมมีส่ิงท่ีเปนเชื้อมูลของความทุกขเหลือติดอยูเลย และเพราะการท่ีไมมีเช้ือทุกขเหลืออยูน้ีเอง จึง

กลับทําใหผูบรรลุ สามารถเสวยความสุขอยางอื่นไดอยางดีโดยสมบูรณ คือทําใหความสุขเหลาน้ันไมเปนทางกอ
โทษกอทุกขแกผูเสวยมันหรือผูใดอื่นไดอีก  

ภาวะพรอมท่ีจะเสวยสุข ซึ่งเปนความสุขดวยในตัวของมันเองน้ี คือลักษณะสําคัญอยางหน่ึงของนิพพาน 

ปญหาสําคัญเก่ียวกับนิพพาน 

๑. นิพพาน กับอัตตา 
ในเรื่องนิพพานกับอัตตา บางคนยังมีปญหาท่ีติดคางในใจวา  
ในข้ันสุดทาย พระพุทธศาสนายอมรับวามีอัตตาหรือไม?  
การท่ีพระพุทธเจาทรงสอนวา ขันธ ๕ ไมใชอัตตา จะเปนการช้ีแนะใหเราหันไปรูจักส่ิงอันนอกเหนือจาก

ขันธ ๕ ออกไป ซึ่งเปนอัตตาท่ีแท ใชไหม?  
นิพพานมีอัตตา นิพพานเปนอัตตา ใชหรือไม?  
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มีขอควรทําความเขาใจโดยยอ ดังน้ี  
๑. ความเชื่อถือและทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับอัตตา หรืออาตมันน้ัน มีมูลรากเกิดจากภวตัณหา คือ ความ

อยากความปรารถนาท่ีจะมีอยูคงอยูตลอดไป จากภวตัณหาน้ัน จึงทําใหไขวควาหาอะไรสักอยางหนึ่งมาเปนแกน

หรือเปนเน้ือแทอันย่ังยืนของชีวิต ท่ีจะคงอยูเท่ียงถาวรตลอดนิรันดร เปนเหตุใหสรางความสําคัญมั่นหมาย ทิฏฐิ 

หรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาข้ึน โดยยึดเอาสวนประกอบอยางใดอยางหน่ึงของชีวิตวาเปนอัตตา  
ภาพอัตตา หรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาท่ีสรางข้ึน ยอมเปนไปตามความสัมพันธระหวางภวตัณหากับส่ิงท่ี

ยึดถือวาเปนอัตตา ในช้ันตน ระดับท่ีงายท่ีสุด ก็ยึดกายเปนอัตตา แตก็เห็นไดชัดในไมชาวา รางกายไมมีภาวะ

ยั่งยืนที่จะสนองภวตัณหาได จึงคนหาส่ิงท่ีจะยึดเปนอัตตาตอไปอีก ถัดมาก็ยึดถือจิตเปนอัตตา เม่ือเห็นวายังไม

อาจสนองตัณหาไดจริง ก็คนหาตอไป จนถึงข้ันยึดเอาภาวะที่ถือวาเปนตนเดิมของส่ิงท้ังหลายบาง ยึดเอา

ประสบการณอันเปนภาวะประณีตลึกซึ้งท่ีพบในฌานระดับตางๆ บาง วานี้แหละเปนอัตตาท่ีแทจริง   
ในระหวางนี้ สัญญา หรือภาพท่ีกําหนดหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาหรืออาตมัน ก็มีลักษณะประณีต

ยิ่งขึ้นโดยลําดับ แตไมวาทฤษฎีไหนจะประณีตเพียงใด ก็มีเนื้อแทอยางเดียวกัน คือ สนองภวตัณหา ใหสมอยาก

ท่ีจะมีอยูคงอยูเท่ียงแทตลอดไป 
๒. จุดผิดพลาดในเรื่องนี้ ไมไดอยูท่ีส่ิงซึ่งถูกยึดถือเปนอัตตาหรือเปนอาตมัน ส่ิงเหลาน้ัน พูดรวมๆ 

เรียกวาธรรม หรือบางทีเรียกใหมองชัดข้ึนวาเปนสภาวธรรม ก็คือเปนส่ิงท่ีมีภาวะของมันเอง ท่ีมันเปนเชนนั้น 

เปนของมันอยางน้ัน และเปนอยูเปนไปของมันอยางน้ันๆ ตามธรรมดาของมัน เชน ถาเปนสังขตธรรม มันก็

เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เปนตน จึงไมตองมีอัตตา ไมตองมีตัวตนหรือตัวอะไร ท่ีจะมาแทรกมาแซง เขามา

เปนแกนเปนแกน หรือมาครอบมาครอง มาส่ังบังคับใหเปนหรือไมใหเปนอยางน้ันอยางนี้ซอนเขาไปอีก ซึ่งจะทํา

ใหสับสน และก็เปนไปไมได เพราะไมมีอัตตา สภาวธรรมท้ังหลายจึงเปนของมันอยูไดอยางนั้นเชนน้ัน  
ในเมื่อส่ิงท้ังหลาย คือสภาวธรรมท้ังหลาย ก็เปนของมันอยางน้ันเชนนั้น ตามธรรมดาของมัน ไมตองมี

และไมอาจจะมีอัตตาซอนเขามาอีก ชัดเจนอยูแลว การท่ีมีความยึดถืออัตตา ก็เปนความผิดพลาด เปนการสราง

ภาพส่ิงท่ีไมจริงส่ิงท่ีไมมี ใสซอนเขามา แลวทําไมจึงเกิดความผิดพลาดนั้น ก็ตอบไดวา มูลเหตุของความ

ผิดพลาด ไดแกภวตัณหาท่ีเปนเหตุใหเกิดอุปาทานคือความยึดถือ ทําใหสรางภาพอัตตาขึ้น ซึ่งเมื่อเขาไปยึดเขา

ไปจับส่ิงใดๆ ไมวาจะเปนส่ิงจริงแท หรือไมจริงแทก็ตาม ส่ิงน้ันๆ ก็ถูกมองเห็นเปนภาพที่ผิดพลาดบิดเบือนไป

หมด ผลท่ีไดจากการมองอันบิดเบือนนี้ ก็คือ ตัวอัตตา หรือภาพอัตตา ท่ีนํามายึดถือเอาไว  
ในการแกปญหา ส่ิงท่ีจะตองทํา จึงมิใชอยูท่ีมาวินิจฉัยกันวา ยึดอะไรเปนอัตตา จะผิดจะถูก หรือวา

อะไรเปนอัตตา อะไรไมเปนอัตตาท่ีแทจริง ส่ิงท่ีตองแกไข ก็คือตัวความยึดถือในอัตตาน่ันเอง ซึ่งหมายถึงท้ังภาพ 

สัญญา ทฤษฎีอัตตาท่ีสรางขึ้น ตลอดไปจนถึงรากเหงา คือภวตัณหา ซึ่งเปนตัวการใหสรางภาพ สัญญา ทิฏฐิ 

หรือทฤษฎีอัตตาน้ัน และใหไปยึดเอาส่ิงน้ันบาง ส่ิงน้ีบาง เปนอัตตา แลวพัฒนาทฤษฎีอัตตาใหประณีตขึ้นไปตาม 

พูดตามหลักธรรมวา ใหถอนอัตตทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิ สลัดอัตตวาทะ และละภวตัณหาเสีย 
๓. การตีความท่ีเลยเถิดกันออกไป จนมาถกเถียงกันวา พระพุทธศาสนาไมถือวาขันธ ๕ เปนอัตตา 

แลวอะไรจะเปนอัตตาแทจริง นิพพานคืออัตตาใชหรือไม ขอนี้เปนความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากการจับผิดที่ คือ ไป

มองวาส่ิงใดถูกพระพุทธเจาปฏิเสธ ไมใหยึดถือเปนอัตตา แทนท่ีจะมองวา ตัวความยึดถือในอัตตาน้ันถูก

พระองคปฏิเสธอยางไร พูดอีกนัยหน่ึงวา มัวแตคอยจองจับวาส่ิงนี้ถูกปฏิเสธ ไมถูกปฏิเสธ เลยมองไมเห็นวา 
พระพุทธเจาทรงปฏิเสธตัวการยึดถือ หรือตัวทิฏฐิ ท่ีทําใหส่ิงนั้นๆ กลายเปนอัตตาขึ้นมา 
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การท่ีพระพุทธเจาทรงยกขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณขึ้นมาเปนเปาตัวอยาง 

(เรื่องอายตนะ ก็ทรงยกเปนเปาบอยเหมือนกัน) ในการแสดงไตรลักษณ ใหมองเห็นวาส่ิงเหลาน้ันไมใชอัตตา 

ไมใชส่ิงท่ีจะพึงเขาไปยึดถือเอาไวไดจริงน้ัน ก็เพราะขันธ ๕ เปนทุกส่ิงทุกอยางท่ีมนุษยท่ัวไปจะรูจะนึกคิดถึงได 

และครอบคลุมส่ิงท่ียึดถือกันอยูท่ัวไปวาเปนตัวตน แมแตประสบการณในฌาน ก็อยูในขันธ ๕ และเมื่อทรง

ปฏิเสธขันธ ๕ แลว ก็มิใชจะใหไปหาอะไรมายึดแทนอีก เพราะจุดมุงในการสอนอยูท่ีการถอนทิฏฐิวามีอัตตา 

ความยึดถือในอัตตา ตลอดลงไปจนถึงราก คือภวตัณหาตางหาก หาใชเพียงเพื่อใหรูวาขันธ ๕ มิใชอัตตาไม   
ตัวอัตตทิฏฐิ หรืออัตตานุทิฏฐิ และอัตตสัญญาน้ี ถาไมละเสีย ถึงจะจับเอาไปใสใหกับส่ิงใด ก็ไมมีทาง

ถูกตองได อัตตามีอยูแตเพียงในความยึดถือของมนุษย เมื่อปฏิเสธความยึดถือนั้นเสร็จแลว เรื่องอัตตาก็จบไป

ดวย ยังจะไปหาอัตตาจริงอัตตาเท็จอะไรกันอีก   
ถาพระพุทธเจาจะทรงปฏิเสธขันธ ๕ วามิใชอัตตา และทรงมีจุดหมายเตรียมไวท่ีจะใหยึดอะไรเปนอัตตา

แทจริงแลว เม่ือทรงปฏิเสธขันธ ๕ เสร็จ ก็คงจะทรงชี้บอกตอไปใหชัดเจนเปนแนวา ส่ิงน้ันคืออะไร คงไมทรง
ปลอยใหตองมาเดาเถียงกันอยูอีก 

ภาพอัตตา หรือความสําคัญหมายวาเปนอัตตา (อัตตสัญญา) ก็ดี ความเห็นหรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตา 

(อัตตทิฏฐิ หรืออัตตานุทิฏฐิ) ก็ดี ความยึดติดถือมั่นท่ีใหพูดยันอยูวามีอัตตาเปนอัตตา (อัตตวาทุปาทาน) ก็ดี 

เปนความเคยชิน ท่ีถือกันมา ส่ังสมกันมา ไหลตอเนื่องไปขางเดียว จนติดฝงแนน เม่ือถูกขัดแยง จึงมักใหหาทาง

เล่ียงออก ทําใหมีการคนหากันอีกวา เมื่อน่ีไมใชอัตตาแลว อะไรจะเปนอัตตา จึงตองย้ําในขอท่ีวา อัตตาเปนภาพ
ท่ีถูกสรางข้ึนจากภวตัณหา มีอยูในความยึดถือ คือกลายเปนอุปาทาน เมื่อหมดความอยากถอนความยึดถือนั้น

แลว ก็ไมมีเรื่องตองพูดถึงอัตตาอีก เม่ือละภวตัณหาไดแลว อัตตาก็หมดความหมายไปเอง 
การท่ียังคนหาอัตตาอยูอีก เปนการฟองอยูในตัววา ยังพะวงหวงอยากมีอัตตาอยูอีก กลาวคือ เม่ือภาพ

อัตตาท่ีตนยึดถืออยูเดิม ถูกคุกคามทําลาย ก็ตกใจ กลัวตัวตนจะขาดสูญพินาศเสีย จึงไขวควาหาอัตตาใหมมา

ยึด หรือควาส่ิงอื่นมายึดเปนอัตตา แสดงใหเห็นวา ยังคงยึดอยูในภาพสัญญาของอัตตา ในอัตตานุทิฏฐิ ในอัตต-

วาทะ และตัวภวตัณหาที่เปนมูลรากก็ยังคงอยูครบถวนบริบูรณ   
เม่ือยังมีภวตัณหา และภาพอัตตาก็ยังคงอยูในใจ ถึงส่ิงท่ีถูกยึดเปนอัตตาจะเปล่ียนไปเปนอีกอยางหนึ่ง 

แตสาระสําคัญก็คงเดิม คือยึดตัวอัตตาท่ีเปนภาพในใจน่ันแหละ เพียงแตระบายภาพอัตตาท่ีวานั้น ใหวิจิตร

พิสดารออกไป สมกับส่ิงท่ีถูกยึดใหมอีกหนอย  
ถาแมการยึดถืออัตตาไปเก่ียวของกับสภาวะท่ีจริงแท ก็จะบิดเบือนภาพของส่ิงน้ันใหผิดพลาดไปดวย 

ถาไปยึดนิพพานเปนอัตตา ก็จะไดภาพที่บิดเบือนของนิพพาน ซึ่งเคลือบดวยตัณหาของตน ซึ่งไมใชนิพพานตัว

จริง คือยังไมถึงนิพพานน่ันเอง
1007 

                                                 
1007  พึงสังเกตวา จุดท่ีพูดถึงตอนนี้สําคัญมาก เปนส่ิงท่ีแสดงความแตกตางระหวางพุทธศาสนากับศาสนาท่ีเชื่อในอัตตา ดังจะเห็นไดวา 

จุดหมายสูงสุดซ่ึงเปนส่ิงจริงแทในบางศาสนาบางสาขาปรัชญานั้น ดูเหมือนวาแทบไมตางกันเลยกับพุทธศาสนา เพียงแตวาในขั้น

สุดทาย ลัทธิศาสนาเหลานั้นรับรองอัตตา หรืออาตมัน โดยกลาววา สภาวะจริงแทสูงสุดนั้นเปนอัตตา หรืออาตมัน ทัศนะเชนน้ี เมื่อ
มองจากคําอธิบายขางบน ยอมมีความหมายวา  เจาลัทธิศาสนาเหลานั้น แมจะเขาถึงภูมิธรรมชั้นสูงมากแลว แตก็ยังติดอยูในเสียงกู

รองของความปรารถนาท่ีจะมีอยู ซ่ึงแฝงลึกในจิตใจ ดังนั้นเมื่อพูดถึงสภาวะจริงแทน้ัน อยางนอยก็หาแงความหมายบางอยางพอให

ไดเรียกภาวะน้ันวา อัตตา อันจะใหมีความหวังที่ตนจะมีอยูคงอยูตอไป กลาวคือ ยังมีภวตัณหาที่จะตองสนองอยูน่ันเอง และขอน้ีคือ

ส่ิงที่พระพุทธศาสนาเรียกวา ตาขายดักศาสดาจารยชั้นเลิศ (พรหมชาล = ตาขายดักพรหม, ดู พรหมชาลสูตร, ที.สี.๙/๒๖-๙๐/๑๖-

๕๙); พึงระลึกไววา มีส่ิงท่ีสําคัญย่ิงไปกวาอัตตา ท่ีใครๆ กําลังแสวงหาและพูดถึงกันเสียอีก ส่ิงนั้นก็คือ ตัวความอยากมีอัตตา ที่ทํา

ใหแสวงหาและพูดถึงอัตตาน่ันเอง 
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๔. หลักฐานโดยท่ัวไปในคัมภีร กลาวถึงหลักอนัตตารวมอยูในไตรลักษณวา  
“สังขารท้ังปวงไม่เท่ียง สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา”  

พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นความแตกตางอยูแลววา ขอบเขตของอนัตตากวางขวางกวาอนิจจัง และทุกข 

กลาวคือ ในสองอยางแรก สังขาร (คือ สังขตธรรม) ท้ังปวง ไมเท่ียง เปนทุกข แตในขอสุดทาย ธรรมท้ังปวง ซึ่ง

บอกชัดอยูแลววา ไมเฉพาะสังขารคือสังขตธรรมเทานั้น แตท้ังสังขารและธรรมอ่ืนนอกจากสังขาร คือ ท้ังสังขต

ธรรม และอสังขตธรรม (ท้ังสังขาร และวิสังขาร) เปนอนัตตา   
โดยเฉพาะคัมภีรปริวาร แหงพระวินัยปฎก ชี้ชัดสําทับลงไปทีเดียววา นิพพานเปนอนัตตา คือรวมอยูใน

คําวาธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ดังขอความเปนคาถาในบาลีวา  
“สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา นิพพานและบัญญัติ

เป็นอนัตตา วินิจฉัยมีอยู่ดังน้ี”1008  

แมจะถือวา ปริวารเปนคัมภีรรุนหลังในช้ันพระไตรปฎกดวยกัน แตก็อยูในพระไตรปฎกนั่นเอง คือเปน

มติของพระพุทธศาสนายุคตนๆ กอนยุคอรรถกถา  
อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีขอความกลาวไวอยางน้ี ผูศึกษาก็ควรกําหนดความหมายดวยความระมัดระวัง 

ท้ังน้ีเพราะวา แมแตพระพุทธองคเอง ก็ตรัสเรื่องอัตตา-อนัตตา อยางทรงระมัดระวัง ดังจะเห็นไดจากลักษณะ
ท่ัวไปในการตรัสถึงเรื่องนี้ ซึ่งสรุปได ๒ อยาง คือ 

ก. เม่ือผูฟงมีพื้นฐานความเขาใจเบ้ืองตนเพียงพอ คือมีความพรอม พระองคจะทรงแสดงเรื่องอนัตตา 

โดยตรัสพรอมไปกับส่ิงท่ีถูกยึดวาเปนอัตตา และตัวความยึดถือท่ีจะตองละเสีย ดังตัวอยางท่ีเห็น

ไดท่ัวไป เมื่อตรัสเรื่องขันธ ๕ และอายตนะ ๑๒ ตามหลักไตรลักษณ 
ข. ถาใครต้ังคําถามขึ้นมาเดี่ยวโดดลอยๆ เพื่อตองการคําตอบในเชิงอภิปรัชญาวา อัตตามีหรือไมมี 

พระพุทธเจาจะทรงนิ่งเสีย ไมทรงตอบ
1009 

เพ่ือเขาใจเหตุผลในเรื่องนี้ ขอยอนกลับไปหาความท่ีกลาวมาแลวขางตน ท่ีวาเปนอัตตาน้ัน ความจริงก็

คือความสําคัญหมายวาเปนอัตตา หรือภาพอัตตาที่ยึดถือเอาไวอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งเปนความสัมพันธระหวาง

ภวตัณหา กับส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถกูยึดวาเปนอัตตา  
อัตตานั้นเนื่องอยูกับส่ิงท่ีถูกยึดถือ แตก็ไมมีอยูตางหากจากภวตัณหาท่ีเปนสาเหตุใหยึดถือ ส่ิงท่ีถูก

ยึดถือยอมเปนไปตามสภาพหรือกฎธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับการท่ีใครจะไปยึดมันวาเปนอัตตาหรือไม ส่ิงท่ี

ตองจัดการแทจริง คือ ภวตัณหา เมื่อละภวตัณหาได ก็ละอัตตาหรือภาพอัตตาท่ียึดถือหรือหมายม่ันไวในใจได
ดวย เมื่อละไดอยางนี้แลว ปญหาเรื่องอัตตาเปนอันจบส้ินไปในตัว ไมตองยกอัตตาหรือภาพอัตตาน้ันไปใสใหแก

ส่ิงใดอ่ืนอกี อัตตายุติท่ีการทําลายความยึดถือท่ีมีมาเดิมเทานั้น และเปนไปเองพรอมกับการละความยึดถือได
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1008  วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔. 
1009  ดู สํ.สฬ.๑๘/๘๐๑/๔๘๖; เรื่องยอมีวา ปริพาชกชื่อวัจฉโคตต เขาไปทูลถามพระพุทธเจาวา อัตตามีอยูหรือ? พระพุทธเจาทรงน่ิงเสีย 

วัจฉโคตตทูลถามตอไปวา อัตตาไมมีหรือ? พระพุทธเจาก็ทรงน่ิงอีก วัจฉโคตตจึงลุกออกไป ครั้นแลว พระอานนทไดเขาไปทูลถามวา 

เหตุใดพระองคจึงไมทรงตอบคําถามของปริพาชกน้ัน พระพุทธเจาตรัสตอบวา ถาพระองคตอบวา อัตตามี ก็เทากับเขากับลัทธิ

พวกสัสสตวาท, ถาพระองคตรัสตอบวา อัตตาไมมี ก็เทากับเขากับลัทธิพวกอุจเฉทวาท; อนึ่ง ถาพระองคตรัสตอบวา อัตตามี ก็จะไม
เปนการสอดคลองกับการเกิดญาณวา “ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา” แตถาพระองคตรัสตอบวา อัตตาไมมี วัจฉโคตตซ่ึงกําลังงงหนักอยู
แลว ก็จะงงงวยย่ิงขึ้นวา “แตกอนนี้ อัตตาของเราคงมีแน แตเด๋ียวนี้ อัตตานั้นไมมี” 

1010  ดู ปญหาเก่ียวกับกรรมและอนัตตา (ขอ ๘) ในตอนวาดวยเรื่องกรรมดวย, เฉพาะอยางย่ิงพุทธพจนซ่ึงอาง ณ ท่ีนั้น 



๕๐๐  พุทธธรรม 
 

แตตรงขาม ถายังละภวตัณหาไมได ก็ไมมีทางแกปญหาสําเร็จ เม่ือถูกปฏิเสธ อาจยอมรับโดยทาง

เหตุผล แตลึกซึ้งลงไป เปนการฝนตอภวตัณหา จึงไมอาจยอมรับได เมื่อถูกปฏิเสธอยางหนึ่ง ก็ตองควานหา

อยางอื่นมายึดตอไป อาจออกไปในรูปอัตตาอยางใหม หรือประชดดวยทฤษฎีท่ีตรงขามกับอัตตา คือความไมมี

อัตตา ชนิดอัตตาขาดสูญ 
ในการแสดงอัตตาแบบแรก (ตามขอ ก.) พระพุทธเจาทรงช้ีใหเห็นวา ส่ิงท่ีผูฟงยึดถือวาเปนอัตตาอยูนั้น 

ผิดพลาดไมถูกตองอยางไร ไมอาจยึดถอืไดจริงอยางไร เม่ือผูฟงมองเห็นความเขาใจผิดของตน ก็จะมองเห็นโทษ
ของการยึดถือไปดวยในตัว พรอมท้ังมองเห็นคุณคาและประโยชนของการไมยึดถือ เขาใจความหมายของการ

เปนอยูอยางไมยึดม่ัน เปนอิสระ รูวาควรจะปฏิบัติตอชีวิตอยางไร ควรวางทาทีอยางไรตอโลก จึงจะถูกตอง เปน
การกาวหนาไปอยางมีจุดหมาย ไมท้ิงชองวางไวใหเกิดความเควงควางอางวางสําหรับภวตัณหาจะกอปมปญหา

ทางจิตวิทยาแกผูฟง เพราะในระหวางทําความเขาใจกันน้ัน ผูฟงจะคอยๆ ถอนอัตตานุทิฏฐิ บรรเทาภวตัณหาลง

ไป พรอมกบัท่ีคําถามเร่ืองอัตตาคอยๆ ละลายตัวหมดไปเอง    
วิธีแสดงหรืออธิบายแบบแรกนี้ มีผลแกผูฟงตางกันมากกับการแสดงแบบท่ีสอง (ตามขอ ข.) ตามแบบ

หลังน้ัน ผูต้ังคําถามมีภวตัณหา หรือไมก็วิภวตัณหา ซอนอยูเต็มท่ี อาจต้ังปญหาเพื่อสนองตัณหาของตนก็ได 

พรอมกับตัณหานั้น ก็มีทิฏฐิเปนเงื่อนปมผูกอยูดวย คือ เปนสัสสตทิฏฐิ (ความเห็นวาเท่ียง - eternalism) หรือ
อุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ – annihilationism) อยางใดอยางหนึ่ง  

การตอบรับหรือตอบปฏิเสธแกคําถามเชิงอภิปรัชญาอยางนี้ แกผูมีความยึดมั่นอยู เปนการกออันตราย

มาก เรียกวาเปนคําถามท่ีทําใหเกิดความฟุงซาน ไมวาคําตอบจะเปนเชนไร เขาก็จะสรางความคิดความเขาใจ

ตางๆ ขึ้น โดยอาศัยความเขาใจท่ีเขายึดถือเปนฐาน ถาคําตอบตรงกับขอท่ีเขายึดถือ ก็เปนการยืนยันรับรองทิฏฐิ
ของเขาตามแนวท่ีเขาเองเขาใจอยูโดยเฉพาะ ถาไมตรงกัน เขาก็จะแลนไปลงขอสรุปในทางตรงขาม คือ เปนเท่ียง 
หรือเปนขาดสูญอยางใดอยางหน่ึง  

ตัวอยางเชน ถาผูฟงโนมไปทางสัสสตทิฏฐิ เมื่อตอบรับวาอัตตามี ก็จะสงเสริมใหเขายึดมั่นในสัสสตทิฏฐิ

แนนแฟน ถาปฏิเสธวาอัตตาไมมี เขาก็จะโดดไปลงขอสรุปท่ีสุดทรงตรงขามวา คําตอบน้ันหมายถึงขาดสูญ คือ

เปนอุจเฉททิฏฐิ และทิ้งใหเกิดชองวางทางความคิด เชน อาจคิดนอกลูนอกทางออกไปวา ในเมื่อไมมีอัตตา 

ตัวตนไมมี การฆา การทําลาย เบียดเบียนกัน ก็ไมมีผลอะไร ไมมีใครทํากรรม ไมมีใครรับผลกรรม จะทํากรรม

ดีไปทําไม บางคนก็อาจเกิดปมกลัวความขาดสูญ กลัววาเราจะไมมีตอไป บางคนก็อาจเห็นไปวานิพพานเปน

ความขาดสูญ เลยใจตก ไมอยากปฏิบัติธรรมตอไป ดังนี้เปนตน นับวาเปนภัยรายแรงแกปุถุชน  
รวมความก็คือ คําถาม-คําตอบประเภทน้ี กอผลแกปุถุชนในทางที่ทําใหเกิดความคิดฟุงซาน การสราง

ความคิดเหตุผลไปตามแนวตัณหาและทิฏฐิของตน และตองแลนไปตกในทิฏฐิท่ีตรงขามกันสองอยาง อยางใด

อยางหน่ึงเสมอไป คือถาไมลงสัสสตทิฏฐิ ก็ตองลงอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งพระพุทธศาสนาไมใชท้ังสัสสตทิฏฐิ ไมใชท้ัง

อุจเฉททิฏฐิ 
บางคราว ผูศึกษามองความหมายของคําวาอัตตา ในแงเปนเน้ือแทหรือแกนแทของส่ิงท้ังหลายท่ัวๆ ไป 

คือมองในขอบเขตกวางขวางออกไปกวาอัตตาท่ีมนุษยยึดถืออยู ซึ่งเก่ียวของกับการมีอยู คงอยูเท่ียงถาวรของ

ชีวิตมนุษยเอง ความจริง แมในความหมายแงน้ี หลักทั่วไปก็อยางเดียวกัน คือเกี่ยวของกับความยึดถือของ

มนุษย แตถาพิจารณาความตอไปนี้ อาจเขาใจชัดยิ่งข้ึน   



บทท่ี ๑๐ บทสรุป เรื่องเก่ียวกับนิพพาน   ๕๐๑ 
 

  

เม่ือมีใครต้ังคําถามวา ส่ิงท้ังหลายมี หรือไมมี ถาตอบอยางเครงครัด ท้ังคําวามี และไมมี ถาใชโดยไม

ระวัง ก็พลาดได เพราะอาจจะกลายเปนการแสดงถึงสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิดังกลาวแลวขางตน ถาจะตอบ ก็

ตองแยกแยะใหดี เชน ไมตอบโผงผางเปนคําเดียวเดี่ยวโดดเด็ดขาดวา มี หรือ ไมมี แตทําความเขาใจกันกอนวา 

คําวาส่ิงท้ังหลายท่ีคนท่ัวไปเขาใจและใชพูดกัน ก็หมายถึงส่ิงท่ีเกิดมีตามเหตุปจจัย ทางพระเรียกวาสังขาร หรือ

สังขตธรรม ส่ิงเหลานี้มีอยูช่ัวคราว หรือชั่วขณะ เชนรูปธรรมท้ังหลาย เกิดมีขึ้น แลวก็ดับหายไป เกิดดับๆ มีอยู

อยางมีเง่ือนไข คืออาศัยกันเกิดขึ้น ตามเหตุปจจัย (เปนปฏิจจสมุปบันธรรม) ทํานองเปนกระแส เปนกระบวน  
ดังนั้น แทนท่ีจะใชคําตอบวา มี หรือไมมี ทานจะพูดโยงไปหากระบวนธรรม หรือพูดถึงกระบวนธรรม

แทน คือไมพูดถึงส่ิงนั้นเดี่ยวโดด แตพูดถึงกระบวนการท่ีส่ิงน้ันปรากฏข้ึน คําตอบเหลาน้ี มุงเพื่อปฏิเสธภาพของ

ส่ิงท้ังหลายที่คนเรายึดถือเอาไวผิดๆ   
แมคําวาอนัตตา ก็มุงเพื่อปฏิเสธภาพอัตตา ซึ่งตัณหาและทิฏฐิไดสรางข้ึนมายึดถือไวผิดๆ เม่ือถอน

ความยึดถือน้ันแลว ตัวอัตตาหรือภาพอัตตาก็หมดไปเอง แตถามาเขาใจอนัตตา วาไมมีอัตตา ในความหมาย

อยางท่ีปุถุชนเขาใจ ก็เปนอันกระโดดไปเขาเขตอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งเปนความเห็นผิดไปอีก   
ในสุตตนิบาต มีขอความหลายแหงท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงภาวะของผูหลุดพนแลววา ไมมีท้ังอัตตัง ท้ัง นิ

รัตตัง หรือไมมีท้ังอัตตา ท้ังนิรัตตา
1011

 แปลวา ไมมีท้ัง “อัตตา” ท้ัง “ไมมีอัตตา” คือไมมีภวตัณหาท่ีจะแสวงหา
อัตตา และไมมีภวทิฏฐิท่ีจะยึดม่ันในเรื่องอัตตา ใหเกิดเปนอัตตทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฏฐิข้ึน อีกนัยหนึ่ง อธิบายวา

ไมมีท้ัง “มีอัตตาอยู” ท้ัง “หมดอัตตาไป” (เดิมเคยยึดวามีอัตตา ยึดวาน่ันนี่เปนอัตตา แลวมาเขาใจใหมวา 
อัตตาไมมี เลยกลายเปนอัตตาหมดไป หรืออัตตาหายไป)

1012 

รวมความอีกครั้งหนึ่งวา พระพุทธเจาทรงเปนนักปฏิบัติ แมจะตรัสแสดงสัจธรรม ก็ตองเก่ียวโยงถึง

จริยธรรมเสมอ คือมุงผลดีท่ีจะเกิดแกชีวิตของผูท่ีทรงแนะนําส่ังสอน ทรงส่ังสอนใหเขานําไปใชประโยชนได  
-  การแสดงอนัตตาแบบแรก มีจุดหมายชัดเจนวา เพื่อปลดเปลื้องผูรับคําสอนใหพนจากความถือผิดเห็นผิด 

ท่ีเปนโทษแกชีวิตของเขา ใหเขาสามารถอยูอยางหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ มีชีวิตท่ีดีงามยิ่งขึ้น  
-  สวนการตอบเพียงเพื่อสนองความอยากรูตามแบบหลัง เปนการสงเสริมความคิดฟุงซาน เพิ่มเช้ือ

สําหรับใหความยึดถือท่ีมีอยูแลวใชสรางความเห็นขยายตัวออกไป จึงทรงนิ่ง หยุดเขาไวแคน้ัน 

ท่ีพูดมานั้น เปนการช้ีแจงอธิบายอยางกวางๆ เพราะมีหลายคําถามรวมกันอยู ทีนี้ก็นาจะตอบอีกครั้ง ให

จําเพาะลงไปท่ีคําถามวา “นิพพาน มีอัตตาไหม เปนอัตตาไหม?”  

                                                 
1011  ดู ขุ.สุ.๒๕/๔๑๐/๔๘๘; ๔๑๒/๔๙๑; ๔๑๗/๕๐๑; ๔๒๑/๕๑๔; มีอธิบายใน ขุ.ม.๒๙/๑๐๗/๙๗; ๑๖๔/๑๒๙; ๔๒๗/๒๙๗; ๗๒๑/๔๒๖ 
1012  คัมภีรวิสุทธิมัคคกลาวความไวนาฟงวา “ผูทํากรรมก็ไมมี ผูเสวยผลก็ไมมี ฯลฯ ผูสรางสังสารวัฏฏ ไมวาจะเปนเทพเจา หรือพระ

พรหม หามีไม มีแตธรรมลวนๆ ยอมเปนไป เพราะปจจัยคือเหตุประกอบกันเขา” รับกับที่กลาวในอรรถกถาวิภังควา “เม่ือหาตัวสัตว
ไมได ก็ยอมไมมีทั้งความเที่ยง ทั้งความขาดสูญ” (วิสุทฺธิ.๓/๒๒๖-๗; วิภงฺค.อ.๒๕๓)   

  ที่บางครั้งพูดกันวา อัตตาขยายใหญโตนัก ทําลายอัตตากันเสียบาง นี้พึงทราบวาเปนเพียงสํานวนพูด มีความหมายวา ความ

ถือมั่นในอัตตาน้ัน เพิ่มขยายแนนหนานัก ควรทําลายความถือมั่นนั้นเสีย ส่ิงท่ีตองทําลาย คือความถือมั่นในอัตตา ไมใชทําลายอัตตา 
เพราะไมมีอัตตาที่จะตองทําลาย การคิดทําลายอัตตา เปนเรื่องเก่ียวดวยอุจเฉททิฏฐิ (อัตตา เปนเพียงภาพที่ภวตัณหาขับดันใหสรางข้ึนซอน
ไวกับส่ิงอ่ืนๆ ที่มีอยูแลวตามธรรมดาของมัน อัตตานั้นจึงไมมีอยูตางหาก และจึงไมมีอยูจริง); อนึ่ง คําวา อัตตวาทุปาทาน ก็บงชัด

อยูแลววา ยึดมั่นอยูเพียงแควาทะวาอัตตา หรือแคคําวาอัตตา เพราะไมมีอัตตาจริงที่จะยึดได (วิสุทฺธิ.๓/๑๘๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๓๖๕) 



๕๐๒  พุทธธรรม 
 

 
“นิพพาน มีอัตตาไหม เปนอัตตาไหม?” พยายามตอบใหส้ัน ดังน้ี  

ข้อแรก บรรดาส่ิงท้ังหลายท่ีมีอยู ใชคําเรียกใหส้ันที่สุดวาธรรม ยืดออกไปหนอยวาสภาวะ หรือ

สภาวธรรม ช่ือก็บอกอยูแลววา ส่ิงท้ังหลายนั้นมีอยูเปนอยูตามภาวะของมัน ท่ีเปนของมันอยางน้ัน เชนนั้น ตาม

ธรรมดาของมัน ถาเปนสังขารหรือสังขตธรรม ก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เมื่อพูดถึงนิพพาน ท่ีเปนวิสังขาร

หรืออสังขตธรรม นิพพานก็มีอยูเปนอยูตามภาวะของนิพพาน ซึ่งเปนอยางน้ันๆ เชนนั้นๆ เชนวาเปนภาวะ

บริสุทธ์ิ ไมขึ้นตออะไรๆ เปนตน ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงไวแลวมากมาย  
เม่ือนิพพานมีภาวะของนิพพานอยางน้ัน เปนธรรมดาเชนน้ันอยูแลว จะมีอัตตามาแทรกมาซอนมาครอบ

มาครอง มาส่ังบังคับบงการบัญชานิพพานอยางน้ันอยางน้ีอีก ก็ยอมเปนไปไมได ถามีอัตตาขึ้นมา นิพพานก็เปน

นิพพานอยูไมได จึงเห็นอยูชัดๆ วาอัตตามีไมได  

ข้อสอง คนท่ีพูดถึงอัตตา พูดถึงนิพพานนั้น บางทีก็ยังไมรูชัด ไมรูเพียงพอวา อัตตาหมายถึงอะไร 

นิพพานมีความหมายอยางไร เมื่อพูดไป ก็สับสนเอง และพาคนอื่นใหยุง  
นิพพาน เมื่อเรายังไมตรัสรู ก็ดูตามท่ีพระพุทธเจาตรัสไว เอาแคนี้กอนก็ได สวนอัตตา ก็ควรเขาใจ

ความหมายใหตรงกับเรื่องท่ีเขาเอามาต้ังเปนปญหาน้ัน ไมใชคิดเอาเอง หรือคลุมเครือกํากวมอยางในภาษาไทย 
อัตตานั้น พอแปลเปนไทยวา “ตัวตน” หลายคนก็ชักเขว บางคนถึงกับเขาใจผิดวา ท่ีวามีตัวตนไหม คือ

มีจริงไหม ดังนี้เปนตน 
อัตตานี้ ท่ีวาตัวตนนั้น ถาจะใหชัดข้ึน ก็คือตัวเราตัวเขา ขอใหดูตัวอยางในพุทธภาษิตบาลีท่ีแมนกัน

ท่ัวไปวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” แปลวา ตนเปนที่พ่ึงของตน คือตัวเราเปนที่พ่ึงของตัวเรา (ตัวเขาก็เปนท่ีพึ่ง

ของตัวเขา) นี่เปนการใชในภาษาสมมติ ทีน้ีในความจริงแท เราก็เรียนรูกันวาตัวเราน้ันไมมีจริง เรายอมรับกันแค

ตามสมมติ แตตอนน้ี พูดถึงนิพพาน ก็จะพูดถึงความจริงท่ีแทกันละ ก็คือถามวา นิพพานเปนอัตตา เปนตัวเรา 

(เปนตัวเขา) ไหม? ทานผูรูบางทานจะชวยใหชัด ทานใชคําท่ีเขมคมตรงจุดไปเลยวา “ตัวกู” ก็พูดใหเขมอยางทาน

วา นิพพานเปนตัวกูไหม? พอบรรลุนิพพาน นิพพานก็เปนอัตตา เปนตัวกู อยางน้ันหรือ? 
นิพพานเปนอัตตา เปนตัวกูจริงไหม? ถานิพพานเปนอัตตา มาเปนตัวกู ก็มาเปนเจาการ นิพพานก็จะส่ัง

การบังคับบัญชาอะไรๆ ตามปรารถนา มาส่ังบังคับบงการอะไร ก็ไมมีอะไรอื่นใหส่ัง นอกจากส่ังบังคับสังขารหรือ

บังคับขันธ ๕ ใหเปนอยางน้ันอยางน้ี ขามจากอสังขตะ เขามายุงกับสังขตธรรม ถาอยางน้ี นิพพานก็หมดภาวะ

ของนิพพาน ไมมีเหลือ ไมตรงกับภาวะของนิพพานที่พระพุทธเจาตรัสไวเลย ก็ไมใชนิพพานแลว อยางนอยก็

ไมใชนิพพานแบบพระพุทธเจา  

ข้อสาม พอบอกวานิพพานเปนอัตตา เปนตัวกู (ตอนน้ีเปล่ียน ไมเอาขันธ ๕ หรือสังขารเปน “เอโส เม 

อตฺตา” แตเอานิพพานปนอัตตา คือเปน “เอโส เม อตฺตา”) ก็มาเขาเรื่องความยึดถือ หมายความวา นิพพานจะ

เปนอัตตา จะเปนตัวกูได ก็คือมีความยึดถือ ไดแกอุปาทาน นี่ก็ขัดกับสภาวธรรมเอง เพราะจะประจักษนิพพาน

ได ตองหมดส้ินอุปาทานแลว จะถึงนิพพาน ก็เม่ือไมมีอุปาทาน ไมมีความยึดถือ ไมตองพูดถึงจะยึดเอานิพพาน

เปนอัตตา เปนตัวกู แมแตเมื่อบรรลุนิพพานแลว พระอรหันตก็ไมมีความสําคัญหมายวานิพพานของเรา หรือของ

ขาของกู การยึดถือนิพพานเปนอัตตา เปนตัวกู จงึไมเขาแมแตในทางของนิพพาน 



บทท่ี ๑๐ บทสรุป เรื่องเก่ียวกับนิพพาน   ๕๐๓ 
 

  

ข้อสี่ ถาจะใหนิพพานเปนอัตตา ท่ีตางหาก เปนตัวกู ท่ีใหญ สูงสุด นิพพานก็เปนเจาอํานาจ เปนเจาการ

ท่ีส่ังบังคับบัญชาทุกส่ิงทุกอยาง เปนอัตตา คืออาตมันสูงสุด กลายเปนอยางปรมาตมัน หรือพระพรหม หรือพระ

ผูเปนเจา ผูสรางผูบันดาล ผูสรางโลกจัดสรรมนุษย อยางในศาสนาเทวนิยม นับวาเปนเจาใหญแหงสรรพสังขาร 

แตนิพพานเปนสภาวะบริสุทธ์ิสุขสงบเปนอิสระ เปนวิสังขาร พนไปแลวจากสังขาร ไมเกี่ยวของอะไรกับสังขต-

ธรรม เปนตางเรื่อง ตางสภาวะ หางไกลอยางตรงขามกัน จึงเปนไปไมได   
ข้อห้า ย้ําท่ีหลักสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอัตตาโดยตรง หลักพระพุทธศาสนาบอกชัดเจนวา การถืออัตตา 

การถือวามีวาเปนอัตตา เปนกิเลส ท่ีเรียกวาอุปาทาน คือความยึดติดถือมั่น หรือถือผิด อยางหน่ึง มีช่ือเฉพาะวา 

“อัตตวาทุปาทาน” แปลวา ความยึดติดถือม่ันวาทะวามีวาเปนอัตตา 
อยางท่ีพูดมาแลววา ภวตัณหา คือความอยาก(ใหตัวตน)มีอยูเปนอยูยั่งยืนตลอดไป อันนี้เปนตัวการท่ี

ทําใหเกิดความยึดถือหรืออุปาทานนี้ แตถาอยูแคภวตัณหา ก็ไดแตอยาก ยังไมมาถึงตัวปญหาจริง ตอนนี้ เรา

ขามเรื่องตัณหา มาจับท่ีอุปาทานตัวเจาของเรื่องน้ีเลย 
ขอใหสังเกตช่ือของกิเลสตัวนี้วายาว คือ “อัตตวาทุปาทาน” ไมใชมีเฉพาะตัว “อัตตา” กับความยึดท่ี

เรียกวา “อุปาทาน” แตยังมีคําวา “วาท” คือวาทะ แทรกเขามาอีกดวย น่ีก็คือ ไมใชแควาอุปาทานยึดอัตตา แต

กลายเปน อุปาทานยึดวาทะวาอัตตา  
ท่ีวาใหสังเกต ก็เพราะวา ดังท่ีเคยกลาวแลววา “อัตตา” ไมมีจริง เม่ืออัตตาไมมีจริง ถาพูดอยาง

เครงครัด จะไปยึดถืออัตตาท่ีไหน เพราะไมมีอัตตาใหยึด ในที่น้ี เปนศัพทสําคัญ จะใหชัด ก็ใส “วาทะ” แทรก

เขามา ก็ไดความวา ไมใชยึดอัตตา แตยึดวาทะแมแตถอยคําท่ีสอแสดงความคิดความเขาใจวามีวาเปนอัตตา ก็

เปนกิเลสท่ีตองละ เปนคําศัพทท่ีเรียกไดวาเครงครัด 
(เคยบอกแลว และยกตัวอยางหลายคร้ังแลววา ในท่ีท่ัวไป บางทีทานใชคําแคหลวมๆ เชนวา ละอัตตา 

ก็ใหรูกันวา หมายถึงละความยึดถือในความเห็นวาเปนวามีอัตตา) 
ทีน้ีก็มาถึงจุดสําคัญ ดังท่ีวาอัตตวาทุปาทานน้ีเปนกิเลสสําคัญ อยูในอุปาทาน ๔ ท่ีพระอรหันตละหมด

ส้ินแลว ผูท่ีหมดความยึดถือวาทะวามีวาเปนอัตตา ไมยึดถือเอาอะไรเปนอัตตาแลว จึงจะบรรลุอรหัตตผล เปน

พระอรหันต เปนอันชัดไปวา ผูถึงนิพพาน คือพระอรหันตน้ัน ไมยึดเอาอะไรเปนอัตตา รวมท้ังไมมองไมหาไมเอา

นิพพานเปนอัตตา 
สวนคนที่ยังมีอัตตวาทุปาทาน ยังยึดถือวาทะวามีอัตตา หรือเห็นอะไรเปนอัตตา ก็คือผูยังมีกิเลส ยังไม

เห็น ยังไมถึงนิพพาน คนเหลานี้ยังยึดถืออัตตามากบางนอยบาง แตในเมื่อยังไมรูจักนิพพาน ยังไมพบของจริง ท่ี

เปนวิสังขาร แมวาเขาจะยึดอะไรก็ตามเปนอัตตา ถึงแมจะยึดเอานิพพานเปนอัตตา แตเขาไมถึงนิพพาน จึงรูจัก

แคสังขาร มองเห็นแคสังขาร ดังน้ัน ทุกอยางท่ีเขายึดถือวาเปนอัตตา รวมท้ังนิพพานของเขา ก็เปนแคสังขาร คือ

วนเวียนอยูในขันธ ๕ เทานั้น คือวา ถาเขาวานิพพานเปนอัตตา ก็คือเขายึดเอาภาพของนิพพาน ซึ่งท่ีจริงเปน

สังขารในขันธ ๕ วาเปนอัตตา หมายความวา การยึดถืออัตตาของเขา ไมพนไปจากขันธ ๕ น่ันเอง 

ในท่ีสุด จึงสรุปดวยพุทธพจนวา  
“เรามองไม่เห็นความยึดถือวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตา อย่างใด ที่เมื่อยึดติดถือมั่นเข้าแล้ว จะ

ไม่ก่อให้เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส”1013 
                                                 
1013  ม.มู.๑๒/๒๘๓/๒๗๕; ความยึดถือวาทะวามีวาเปนอัตตา คือ อัตตวาทุปาทาน แปลส้ันวา ลัทธิอัตตา ลัทธิหรือทฤษฎีท่ีถือวามีอัตตา  



๕๐๔  พุทธธรรม 
 
๒. พระอรหันต สิ้นชีวิตแลวเปนอยางไร? 

ปญหาสําคัญท่ีมักหนีไมพน เม่ือพูดเรื่องนิพพาน คือ พระอรหันต ส้ินชีพแลว เปนอยางไร หรือวา ผู
บรรลุนิพพานตายแลวเปนอยางไร ยังมีอยูตอไปหรือไม ดังนี้เปนตน  

ความจริง ปญหาอยางน้ีก็วนเวียนอยูกับเรื่องอัตตานั่นเอง กลาวคือ ผูถามปญหาอยางนี้ มีความรูสึกติด
อัตตาแฝงลึกอยูในใจ เปนแรงผลักดันและเปนแกนสําหรับกอรูปเปนคําถามข้ึน ความยึดติดในอัตตา หรือเรียก
ใหเต็มวา ความถือมั่นวาทะวามีวาเปนอัตตา (อัตตวาทุปาทาน) พูดส้ันๆ วา ทิฏฐิถืออัตตานี้ ฝงลึกและแนนแฟน
ในใจของปุถุชน โดยมีภวตัณหาคอยหนุน และอวิชชาเปนฐานให   

ในทางปฏิบัติ เมื่อยังไมดําเนินตามวิธีแกไขท่ีตัวเหตุ คือทําลายอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน เสียโดยตรง 

ทานจะไมสนับสนุนใหมาถกเถียงเรื่องเชนนี้ คือ ตองการใหรูดวยทํา ไมใชเอามาพูดเดากันไป การถกเถียงเรื่องน้ี 

มีขอเสียท่ีสําคัญ คือ ไมวาจะพูดกันอยางไร ความถือม่ันในอัตตวาทะท่ีแฝงลึกซึ้ง ซึ่งยังถอนทิ้งไมไดน้ัน จะทําให

มองคําตอบหรือคําช้ีแจงเอียงไป ณ ท่ีสุดขางใดขางหนึ่งเสมอ คือ ถาไมมองเห็นนิพพานเปนความเท่ียงแทยั่งยืน

ของอัตตา (สัสสตทิฏฐิ) ก็ตองมองเปนความขาดสูญของอัตตา (อุจเฉททิฏฐิ) ซึ่งไมถูกตองท้ังสองอยาง   
พวกท่ีถือความเห็นขาดสูญ ก็มองนิพพานเปนความขาดสูญ เขากับความเห็นของพวกตน ซึ่งมองได

คอนขางงาย เพราะพุทธศาสนาเนนการแกไขดานท่ีคนติดพันหลงใหลกันมาก คือดานการยึดถือท่ีจะใหถาวร

ม่ันคง
1014

 พวกที่ถือความเห็นเที่ยงแทยั่งยืนน้ัน เม่ือถูกปฏิเสธเรื่องอัตตา ก็เท่ียวมองหาภาวะอะไรสักอยางหนึ่ง 

ท่ีจะเขามาทดแทน ชวยเติมหรือสนองความขาดแคลนอัตตา หรือหลอเล้ียงอัตตาไวใหคืนคง เม่ือไดรับคําสอนให

ถอนความยึดอัตตาไปแลว ก็เหมือนสูญเสียอัตตาไป พอพูดถึงนิพพาน กจ็ึงไดโอกาสเหน่ียวเอานิพพานเปนที่พึ่ง

ท่ีฝากอัตตาเอาไว บางก็ขยายนิพพานเปนชีวิตนิรันดร ตลอดจนเปนมหานครเมืองแกว    
ทานผูประเสริฐ มีปญญาเลิศท้ังหลาย แมวาจะผานพนความยึดติดถือมั่นอะไรๆ มามากมาย จวนจะ

หมดอยูแลว ก็มาติดเยื่อใยสุดทายกันอยูท่ีน้ี หากพนใยขายนี้ไปได ก็จะเปนอิสระไดโดยสมบูรณ แตทางธรรมก็

ยอมรับวาเปนเรื่องยากเหลือเกิน ทานจึงเรียกความยึดติดอยางละเอียดนี้วาเปน “พรหมชาละ” แปลวา ขายดัก
พรหม หรือท่ีติดของของบุคคลชั้นเลิศ คือผูมีคุณธรรมและปญญายวดยิ่งแลว ยังไมอาจรอดพนไปได  

ดวยเหตุน้ี เพื่อผอนเบาความหมกมุนครุนคิดในการหาความจริงเกี่ยวกับนิพพาน โดยเชิงเหตุผลและ

การถกเถียงแบบปรัชญา ทานจึงมักกลาวถึงนิพพานแตในเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับชีวิตจริง หรือประโยชนท่ีจะไดรับ

ในชีวิตประจําวัน ดังคําสอนเกี่ยวกับนิพพานที่ปรากฏโดยมากในพระไตรปฎก  
นอกจากนั้น มีขอท่ีตองย้ําไวเสมอ เพื่อปองกันความคิดเลยเถิดไป คือย้ําวา การปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพาน

ก็ดี นิพพานก็ดี ไมใชเรื่องของการดับอัตตา หรือทําลายอัตตา เพราะไมมีอัตตาท่ีจะตองไปดับหรือไปทําลาย
1015

 

ส่ิงท่ีจะตองดับหรือทําลาย คือความยึดมั่นในอัตตา หรือภาพอัตตาท่ีสรางขึ้นมายึดถือไว  
ดังท่ีเคยอธิบาย และยกตัวอยางหลายครั้ง ท่ีทานเรียกพระอรหันตวา “ผูละอัตตา” (อัตตัญชหะ) เปนตน

น้ัน เปนการใชคําท่ีสะดวกในการเรียกขาน อยางเชนในคําประพันธ โดยรูกันวาละความยึดม่ันในเรื่องอัตตา  

                                                 
1014  ดูพุทธพจนที่วา ความเห็นแบบวิภวทิฏฐิ หรือขาดสูญนี้ แมจะเปนมิจฉาทิฏฐิ แตก็ใกลพุทธศาสนามากกวาทิฏฐิอยางอ่ืน (องฺ.ทสก.

๒๔/๒๙/๖๗). 
1015  ชาวตะวันตกที่ศึกษาเรื่องนิพพานไมตลอด มักสรุปวานิพพานเปนการดับอัตตา หรือสูญส้ินอัตตา (self- extinction) ซึ่งเปนความคิด

แนวอุจเฉททิฏฐิ. 



บทท่ี ๑๐ บทสรุป เรื่องเก่ียวกับนิพพาน   ๕๐๕ 
 

  

แมท่ีกลาวในท่ีหลายแหงวา เสริมขยายอัตตาบาง ความมั่นคงของอัตตาบาง วาอัตตาอยางน้ันอยางน้ี

ตางๆ ก็พึงเขาใจวาเปนสํานวนพูดอยางรูกันเพื่อความสะดวก โดยที่วาอัตตา หมายถึงภาพอัตตาท่ีสรางข้ึน หรือ

ความยึดม่ันในอัตตาท่ีสรางข้ึนนั่นเอง พูดใหเขาเชิงวิชาการมากข้ึนวา ดับความถือม่ันในวาทะวามีวาเปนอัตตา 

หรือดับทิฏฐิวามีวาเปนอัตตา ตลอดจนถอนสัญญาวามีวาเปนอัตตาเสีย นิพพานคือดับความยึดมั่น ดับความ

เขาใจผิดนี้ และดับทุกขดับปญหาท่ีเน่ืองมาจากความยึดติดถือม่ันเชนน้ี  
ยํ้าอีกครั้งหนึ่งวา ตัดความเยื่อใยอยากมีอัตตาท้ิงเสีย ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาท้ังหลายก็หมดความหมาย

ไปเอง ดับอุปาทาน คือถอนความยึดมั่นในอัตตาเสียเทาน้ัน ก็จะเห็นโลกและชีวิตหรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงตามท่ี

มันเปน ไมตองมาเสียเวลาคิดคาดคะเนสรางทฤษฎีอัตตาใดๆ ใหวุนวาย พอดับความยึดม่ันท่ีทําใหเกิดมีอัตตา

แลว อัตตาก็หายไปเอง นิพพานคือดับทุกข หรือพูดขยายออกไปวา ดับความยึดถืออัตตา คือดับอุปาทานที่

ยึดถือวามีวาเปนอัตตา ท่ีเปนเหตุใหเกิดทุกขน้ันเสีย ไมตองดับอัตตา เพราะไมมีอัตตาท่ีจะใหดับ ขอใหนึกถึง

พุทธพจนวา เราสอนแตทุกข และความดับทุกขเทานั้น
1016

   

ในการพิจารณาปญหาเกี่ยวกับภาวะหลังส้ินชีพของพระอรหันตน้ี จะไมแสดงความเห็นในสวนเน้ือหาให

เยิ่นเยอ แตจะนําเอาพุทธพจนท่ีเกี่ยวของกับเรื่องนี้มาใหพิจารณาดูเอง 
ก. พุทธพจนเกี่ยวกับความเขาใจพื้นฐานในเรื่องอัตตา ความยั่งยืนและความขาดสูญ ซึ่งไมถูกตอง

จัดเปนท่ีสุด ๒ ดาน (พุทธพจนนี้จะชวยใหเขาใจความหมายของภวตัณหาและวิภวตัณหาไดอยางชัดเจนดวย) 
“ภิกษุทั้งหลาย เทพและมนุษย์ทั้งหลาย ถูกทิฏฐิ ๒ จําพวก เข้าครองใจแล้ว พวกหนึ่ง

ติดล้าอยู่ พวกหน่ึงว่ิงเลยไป ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็น 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งติดล้าอยู่ เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) เทพและมนุษย์ทั้งหลาย 

เป็นผู้มีภพเป็นท่ียินดี รื่นรมย์ในภพ บันเทิงในภพ (ภวะ), เมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับ
แห่งภพ (ภวนิโรธ) จิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้น ย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งแน่วลง 
ไม่น้อมด่ิงไป; พวกหน่ึงติดล้าอยู่อย่างน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งวิ่งเลยไป เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) คนพวกหนึ่ง อึดอัดระอา 
รังเกียจอยู่ด้วยภพนั่นแหละ จึงพรํ่าชื่นชมวิภพ (วิภวะ = ความปราศจากภพ, ความขาดสูญ) 
ว่า “นี่แน่ะท่านเอย นัยว่า หลังจากร่างกายแตกทําลายตายไปแล้ว อัตตานี้ก็จะขาดสูญ หาย
ส้ิน (พินาศ) หลังจากตายจะไม่มีอยู่อีก น่ีละคือภาวะสุดประเสริฐ (สันตะ) นี่ละคือภาวะดีเยี่ยม 
(ปณีตะ) น่ีละคือภาวะท่ีเป็นของแท้ (ยาถาวะ); พวกหน่ึงวิ่งเลยไปอย่างน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกที่มีตาจึงเห็น เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อม
มองเห็นสภาพภพ1017 โดยความเป็นสภาพภพ (คือเห็นตามสภาวะเป็นจริง), ครั้นเห็นสภาพ
ภพโดยความเป็นสภาพภพแล้ว ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติด (นิพพิทา) เพื่อหมดใคร่ (วิราคะ) 
เพ่ือนิโรธแห่งสภาพภพน้ัน; ส่วนพวกท่ีมีตาจึงมองเห็น อย่างน้ี” 

และมีคาถาสรุปวา 

                                                 
1016  สํ.ข.๑๗/๒๑๔/๑๔๕ = สํ.สฬ.๑๘/๗๗๐/๔๖๗ 
1017  สภาพภพ แปลจาก “ภูต” แปลตามศัพทวา ส่ิงท่ีเปนแลว ส่ิงที่มีที่เปน หรือส่ิงที่เกิดมีเกิดเปนแลว เปนรูปศัพทหนึ่ง ท่ีมาจากธาตุ

เดียวกับภวะ หรือภพนั่นเอง อรรถกถาวาหมายถึงขันธ ๕ (อิติ.อ.๒๓๔) 



๕๐๖  พุทธธรรม 
 

“ผู้ใดเห็นสภาพภพ โดยความเป็นสภาพภพ และเห็นภาวะที่ล่วงพ้นสภาพภพ ผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่ง
ไปในภาวะที่เป็นจริง เพราะหมดสิ้นภวตัณหา; ถ้าเขารู้เท่าทันสภาพภพ เขาจะเป็นผู้ปราศตัณหา 
ท้ังในภพและอภพ, เพราะความหมดภพแห่งสภาพภพ ภิกษุท้ังหลายจะไม่มาสู่ภพอีก”1018 

ข. พุทธพจนปฏิเสธความเขาใจผิดวา วิญญาณออกจากรางไปเกิด เปนเรื่องนาสนใจสําหรับผูชอบ

ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการเกิดใหมโดยท่ัวไป แมจะไมเกี่ยวกับเรื่องนิพพานโดยตรง แตเปนความรูพื้นฐานอยาง

หน่ึง ท่ีอาจเอามาประกอบการพิจารณาไดบางแง 
ครั้งหน่ึง ภิกษุชื่อสาติ เปนบุตรชาวประมง มีความเห็นผิดวา พระพุทธเจาสอนวา วิญญาณดวงเดียวกัน

น้ี ทองเที่ยวไปในสังสารวัฏฏ ภิกษุท้ังหลายพยายามเปล้ืองความเห็นผิดของเธอ แตไมสําเร็จ จึงพากันไปกราบ

ทูลพระพุทธเจา พระองคจึงตรัสเรียกพระสาติมา และทรงสอบถาม ดังความวา 
พระพุทธเจา: เป็นความจริงหรือ สาติ มีข่าวว่า เธอเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้ารู้
ทั ่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่า วิญญาณนี้นั ่นเอง ย่อมวิ่งแล่น ย่อม
ท่องเท่ียวไป มิใช่อ่ืน” ? 
พระสาติ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นอย่างน้ัน ฯลฯ 

พระพุทธเจา: น่ีแน่ะสาติ วิญญาณน้ัน เป็นอย่างไร? 
พระสาติ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ (วิญญาณนั้น) คือ ตัวอันนี้ ที่เป็นผู้พูด เป็นผู้รู้ เสวยวิบาก
ของกรรมทั้งหลาย ท้ังดีและชั่ว ในท่ีน้ันๆ 

พระพุทธเจา: ดูก่อนโมฆบุรุษ เธอรู้ท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแล้วอย่างนี้ แก่ใครหนอ; เรากล่าวไว้
โดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่า วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบัน), เว้นจาก
ปัจจัยเสีย การเกิดแห่งวิญญาณย่อมไม่มี; ก็แล ด้วยความเห็นที่ตนเองถือเอาไว้ผิด เธอย่อม
กล่าวตู่เรา ย่อมขุดตนเอง และประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก, ความเห็นนั้นแหละ จักเป็นไป
เพ่ือไม่เก้ือกูล เพื่อความทุกข์แก่เธอ ตลอดกาลนาน” 

 จากน้ัน ไดตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา 
 “ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น ก็ถึงความนับไปตามปัจจัยนั้นๆ 

นั่นแหละ, (กล่าวคือ) วิญญาณอาศัยจักษุและรูปเกิดขึ ้น ก็ถึงความนับว่าจักขุวิญญาณ, 
วิญญาณอาศัยโสตและเสียงเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าโสตวิญญาณ, วิญญาณอาศัยฆานะและ
กลิ่นเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าฆานวิญญาณ, วิญญาณอาศัยชิวหาและรสเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า
ชิวหาวิญญาณ, วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ, 
วิญญาณอาศัยมโนและธรรมารมณ์เกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณ;  

”เปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆ ติดขึ้น ก็ถึงความนับไปตามเชื้อนั้นๆ...ว่าไฟไม้...ว่าไฟเศษ
ของ...ว่าไฟหญ้า...ว่าไฟโคมัย...ว่าไฟแกลบ...ว่าไฟหยากเย่ือ...ฯลฯ”1019 

                                                 
1018  ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๕๖/๒๔๐; สวนที่เปนคาถา คือตอนทาย ไดแปลไปตามขอความและรูปศัพทเทาท่ีมีในบาลี และ

เห็นวารับกับความตอนตนในบาลีนั้นเปนอยางดี แตในอรรถกถา ทานไขความใหแปลคาถาน้ันตางออกไปดังน้ี “อริยสาวกใด 

มองเห็นขันธ ๕ ตามความเปนจริง และเห็นมรรคอันเปนเครื่องกาวลวงขันธ ๕ ผูนั้นยอมนอมใจดิ่งไปในนิพพาน ที่เปนสภาวะจริง

แท เพราะหมดส้ินภวตัณหา; ถาภิกษุรูเทาทันขันธ ๕ เปนผูปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ เพราะขันธ ๕ ปราศไป เธอยอมไมมา

สูภพอีก” (อิติ.อ.๒๓๕); อนึ่ง พึงเทียบกับพุทธพจนวาดวยที่สุดสองอยาง อีกแหงหนึ่ง ที่ ขุ.อุ.๒๕/๑๔๔/๑๙๔ ดวย 



บทท่ี ๑๐ บทสรุป เรื่องเก่ียวกับนิพพาน   ๕๐๗ 
 

  

ค. แกความเห็นผิดวาพระอรหันตตายแลวสูญ ดังมีเรื่องราววา ครั้งหน่ึง พระภิกษุช่ือยมก มีความเห็น

ผิดวา พระพุทธเจาสอนวา พระอรหันตตายแลวขาดสูญ ภิกษุท้ังหลายพยายามเปล้ืองเธอจากความเห็นผิด แต

ไมสําเร็จ จึงพากันไปขอรองพระสารีบุตรใหชวยแกไข พระสารีบุตรไดไปหาพระยมก และไดสนทนา ดังความ

ตอไปนี้ 
พระสารีบุตร: เป็นความจริงหรือ ท่านยมก ข่าวว่า ท่านเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่า 
“ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุผู้เป็นขีณาสพ ถัดจากกายแตกทําลาย
ก็จะขาดสูญ หายสิ้น (พินาศ) หลังจากตาย จะไม่มีอยู่อีก” 
พระยมก: อย่างน้ันแล ท่านผู้มีอายุ ฯลฯ 

พระสารีบุตร: ท่านยมก ท่านสําคัญว่าอย่างไร รูปเท่ียง หรือไม่เท่ียง? 
พระยมก: ไม่เท่ียง ครับท่าน 

พระสารีบุตร: เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เท่ียง หรือไม่เท่ียง? 
พระยมก: ไม่เท่ียง ครับท่าน 

พระสารีบุตร: เพราะฉะนั้นแล รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้ง
ท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ ทั้งหมด พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้
ว่า ไม่ใช่ “นั่นของเรา” ไม่ใช่ “เราเป็นนั่น” ไม่ใช่ “นั่นเป็นตัวตนของเรา”, เมื่อเห็นอย่างนี้ 
ย่อมหายติด ฯลฯ 

ท่านสําคัญอย่างไร ท่านยมก ท่านมองเห็นรูปว่าเป็นตถาคต หรือ? 
พระยมก: มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ 

พระสารีบุตร: ท่านมองเห็นเวทนา สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ว่าเป็นตถาคต หรือ? 
พระยมก: มิใช่เช่นน้ัน ท่านผู้มีอายุ 

พระสารีบุตร: ท่านสําคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านเห็นว่า ตถาคตมีในรูปหรือ? 
พระยมก: มิใช่เช่นน้ัน ท่านผู้มีอายุ 

พระสารีบุตร: ท่านมองเห็นว่า ตถาคตมีต่างหากจากรูปหรือ? 
พระยมก: มิใช่เช่นน้ัน ท่านผู้มีอายุ 

พระสารีบุตร: ท่านมองเห็นว่า ตถาคตมีในเวทนา...มีต่างหากจากเวทนา...มีในสัญญา...มีต่างหาก
จากสัญญา...มีในสังขาร...มีต่างหากจากสังขาร...มีในวิญญาณ...มีต่างหากจากวิญญาณ หรือ? 
พระยมก: มิใช่เช่นนั้น ท่านผู้มีอายุ 

พระสารีบุตร: ท่านสําคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านมองเห็นรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิญญาณ ว่าเป็นตถาคต หรือ? 
พระยมก: มิใช่เช่นน้ัน ท่านผู้มีอายุ 

พระสารีบุตร: ท่านสําคัญว่าอย่างไร ท่านยมก ท่านมองเห็นว่า ตถาคตน้ีนั้น เป็นสภาวะไม่มี
รูป ไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญา ไม่มีสังขาร ไม่มีวิญญาณ หรือ? 

                                                                                                                                                        
1019  มหาตัณหาสังขยสูตร เฉพาะตอน ม.มู.๑๒/๔๔๐-๔/๔๗๒-๗ 



๕๐๘  พุทธธรรม 
 

พระยมก: มิใช่เช่นน้ัน ท่านผู้มีอายุ 

พระสารีบุตร: นี่แน่ะท่านยมก ในปัจจุบันนี้เอง ที่ตรงนี้ ท่านยังหาตถาคตโดยจริงโดยแท้ (ให้
เห็นจริงมั่นเหมาะลงไป) ไม่ได้, ควรหรือที่ท่านจะกล่าวแถลงว่า “ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรม ตามที่
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วว่า ภิกษุผู้เป็นขีณาสพ ต่อจากกายแตกทําลาย ก็จะขาดสูญ หายสิ้น 
หลังจากตาย จะไม่มีอยู่อีก 
พระยมก: ข้าแต่ท่านสารีบุตร แต่ก่อน เมื่อยังไม่รู้ ผมจึงได้มีความเห็นชั่วร้ายนั้น, แต่เพราะ
ได้สดับธรรมเทศนาของท่านสารีบุตรนี้ ผมจึงละความเห็นชั่วร้ายนั้นได้แล้ว และผมก็ได้บรรลุ
ธรรมแล้ว 

พระสารีบุตร: แน่ะท่านยมก ถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่า “ท่านยมก ภิกษุผู้เป็น
อรหันตขีณาสพ หลังจากร่างกายแตกทําลาย ตายไปแล้ว จะเป็นอย่างไร?” ท่านถูกถามอย่างนี้
แล้ว จะกล่าวชี้แจงว่าอย่างไร? 
พระยมก: ...ผมพึงกล่าวชี้แจงอย่างนี้ว่า “รูปแล เป็นสิ่งไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็น
ทุกข์, สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นดับแล้ว สิ่งนั้นถึงความไม่ตั้งอยู่แล้ว; เวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิญญาณ เป็นสิ่งไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์, สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นดับแล้ว สิ่ง
น้ันถึงความไม่ต้ังอยู่แล้ว; ข้าพเจ้าถูกถามอย่างน้ี พึงกล่าวชี้แจงอย่างน้ี 

พระสารีบุตร: ดีแล้ว ดีแล้ว ท่านยมก ฯลฯ”1020 

ง. พุทธพจนเปรียบพระอรหันตส้ินชีพ เหมือนไฟดับ ดังความตอนหนึ่ง ในคําสนทนาระหวาง

พระพุทธเจา กับวัจฉโคตตปริพาชก ตอไปน้ี 

วัจฉโคตต์: ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ จะเกิด ณ ท่ีไหน? 
พระพุทธเจา: ดูก่อนวัจฉะ คําว่าจะเกิด ก็ใช้ไม่ได้1021 

วัจฉโคตต์: ถ้าอย่างน้ัน ก็ไม่เกิด 
พระพุทธเจา: คําว่า ไม่เกิด ก็ใช้ไม่ได้ 

วัจฉโคตต์: ถ้าอย่างน้ัน ก็ท้ังเกิดและไม่เกิด 
พระพุทธเจา: คําว่าท้ังเกิดและไม่เกิด ก็ใช้ไม่ได้ 

วัจฉโคตต์: ถ้าอย่างน้ัน จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ 
พระพุทธเจา: คําว่า จะเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ก็ใช้ไม่ได้ 

วัจฉโคตต์: ท่านพระโคดมผู้เจริญ ฯลฯ ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าถึงความงุนงงเสียแล้ว ข้าพเจ้าถึง
ความหลงไปหมดเสียแล้ว, แม้เพียงความเลื่อมใสที่ได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยถ้อยคําสนทนาเบื้องต้น
ของท่านพระโคดมผู้เจริญน้ัน ถึงบัดน้ี ก็ได้หายไปหมดแล้ว 

                                                 
1020  สํ.ข.๑๗/๑๙๘/๑๓๓ (จากน้ีมีความอุปมาตอไปอีก แตไมนํามาลงไว เพราะจะยืดยาวมาก); คําวาตถาคต ในสูตรนี้ อรรถกถาไขความ

วาหมายถึงสัตว หรืออยางที่มักเรียกกันวา สัตวบุคคล (สํ.อ.๒/๓๗๘) 

1021  บาลี = น อุเปติ อรรถกถาวา = น ยุชฺชติ คือ ไมเขากับเรื่องนี้ ไมถูก ใชกันไมได 



บทท่ี ๑๐ บทสรุป เรื่องเก่ียวกับนิพพาน   ๕๐๙ 
 

  

พระพุทธเจา: ดูก่อนวัจฉะ ควรแล้วที่ท่านจะงุนงง ควรแล้วที่ท่านจะหลงไป เพราะว่าธรรมนี้
ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต หยั่งไม่ได้ด้วยตรรก ละเอียด บัณฑิตพึงรู้ได้, 
ธรรมนั้น อันท่านผู้มีทิฏฐิอย่างอื่น มีแนวความเห็นอย่างอื่น มีหลักที่พอใจอย่างอื่น มีความ
เพียรที่ประกอบแบบอ่ืน ถืออาจารย์สํานักอ่ืน ยากจะรู้ได้,  

ถ้าอย่างนั้น เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้, ท่านเห็นควรอย่างไร พึงกล่าวชี้แจงอย่างนั้น, 
ดูก่อนวัจฉะ ท่านสําคัญว่าอย่างไร ถ้าไฟลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าท่าน, ท่านจะรู้ไหมว่า ไฟนี้ลุก
โพลงอยู่เบ้ืองหน้าเรา?  
วัจฉโคตต์: ...ข้าพเจ้าพึงรู้ได้ ฯลฯ 
พระพุทธเจา: ก็ถ้าใครๆ พึงถามท่านอย่างนี้ว่า ไฟที่ลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าของท่านนี้ อาศัย
อะไร จึงลุกโพลง, ท่านถูกถามอย่างน้ี จะพึงกล่าวชี้แจงอย่างไร? 
วัจฉโคตต์: ...ข้าพเจ้าพึงกล่าวชี้แจงว่า ไฟที่ลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ อาศัยเชื้อคือหญ้า
และไม้ จึงลุกโพลงได้ 

พระพุทธเจา: ดูก่อนวัจฉะ ถ้าไฟเบื้องหน้าท่านนั้นพึงดับไป ท่านจะรู้ไหมว่า ไฟเบื้องหน้าเรานี้
ดับแล้ว 
วัจฉโคตต์: ...ข้าพเจ้าพึงรู้ได้ว่า ไฟเบ้ืองหน้าข้าพเจ้าน้ีดับแล้ว 
พระพุทธเจา: ก็ถ้าใครๆ พึงถามท่านอย่างนี้ว่า ไฟเบื้องหน้าท่านนี้ ที่ดับแล้วนั้น ไปจากนี่สู่
ทิศไหน ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือว่าทิศใต้, ท่านถูกถามอย่างนี้แล้ว จะพึง
กล่าวชี้แจงว่ากระไร? 
วัจฉโคตต์: (ข้อความถามตอบอย่างน้ัน) ใช้ไม่ได้ดอก ท่านพระโคดมผู้เจริญ, เพราะว่า ไฟนั้น
อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้ใด จึงลุกโพลงอยู่ได้, เพราะเชื้อนั้นหมดสิ้นไป และเพราะไม่ได้เชื้ออื่น
เติม ไฟน้ันก็ถึงความนับว่าหมดเชื้อดับไปเท่าน้ันเอง 

พระพุทธเจา: ฉันนั้นเหมือนกันแล วัจฉะ บุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคต พึงบัญญัติด้วยรูป...
เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณใด รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ นั้น ตถาคตละได้แล้ว 
ถอนรากเสียแล้ว ทําให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ถึงความไม่มี มีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา,  

ตถาคต พ้นจากการนับว่ารูป...พ้นจากการนับว่าเวทนา...พ้นจากการนับว่าสัญญา...พ้นจาก
การนับว่าสังขาร...พ้นจากการนับว่าวิญญาณ ลึกซึ้ง ประมาณไม่ได้ หยั่งได้ยาก เปรียบเหมือน
มหาสมุทร, คําว่าเกิด ก็ใช้ไม่ได้ คําว่าไม่เกิด ก็ใช้ไม่ได้ คําว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิด ก็ใช้ไม่ได้ คําว่าจะ
ว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ก็ใช้ไม่ได้ 

เม่ือจบคําสนทนาตอนน้ี วัจฉโคตตปริพาชกเกิดความเล่ือมใส ประกาศตนเปนอุบาสก
1022 

ในรตนสูตร ก็มีความกลาวถึงพระอรหันตวา 

                                                 
1022  อัคคิวัจฉโคตตสูตร, เฉพาะตอนทายสูตร ม.ม.๑๓/๒๔๘-๒๕๒/๒๔๕-๒๔๙; วัจฉโคตตปริพาชกผูน้ี ตอมาไดขออุปสมบทในพุทธ

ศาสนา และไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง (ม.ม.๑๓/๒๖๗/๒๖๑); มีคําสนทนาระหวางพระพุทธเจา กับวัจฉโคตตปริพาชก ท่ีนาสนใจ

อีกหนอยหน่ึง กลาวถึงวา ผูมีอุปาทานจึงเกิด ผูไมมีอุปาทานยอมไมเกิด เหมือนไฟมีเชื้อจึงลุก ไมมีเชื้อก็ไมลุก และวาเชื้อคือตัณหา 
(สํ.สฬ.๑๘/๘๐๐/๔๘๕) 



๕๑๐  พุทธธรรม 
 

“สมภพเก่า ก็สิ้นแล้ว สมภพใหม่ ก็ไม่มี ปราชญ์เหล่านั้น มีจิตคลายติดแล้วในภพที่จะมี
ต่อไป หมดพืช ไม่มีฉันทะในการงอกขึ้นอีก ย่อมดับ เหมือนดังดวงประทีปน้ี”1023 

เม่ือคราวที่พระทัพพมัลลบุตรปรินิพพาน พระพุทธเจาทรงเปลงอุทานวา 
“กายก็แตกทําลายแล้ว สัญญาก็ดับแล้ว เวทนาก็เย็นหมดแล้ว สังขารก็สงบแล้ว 

วิญญาณก็ถึงอัสดง”1024 

ทรงเลาเหตุการณน้ี แกภิกษุท้ังหลาย และทรงเปลงอุทานอีกครั้งหน่ึงวา 
“เม่ือช่างตีโลหะด้วยค้อนเหล็ก ไฟติดโพลง ก็ดับหายๆ ไม่มีใครรู้ท่ีไป ฉันใด พระอรหันต์

ท้ังหลาย ผู้หลุดพ้นชอบแล้ว ข้ามห้วงนํ้าท่ีมีกามเป็นเครื่องผูกพันไปได้ บรรลุถึงอจลสุข ย่อม
ไม่มีคติที่จะบัญญติัได้ ฉันน้ัน”1025 

 

                                                 
1023  ขุ.สุ.๒๕/๓๑๔/๓๗๐ 
1024  ขุ.อุ.๒๕/๑๗๗/๒๒๗ 

1025  ขุ.อุ.๒๕/๑๗๘/๒๒๗. 



 

ภาค ๒ 

มัชฌิมาปฏิปทา 

ขอปฏิบัติท่ีเปนกลางตามธรรมชาติ 
หรือ 
ทางสายกลาง 

 
 
 
 
 

 



 

“เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทธา... 
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค;  
เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏ ฯเปฯ” 

 

“ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไมเอียงเขาหาที่สุด ๒ อยางนั้น 

ไดตรัสรูขอปฏิบัติอันมีในทามกลาง... 

กลาวคือ มรรคามีองค ๘ ประการ อันประเสริฐน้ี  

ไดแก สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ” 
(สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘) 

 
 

 



 

ตอน ๕: ชีวิตควรเปนอยูอยางไร? 

บทนํา 
ของมัชฌิมาปฏิปทา 

 

บทที่ ๑๑ 

มัชฌิมาปฏปิทา 
ตอเนื่องจาก 

มัชเฌนธรรมเทศนา 

มัชเฌนธรรมเทศนา คือ ธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงเปนกลางๆ ตามความจริงของธรรมชาติ คือตาม

สภาวะท่ีส่ิงท้ังหลายมันเปนของมันเอง ตามเหตุปจจัย ไมติดของในทิฏฐิ คือทฤษฎีหรือแนวคิดเอียงสุดทั้งหลาย 
ท่ีมนุษยวาดใหเขากับสัญญาท่ีผิดพลาด และความยึดความอยากของตน ท่ีจะใหโลกและชีวิตเปนอยางนั้นอยางนี้  

ดังไดกลาวแลววา มัชเฌนธรรมเทศนานี้ หมายถึงหลักปฏิจจสมุปบาท อันไดแกกระบวนธรรมแหงการ

เกิดขึ้นพรอมโดยอาศัยกันและกันของส่ิงท้ังหลาย กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทท่ีชี้แจงเรื่องความทุกขของมนุษย

น้ัน ทานแสดงไวเปน ๒ แบบ หรือ ๒ สาย  
- สายที่หนึ่ง แสดงการเกิดขึ้นแหงทุกข เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร และจัดเปนคําจํากัดความ

ของอริยสัจ ขอท่ี ๒ คือ สมุทัยอริยสัจ  
- สายท่ีสอง แสดงการดับไปแหงทุกข เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร และจัดเปนคําจํากัดความ

ของอริยสัจขอท่ี ๓ คือ นิโรธอริยสัจ 
โดยสรุป มัชเฌนธรรมเทศนา แสดงกระบวนธรรม ๒ สาย คือ

1026 

๑. สมุทัย = ปฏิจจสมุปบาท สมุทัยวาร: อวิชชา   →   สังขาร   →   วิญญาณ  ฯลฯ  →  ชาติ  
→  ชรามรณะ  โสกะ  ฯลฯ  อุปายาส = เกิดทุกข 

๒. นิโรธ = ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร: อวิชชาดับ → สังขารดับ → วิญญาณดับ ฯลฯ → ชาติดับ 

→ ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ดับ = ดับทุกข 

การท่ีจะแสดงสมุทัย ก็เพราะมีทุกขเปนตัวปญหา เปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหตองสืบคนหาสาเหตุ ดังน้ัน จึง

ไดบรรยายเร่ืองสภาวธรรมซึ่งเปนท่ีต้ังแหงปญหา คือ ความทุกขน้ันไวแตตน ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนา  
สวนนิโรธก็มีความหมายกวาง นอกจากหมายถึงกระบวนการท่ีจะทําใหทุกขดับ คือปฏิจจสมุปบาทนิโรธ

วารแลว ยังกินความถึงนิพพานที่เปนภาวะดับทุกข หรือภาวะไรทุกขดวย ดังน้ัน ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนาจึงได

บรรยายไวท้ังกระบวนการดับทุกข และภาวะแหงนิพพาน   
                                                 
1026  มัชเฌนธรรมเทศนา ตามบาลีวา “มชฺเฌน ธมฺมํ เทเสติ” (ตรัสไวมากแหง, สํ.นิ.๑๖/๔๔-๑๗๖/๒๑-๙๒), ดูบทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท 

๒ 



๕๑๔  พุทธธรรม 
 

เมื่อไดแสดงทั้งเรื่องทุกข เหตุแหงทุกข กระบวนการดับทุกข และภาวะหมดทุกขแลว ก็นาจะเปนอัน

ครบถวนกระบวนความ ควรจะจบสิ้นเนื้อหาของพุทธธรรมลงได แตความจริงหาเปนเชนน้ันไม ท้ังนี้เพราะวา 

มัชเฌนธรรมเทศนา แสดงแตสภาวธรรมท่ีเปนไปตามธรรมดาของมันเอง ตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ไมเก่ียวกับ

วิธีปฏิบัติของมนุษย  
ดังท่ีกระบวนการดับทุกข อันเรียกวานิโรธ ซึ่งอยูในฝายของมัชเฌนธรรมเทศนานั้น เปนแตเพียงตัว

กระบวนการของธรรมชาติลวนๆ กลาวถึงเฉพาะความสัมพันธระหวางเหตุปจจัยตางๆ ท่ีจะนําไปสูความดับทุกข 

ไมไดช้ีแจงแนะนํารายละเอียดในทางปฏิบัติแตอยางใด กลาวคือ บอกแตเพียงวา ในการเขาถึงจุดหมายคือความ
ดับทุกข กระบวนธรรมจะตองเปนอยางนั้นๆ แตไมไดบอกดวยวา ทําอยางไร จึงจะใหกระบวนธรรมเปนอยางนั้น

ข้ึนมาได หรือวา ถาตองการใหกระบวนธรรมเปนอยางนั้น มนุษยควรปฏิบัติการอยางไร จะตองทําอะไรบาง  
เปนอันวา มัชเฌนธรรมเทศนามีขอบเขตจํากัดอยูภายในเรื่องของสภาวธรรม ท่ีเปนไปอยูตามธรรมดา

ของมันในธรรมชาติ   
มนุษยเรียนรูเรื่องมัชเฌนธรรมเทศนามาตามลําดับ จนถึงรูจักกระบวนการดับทุกขในขอวาดวยนิโรธ 

เปนอันไดเขาใจหลักการดับทุกข หรือหลักการแกไขปญหาแลว แตยังตองการคําแนะนําในทางปฏิบัติตอไปอีก วา

มีวิธีการท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการหรือกระบวนการน้ันไดอยางไร นี้คือจุดเช่ือมตอระหวางกระบวนการ

ของธรรมชาติ กับวิธีปฏิบัติของมนุษย  
ขอสําคัญท่ีตองเนน คือ วิธีปฏิบัติของมนุษย จะตองสอดคลองกับกระบวนการของธรรมชาติ หรือการ

ปฏิบัติของมนุษย จะตองใหผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาติ วัตถุประสงคท่ีตองการจึงจะสําเร็จ 

หลักการในเรื่องนี้คือ เรียนรูเขาใจกระบวนการของธรรมชาติ แลวปฏิบัติตามวิธีการของมนุษย ใหเปนไปตาม

ความรูความเขาใจน้ัน  
พูดอีกอยางหนึ่งวา สําหรับกระบวนการของธรรมชาติ หนาท่ีของเราคือตองรู สวนการปฏิบัติ เราทําตาม

ขอกําหนดหรือรายละเอียดที่วางข้ึนตามความรูนั้น เมื่อตกลงกันอยางน้ีแลว ก็กาวจากกระบวนการของธรรมชาติ 

ไปสูการปฏิบัติของมนุษยได  
การปฏิบัติ ขอปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ มีศัพทเฉพาะเรียกวา ปฏิปทา คําวา “ปฏิปทา” ในท่ีนี้ มีความหมาย

จําเพาะ หมายถึง ขอปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หนทาง วิธีการ หรือวิธีดําเนินชีวิต ใหบรรลุถึงความดับทุกข  
ปฏิปทาเชนน้ี พระพุทธเจาไดทรงกําหนดวางไวแลว โดยสอดคลองกับกระบวนการดับทุกข ท่ี

เปนมัชเฌนธรรมเทศนาดังท่ีกลาวแลวขางตน และทรงเรียกปฏิปทาน้ันวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติมี
ในทามกลาง หรือเรียกงายๆ วาทางสายกลาง หมายถึง ขอปฏิบัติ วิธีการ หรือทางดําเนินชีวิตท่ีเปนกลางๆ ตาม

ธรรมชาติ สอดคลองกับกฎธรรมชาติ พอเหมาะพอดีท่ีจะใหเกิดผลตามกระบวนการดับทุกขของธรรมชาติ ไม

เอยีงเขาไปหาขอบสุดสองขาง ท่ีทําใหติดพัวพันอยูหรือเฉไถลออกไปนอกทาง   
มัชฌิมาปฏิปทาน้ี มีช่ือเรียกอยางงายๆ วา มรรค ซึ่งแปลวาทาง ทางน้ีมีสวนประกอบ ๘ อยาง และทํา

ใหผูดําเนินตามเปนอารยชน จึงเรียกชื่อเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือ อารยอัษฎางคิกมรรค  
พระพุทธเจาตรัสวา มรรคาท่ีเรียกวามัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนทางเกา ท่ีเคยมีทานผูเดินทางถูกตองไปถึง

จุดหมาย เคยเดินกันมาในกาลกอนแลว พระองคเพียงแตทรงคนพบ แลวทรงเปดเผยแกมวลมนุษย ทรงทํา

หนาท่ีแนะนําบอกทางน้ีใหแกเวไนยชน
1027

   

                                                 
1027  สํ.นิ.๑๖/๒๕๓/๑๒๙ 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๑๕ 
 

  

มรรค หรือมรรคานี้ เปนวิธีปฏิบัติของมนุษย ท่ีจะทําใหเกิดผลตามกระบวนการดับทุกขของธรรมชาติ 
คือทําใหเหตุปจจัยตางๆ สงผลสืบทอดกันไปจนสําเร็จเสร็จส้ินตามกระบวนการของธรรมชาตินั้น เมื่อไดมรรคาน้ี

แลว ก็เปนอันกาวจากกระบวนการของธรรมชาติในขอนิโรธ มาสูการปฏิบัติของมนุษยในขอมรรคตอไป  
พูดอีกอยางหนึ่งวา ผานจากขั้นรูความจริงเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ มาสูข้ันประยุกตความรูนั้นจัดวางเปน

ระบบวิธีประพฤติปฏิบัติของมนุษย  
เพื่อใหมองเห็นภาพการกาวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธ ออกมาสูการปฏิบัติของมนุษยใน

มรรคชัดเจนข้ึน อาจเขียนใหดูไดดังน้ี 

นิโรธ: อวิชชาดับ → สังขารดับ → วิญญาณดับ → นามรูปดับ → สฬายตนะดับ ฯลฯ ชาติดับ → 
ชรามรณะดับ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ดับ = ดับทุกข 

มรรค: สัมมาทิฏฐิ + สัมมาสังกัปปะ + สัมมาวาจา + สัมมากัมมันตะ + สัมมาอาชีวะ + สัมมาวายามะ 

+ สัมมาสติ  +  สัมมาสมาธิ
1028→ ดับทุกข 

ขอสรุปขอสังเกตท่ีควรทราบ ในตอนเชื่อมตอระหวางกระบวนการของนิโรธ กับวิธีปฏิบัติของมรรค ไว

ดังน้ี 
- นิโรธ เปนกระบวนการของธรรมชาติ มรรค เปนวิธีปฏิบัติของมนุษย ท่ีจะใหเกิดผลตาม

กระบวนการธรรมชาติน้ัน  
 มรรคเกิดจากการใชความรูเกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาติของนิโรธน้ันเอง มาจัดวางเปนวิธี

ปฏิบัติขึ้น และผูท่ีจะปฏิบัติก็จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาติน้ันบางไม

มากก็นอย ดังน้ัน มรรคจึงเริ่มตนดวยสัมมาทิฏฐิ 
- นิโรธ เปนกระบวนการของธรรมชาติ วาดวยความสัมพันธระหวางเหตุปจจัยตางๆ โดยตรง เมื่อพูด

ถึงการดับทุกข ก็คือดับเหตุปจจัยตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดทุกข ดังนั้น กระบวนการดับทุกขของนิโรธจึง
ลงตัวแนนอนและส้ินเชิง เปนการทําใหหมดปญหา ไมมีปญหา หรือเปนการใหเกิดภาวะตรงขามกับ

ปญหา ไมเกิดปญหาเลยทีเดียว 
 สวนมรรค วางวิธีปฏิบัติท่ียืดหยุนได อาจขยายรายละเอียดขอปฏิบัติออกไปเปนยากงายหลาย

ระดับ กระจายออกจากองคมรรค ๘ ขอนั้นไปอีกไดอยางมากมาย กลายเปนระบบอันซับซอน เปน

วิธีการท่ีจะบรรลุภาวะหมดปญหานั้นอยางคอยเปนคอยไป เร็วชา ทําใหปญหาลดลงหรือเหลืออยู

มากนอย ตามสัดสวนแหงการปฏิบัติ  
- นิโรธ แสดงการดับทุกขโดยกลาวถึงตัวเหตุปจจัยโดยตรง เปนเรื่องของการกําจัดส้ินเชิงท่ีตัวเหตุ

ปจจัยน้ันๆ เสร็จไปทีเดียว จึงไมตองพูดถึงเรื่องความดีความช่ัวมากมาย 
 มรรค เปนวิธีปฏิบัติของมนุษยอยางคอยเปนคอยไป มีการส่ังสมพลังฝายดีใหแรงกลาข้ึน เพื่อ

เอาชนะพลังเหตุปจจัยฝายรายท่ีหนวงเหน่ียวหรือขัดขวาง จึงตองมีการเนนเรื่องการละความช่ัว 

บําเพ็ญส่ังสมความดี ในหลายระดับ โดยเฉพาะในระดับท่ียืดยาด 
                                                 
1028  สัมมาทิฏฐิ = เห็นชอบ; สัมมาสังกัปปะ = ดําริชอบ; สัมมาวาจา = วาจาชอบ; สัมมากัมมันตะ = กระทําชอบ; สัมมาอาชีวะ = เล้ียง

ชีพชอบ; สัมมาวายามะ = พยายามชอบ; สัมมาสติ = ระลึกชอบ; สัมมาสมาธิ = ตั้งจิตม่ันชอบ (จะอธิบายตอไปอีก) 



๕๑๖  พุทธธรรม 
 

- นิโรธ เปนข้ันหลักการ มรรค เปนข้ันวิธีการ เทคนิค อุบายวิธี และอุปกรณ 
- โดยอุปมาอยางหนึ่ง เปรียบนิโรธเหมือนหลักการดับไฟ หรือกระบวนการทําใหไฟดับตามธรรมชาติ

แทๆ ซึ่งอาจพูดเพียงวา ทําใหขาดเชื้อ หรือทําใหขาดออกซิเจน หรือทําใหวัตถุลดอุณหภูมิ คือเย็น

ลงจนตํ่ากวาจุดท่ีจะลุกไหม 
 มรรค เปรียบเหมือนวิธีปฏิบัติท่ีจะใหเกิดผลตามหลักการดับไฟเชนน้ัน คือจะทําอยางไรใหไฟท่ี

ลุกไหมแลว ไมมีเช้ือท่ีจะไหมตอไป ทําอยางไรจะใหขาดออกซิเจน ทําอยางไรจะใหวัตถุเย็นถึงขีดที่

ตองการ เพียงเทานี้ก็กลายเปนเรื่องใหญ จะตองคิดคนหาเครื่องอุปกรณและวิธีการตางๆ ข้ึนมา

อยางมากมาย เชน จะใชน้ําหรือวัตถุดับไฟชนิดใด ใชเครื่องมือชนิดไหน ถาไฟไหมเกิดจากไฟฟา 

นํ้ามัน แกส หรือไฟธรรมดา ควรจะปฏิบัติตางกันอยางไร มีวิธีเขาถึงไฟ และวิธีปองกันตัวในแตละ

กรณีอยางไร เปนตน ตลอดจนกระท่ังวาจะฝกคนไวเปนพนักงานทําหนาท่ีชวยคนอื่นดับไฟอยางไร 
- โดยอุปมาอีกอยางหน่ึง เปรียบนิโรธ เหมือนหลักการรักษาโรค กลาวถึงการแกไขกําจัดสาเหตุ

โดยตรง เชน กําจัดเชื้อโรค กําจัดส่ิงเปนพิษหรือของแปลกปลอมจากภายนอก แกไขความบกพรอง

หรือความเส่ือมหนาท่ีของอวัยวะตางๆ เติมส่ิงท่ีรางกายขาดแคลน ปรับปรุงจิตใจ เปนตน  
 เปรียบมรรค เหมือนวิธีการรักษา มองดูหลักการรักษาแทๆ เพียงนิดเดียว แตวิธีการรักษาอาจ

สลับซับซอนยุงยากมากมาย เริ่มแตตรวจอาการ วินิจฉัยโรค เรียนรูวิธีใชยาชนิดตางๆ วิธีผาตัด วิธี

ดูแลหรือพยาบาลผูปวย การปฏิบัติตัวของผูปวย การประดิษฐและการใชเครื่องอุปกรณชนิดตางๆ 

การสรางและจัดสถานท่ีรักษาพยาบาล ระบบการบริหารงาน และการฝกแพทยพยาบาลมาทําหนาท่ี

โดยเฉพาะ เปนตน ซึ่งมีความละเอียดซับซอนพิสดารเปนอยางมาก   

มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทาน้ี แมจะมีองคประกอบเพียง ๘ อยาง แตก็เปนองคประกอบพื้นฐานที่

สามารถขยายกระจายออกไป และจัดวางใหมเปนระบบ ท่ีมีรูปแบบ ขั้นตอน และลําดับตางๆ กันไดอยาง

มากมาย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค บุคคล สถานการณ เง่ือนไข และระดับความพรอมจําเพาะท่ีแตกตาง

กันออกไปนานัปการ จึงเปนเรื่องท่ีมี เนื้อหาเปนรายละเอียดท่ีจะตองศึกษาเปนอันมาก ดังนั้น เรื่อง

มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติของมนุษย จึงเปนเรื่องใหญท่ีแยกออกแสดงอีกภาคหน่ึงตางหาก   
ในการศึกษาเรื่องน้ี อาจแบงเน้ือหาออกไดเปน ๒ ตอน คือ วาดวยองคประกอบของมรรค ซึ่งเปนระบบ

ปฏิบัติพื้นฐาน หรือชั้นตน ตอนหนึ่ง วาดวยการกระจายองคมรรคนั้นออกไปจัดใหมเปนรูปแบบตางๆ เพื่อใช

ตามวัตถุประสงคจําเพาะในแตละกรณี อีกตอนหนึ่ง   
แตในท่ีนี้ จะกลาวเฉพาะระบบพ้ืนฐานขององคมรรคกอน สวนระบบแปรรูปท่ีเปนช้ันรอง คงจะกลาวถึง

อยางแทรกเขามาในระหวางบางเพียงเล็กนอย ตามแตจะมีเรื่องเกี่ยวโยงถึง ตอเมื่อใดมีโอกาส อาจจะเขียนแยก

ไวเปนอีกภาคหน่ึงตางหาก 
กอนจะผานเขาสูเน้ือหาของมรรค จะขอใหพิจารณาแนวการกาวจากสภาวธรรมออกสูปฏิปทา หรือการ

กาวออกจากกระบวนการของธรรมชาติ สูวิธีปฏิบัติของมนุษย ท่ีอาจแสดงในรูปอื่นๆ ไดอีก ไวเปนความรู

ประกอบอีกสักเล็กนอย 
มีพุทธพจนแสดงปฏิปทาไว ๒ อยาง คือ 
๑. มิจฉาปฏิปทา ขอปฏิบัติท่ีผิด หรือทางผิด คือ ทางใหเกิดทุกข 
๒. สัมมาปฏิปทา ขอปฏิบัติท่ีถูก หรือทางถูก คือ ทางใหดับทุกข 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๑๗ 
 

  

บางแหงทรงจัดปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร เปนมิจฉาปฏิปทา และปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร เปนสัมมา-
ปฏิปทา เขียนใหดูงายได ดังนี้ 

มิจฉาปฏิปทา:  อวิชชา   →   สังขาร  →  วิญญาณ  →  นามรูป ฯลฯ  →  ชาติ  →  ชรามรณะ      
โสกะ  ฯลฯ  อุปายาส  =  เกิดทุกข 

สัมมาปฏิปทา:  อวิชชาดับ  →  สังขารดับ  →  วิญญาณดับ  ฯลฯ  →  ชาติดับ  →  ชรามรณะดับ      
โสกะ ฯลฯ อุปายาส ดับ = ดับทุกข1029 

แตอีกแหงหน่ึง ทรงแสดงขอปฏิบัติท่ีตรงขามกับมรรค วาเปนมิจฉาปฏิปทา และแสดงมรรค วาเปน
สัมมาปฏิปทา ดังน้ี 

มิจฉาปฏิปทา:  มิจฉาทิฏฐิ + มิจฉาสังกัปปะ + มิจฉาวาจา + มิจฉากัมมันตะ + มิจฉาอาชีวะ + 

มิจฉาวายามะ + มิจฉาสติ + มิจฉาสมาธิ 

สัมมาปฏิปทา: สัมมาทิฏฐิ + สัมมาสังกัปปะ + สัมมาวาจา + สัมมากัมมันตะ + สัมมาอาชีวะ + 

สัมมาวายามะ + สัมมาสติ + สัมมาสมาธิ
1030

 

ปฏิจจสมุปบาท เปนกระบวนการของธรรมชาติ แสดงแตสภาวธรรม ไมใชปฏิปทา แตปฏิปทาถูกผิดชุด

แรกในท่ีนี้ กลับแสดงตามแนวปฏิจจสมุปบาท จะขัดกันหรือไม คําตอบนาจะมีวา ปฏิจจสมุปบาทท่ียกมาแสดง

ในกรณีน้ี (ท่ีแสดงเปนปฏิปทาอยางน้ี มีแหงเดียวน้ีเทาน้ัน) มุงใหเล็งหรือสอไปถึงการปฏิบัติของคน  
อรรถกถาที่อธิบายพระสูตรน้ี ต้ังขอสงสัยวา อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดความคิดทําดี เปนบุญ (ปุญญาภิ-

สังขาร) ก็ได ใหเกิดแรงชักจูงภาวะจิตแนวแนมั่นคงอยางสูง (อาเนญชาภิสังขาร) ก็ได เหตุใดจึงวาเปนมิจฉา-
ปฏิปทา แลวทานก็เฉลยเองวา คนที่ปรารถนาภพ คิดมุงจะเอาจะเปน ไมวาจะทําอะไร แมแตจะทําอภิญญา ๕ 

หรือสมาบัติ ๘ ใหเกิดขึ้น ก็เปนมิจฉาปฏิปทา สวนคนท่ีมุงนิพพาน คิดสละคลายออก (ใจโปรงเปนอิสระ) ไมคิด

จะเอาจะเปน แมแตใหทานอะไรไปสักนิดหนอย ก็เปนสัมมาปฏิปทา
1031 

อยางไรก็ตาม การนําเอามิจฉาปฏิปทา และสัมมาปฏิปทา ๒ คูขางตนนี้ มาวางเทียบกันไว มีความ

ประสงคเพียงใหเปนเคร่ืองประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกาวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธ ออกมาสู
การปฏิบัติของมนุษยในมรรค ดังไดกลาวแลวขางตน แตคราวนี้มีขอสังเกตเพิ่มขึ้นอีกหนอยหนึ่งวา นอกจาก

แสดงกระบวนธรรมและการปฏิบัติฝายดีแลว ทานยังไดแสดงกระบวนธรรมและการปฏิบัติฝายรายหรือฝายผิด

ไวดวย 
ยังมีพุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปกระบวนการดับทุกขอีกแบบหนึ่ง ซึ่งแปลกไปจากแบบที่กลาว

มาแลวขางตน คือ ทอนตน แสดงกระบวนการเกิดทุกขตามหลักปฏิจจสมปุบาทสมุทยวารอยางปกติมาโดยตลอด 

จนถึงทุกขเกิดข้ึนแลว แตตอจากนั้น แทนที่จะแสดงกระบวนการดับทุกขตามหลักปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารตอไป 

กลับแสดงกระบวนการแหงกุศลธรรมตางๆ ท่ีสงผลตอเนื่องกันไปตามลําดับ จนถึงความหลุดพน เปนกระบวน

ธรรมแบบใหมลวน ไมกลาวถึงการดับองคธรรมตางๆ ในปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวารแตอยางใดเลย  
                                                 
1029  สํ.นิ.๑๖/๑๙-๒๑/๕ 
1030  สํ.ม.๑๙/๖๘/๒๓ 
1031  ดู สํ.อ.๒/๒๔ 



๕๑๘  พุทธธรรม 
 

กระบวนธรรมแบบนี้ อาจถือไดวาเปนตัวอยางสําคัญของการนําเอาองคมรรคไปจัดใชในระบบการปฏิบัติ
ท่ีแทจริง หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา เปนกระบวนธรรมท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลผูปฏิบัติตามมรรคอยางไดผลจนบรรลุ

ความสําเร็จ กระบวนธรรมแหงความหลุดพนแบบน้ี ทานแสดงไวหลายแหง มีรายละเอียดตางกันไปบางเล็กนอย 

ขอยกมาใหดูทีละอยาง ดังน้ี  

อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ → นามรูป → สฬายตนะ → ผัสสะ → เวทนา → ตัณหา → 

อุปาทาน → ภพ → ชาติ → ทุกข  ศรัทธา  ปราโมทย์  ปีติ  ปัสสัทธิ  สุข  สมาธิ  
ยถาภูตญาณทัสสนะ  นิพพิทา  วิราคะ  วิมุตติ  ขยญาณ1032  

พึงสังเกตวา กระบวนการน้ี เริ่มแตอวิชชา จนถึงทุกข ก็คือปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร ท่ีเปนกระบวนการ
เกิดทุกขตามปรกตินั่นเอง (ทุกขในท่ีน้ี แทนคําวา ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ท้ังหมด) แตเม่ือถึงทุกขแลว 

แทนท่ีวงจรจะบรรจบเพ่ือเริ่มตนท่ีอวิชชาอีกตามปรกติ กลับดําเนินตอไป โดยมีศรัทธามารับชวงแทนอวิชชา 

จากนั้นกระบวนการก็ดําเนินตอไปในทางดี จนถึงจุดหมายคือขยญาณในท่ีสุด และไมกลับมาบรรจบเริ่มตนที่

อวิชชาอีกเลย  
ขอนาสังเกตอีกอยางหน่ึง ก็คือ เม่ือนับทุกขเปนจุดศูนยกลาง จํานวนหัวขอนับยอนไปขางหนา และ

ตอไปขางหลัง จะมีจํานวนเทากัน  
สําหรับผูเขาใจเร่ืองอวิชชาดีแลว อานดูกระบวนการน้ี ก็จะไมแปลกใจอะไร เพราะถาตัดตอนออก 

กระบวนการนี้ก็มี ๒ ตอน คือ อวิชชา ถึง ทุกข ตอนหน่ึง กับ ศรัทธา ถึง ขยญาณ อีกตอนหนึ่ง  
ในตอนชวงหลัง ศรัทธามาเปนจุดเริ่มตนแทนอวิชชา ผูศึกษาปฏิจจสมุปบาทในบทกอนแลว ยอมเขาใจ

ความหมายวา ศรัทธาในท่ีนี้ พูดงายๆ ก็คือ อวิชชาท่ีถูกเบียดเบียน หรือบ่ันทอนน่ันเอง กลาวคือ ขณะนี้ไมเปน
อวิชชาท่ีมืดบอดตอไปแลว แตมีเช้ือแหงความรูความเขาใจเขามาแทนท่ี และทําหนาท่ีเปนส่ือชักจูงใจใหเกิดการ
มุงหนาไปสูจุดหมายท่ีดี จนเกิดความรูจริง และหลุดพนในที่สุด 

ถาจะอธิบายงายๆ ก็วา เม่ือกระบวนการเกิดทุกขดําเนินมาตามปรกติ จากอวิชชาถึงทุกขแลว ครั้นเกิด
ทุกข ก็คิดหาทางออก ในกรณีนี้ เกิดไดรับคําแนะนําส่ังสอนท่ีถูกตอง หรือเกิดความสํานึกในเหตุผลขึ้นมา จึง
รูสึกมีความเช่ือมั่นในคุณธรรมความดีงามตางๆ เกิดเปน ศรัทธา ข้ึนมาแลว เกิดปราโมทย สดช่ืน เอิบอิ่มใจ ชัก

นําใหมุงม่ันกาวหนาในคุณความดีตอไปตามลําดับ จนถึงท่ีสุด 
ความจริง กระบวนการทอนหลัง น้ี ก็ตรงกับปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร แบบอวิชชาดับ →                    

สังขารดับ → วิญญาณดับ ฯลฯ อยางขางตนนั่นเอง แตในท่ีนี้ แสดงใหเห็นรายละเอียดท่ีเปนขอเดนใน

กระบวนการชัดเจนข้ึน และมุงใหเห็นการเชื่อมตอระหวางกระบวนการเกิดทุกข กับกระบวนการดับทุกข วาเกี่ยว

เนื่องกันไดอยางไร  
ในเนตติปกรณ

1033
 อางพุทธพจนตอไปนี้ วาเปนปฏิจจสมุปบาทฝายโลกุตระ (เปนแนวดับทุกข) คือ 

                                                 
1032  สํ.นิ.๑๖/๖๙/๓๗; ศัพทยากที่ควรอธิบาย คือ ปัสสัทธิ = ความสงบระงับเย็นสบายกายใจ, ความผอนคลาย (tranquility, 

relaxation), ยถาภูตญาณทัสสนะ = การรูเห็นตามที่มันเปน (knowing and seeing things as they are), นิพพิทา = ความหนาย 

(disenchantment), วิราคะ = ความคลายหายติด ปลีกตัวออกได (detachment), วิมุตติ = ความหลุดพน (freedom), ขยญาณ = 

ความหยั่งรูวาส้ินอาสวะกิเลส = บรรลุอรหัตตผล 

1033  Ñāõamoli, The Guide, P.T.S., 1962, p.97 (บัดน้ี กอนถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับอักษรไทยมีพิมพแลว คือ เนตฺติ.๖๗) 
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“ดูกรอานนท์ โดยนัยนี้แล ศีลที่เป็นกุศล มีความไม่วิปฏิสาร (ไม่เดือดร้อนใจ) เป็นอรรถ 
(ท่ีหมายหรือผล) เป็นอานิสงส์, ความไม่วิปฏิสาร มีปราโมทย์เป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, ปราโมทย์ 
มีปีติเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, ปีติ มีปัสสัทธิเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, ปัสสัทธิ มีสุขเป็นอรรถ 
เป็นอานิสงส์, สุข มีสมาธิเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอรรถ เป็น
อานิสงส์, ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, นิพพิทา มีวิราคะเป็นอรรถ 
เป็นอานิสงส์, วิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอรรถ เป็นอานิสงส์, ศีลที่เป็นกุศล ย่อมทํา
ธรรมข้ออื่นๆ ให้บริบูรณ์ เพื่ออรหัตผลตามลําดับ โดยนัยน้ีแล”1034 

ตามนัยพุทธพจนนี้ เขียนใหดูงายได ดังน้ี 

กุศลศีล  อว ิปปฏิสาร  ปราโมทย์  ปีต ิ  ปัสส ัทธิ  ส ุข  สมาธ ิ        
ยถาภูตญาณทัสสนะ  นิพพิทา  วิราคะ  วิมุตติญาณทัสสนะ 

จะเห็นวากระบวนธรรมนี้ ก็เปนอยางเดียวกับกระบวนธรรมท่ีกลาวมาแลวนั่นเอง เปนแตกลาวเฉพาะ

ชวงกระบวนการดับทุกขอยางเดียว ไมไดกลาวถึงชวงเกิดทุกขไวดวย ขอใหดูกระบวนธรรมแนวกอนอีกครั้งหน่ึง 

อวิชชา → สังขาร → ฯลฯ → ชาติ → ทุกข  ศรัทธา  ปราโมทย์  ปีติ  ปัสสัทธิ  
สุข  สมาธิ  ยถาภูตญาณทัสสนะ  นิพพิทา  วิราคะ  วิมุตติ  ขยญาณ 

กระบวนธรรมท้ังสองน้ี แมจะเหมือนกัน แตก็ไมตรงกันทุกตัวอักษร คือ กระบวนหน่ึงเริ่มดวยศรัทธา 

อีกกระบวนหนึ่งเริ่มดวยกุศลศีล ตอดวยอวิปปฏิสาร จากนั้น ต้ังแตปราโมทย์ไป จึงตรงกัน   
ความจริง เปนความตางตามตัวอักษร และการเนนเทานั้น แตความหมายลงกันได   
กระบวนหน่ึงยกเอากรณีท่ีศรัทธาเปนตัวเดน แตในเวลาที่มีศรัทธาน้ัน ก็คือ จิตใจเชื่อม่ันในเหตุผล 

เล่ือมใสในสิ่งท่ีดีงาม มั่นใจในคุณธรรม ภาวะจิตน้ีสัมพันธกับความประพฤติในเวลานั้นดวย ศรัทธามีความ

ประพฤติดีงามรองรับอยูเชนน้ี จึงนําไปสูปราโมทยตอไป   
สวนอีกกระบวนหนึ่ง ท่ีเริ่มดวยกุศลศีล และอวิปปฏิสาร ก็เชนกัน กระบวนน้ียกการประพฤติปฏิบัติ

เปนตัวเดน ในกรณีน้ี จิตใจก็มีศรัทธาเช่ือม่ันในเหตุผลในคุณความดีเปนพื้นอยู จึงประพฤติความดีอยูได และ

เมื่อมีศีล แลวมีอวิปปฏิสาร ไมเดือดรอนใจ ก็คือเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ม่ันใจในความดีท่ีประพฤติ อันเปน

ลักษณะของศรัทธาท่ีทําใหจิตใจเชื่อม่ันผองใส จากนี้ จึงเปนปจจัยใหเกิดปราโมทยตอไป ตรงกับกระบวนกอน 
ตอนจบ กระบวนธรรมหนึ่งลงทายดวยวิมุตติและขยญาณ อีกกระบวนหนึ่งลงดวยวิมุตติญาณทัสสนะ 

ก็คืออันเดียวกัน เปนแตกระบวนหลัง กลาวรวมวิมุตติและขยญาณเขาไวในความหมายของหัวขอเดียว 
กระบวนธรรมแหงความหลุดพนอีกแบบหนึ่ง คลายกับแบบท่ีเริ่มตนดวยศรัทธา แตเปล่ียนศรัทธา 

เปนโยนิโสมนสิการ ดังนี้  

โยนิโสมนสิการ  ปราโมทย์  ปีติ  ปัสสัทธิ  สุข  สมาธิ  ยถาภูตญาณทัสสนะ 
 นิพพิทา  วิราคะ  วิมุตติ1035

 

                                                 
1034   องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๘/๓๓๕, ใน องฺ.ทสก.๒๔/๑/๒ มีขอความอยางเดียวกัน แตรวมนิพพิทากับวิราคะ เปนขอเดียวกัน 

นอกจากน้ีพึงดูเทียบ องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๔/๒๑ เปนตน 
1035   ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙ 



๕๒๐  พุทธธรรม 
 

กระบวนธรรมน้ีไมมีอะไรแปลกออกไป นอกจากเริ่มตนดวยการรูจักคิดรูจักพิจารณาใชปญญาหา

เหตุผลดวยตนเอง แทนที่จะเริ่มดวยความเช่ือ ซึ่งเปนการฝากปญญาไวกับผูอื่นหรือส่ิงอื่น เมื่อคิดพิจารณาถูกวิธี 

เกิดความรูความเขาใจตามเปนจริงแลว จิตใจก็แชมชื่นเกิดปราโมทย ตอจากนั้นองคธรรมตางๆ ท่ีมารับชวงสง

ตอกันไป ก็เหมือนกันกับในกระบวนธรรมกอนๆ  
กระบวนธรรมแบบนี้ ชี้แนะใหเห็นแนวทางการปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยใหเขาใจในส่ิงท่ีจะตองทํา

กระจางขึ้น แตกระนั้น ก็ยังไมเปนระบบการท่ีมีรายละเอียดในทางปฏิบัติมากเพียงพอ ยังคงมีปญหาอยูวา การท่ี

จะใหกระบวนธรรมน้ีเกิดขึ้นได จะตองทําอะไรอยางไรบาง 
กอนผานตอนนี้ ขอยกกระบวนธรรมแบบปฏิจจสมุปบาทมาแสดงอีกแนวหน่ึง เพื่อประกอบความรูให

มองเห็นธรรมในหลายๆ แง เปนเคร่ืองชวยความเขาใจในข้ันตอๆ ไป 

๑. อาหารของอวิชชา 
“ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวดังน้ีว่า: อวิชชา ก็อีกน่ันแล มีสิ่งน้ีเป็นปัจจัย จึงปรากฏ เรากล่าวว่า 

๑. อวิชชา มีอาหาร  อาหารของอวิชชา  คือ นิวรณ์ ๕ 
๒. นิวรณ์ ๕ มีอาหาร  .........................  คือ ทุจริต ๓ 
๓. ทุจริต ๓ มีอาหาร  .........................  คือ การไม่สํารวมอินทรีย์ 
๔. การไม่สํารวมอินทรีย์ มีอาหาร  .......... คือ ความขาดสติสัมปชัญญะ 
๕. ความขาดสติสัมปชัญญะ มีอาหาร ....... คือ ความขาดโยนิโสมนสิการ 
๖. ความขาดโยนิโสมนสิการ มีอาหาร ...... คือ ความขาดศรัทธา 
๗. ความขาดศรัทธา มีอาหาร ................... คือ การไม่ได้สดับสัทธรรม 
๘. การไม่ได้สดับสัทธรรม มีอาหาร .......... คือ การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษ 

การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษอย่างบริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ได้ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ 
การไม่ได้ฟังสัทธรรมอย่างบริบูรณ์ ย่อมทําความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ 
                         ฯลฯ 
นิวรณ์ ๕ บริบูรณ์  ย่อมทําอวิชชาให้บริบูรณ์ 

อวิชชา มีอาหาร และมีความบริบูรณ์ อย่างน้ี”1036  

๒. อาหารของวิชชาและวิมุตติ 
“๑. วิชชาและวิมุตติ มีอาหาร อาหารของวิชชาและวิมุตติ  คือ โพชฌงค์ ๗ 
๒. โพชฌงค์ ๗ มีอาหาร  ...........................................  คือ สติปัฏฐาน ๔ 
๓. สติปัฏฐาน ๔ มีอาหาร  ........................................... คือ สุจริต ๓ 
๔. สุจริต ๓ มีอาหาร ........................................... คือ อินทรียสังวร1037 

                                                 
1036   องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๑ 
1037   อินทรียสังวร ความสํารวมอินทรีย ไมไดหมายถึง การปดหู ปดตา ไมใหเห็น ไมใหไดยิน เปนตน แตหมายถึง การระวังรักษารูจัก

ใชอินทรีย เมื่อรับรูทางตา หู เปนตน ไมใหบาปอกุศลครอบงํา สูงขึ้นไป บุคคลสามารถเจริญอินทรีย ถึงขั้นเปนนายเหนือความรูสึก

ตางๆ ที่จะเกิดจากการรับรูเหลานั้น สามารถบังคับความรูสึกไดตามตองการ ดู อินทรียภาวนาสูตร ม.อุ.๑๔/๘๕๓/๕๔๑ 
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ดาํเนินไปในทิศ

                  
สก.๒๔/๖๑/๑๒๒

และขยญาณ อาจ

มัชฌิมาปฏิปท

สงัวร มีอาหาร
ชญัญะ มีอาห
นสิการ มีอาห
มีอาหาร 
สทัธรรม มีอา

นาสัปบุรุษอย่า
ยนสดับสัทธรร
         
 ๗ บริบูรณ์

ตติ มีอาหารอ

รรมแนวนี้ ขอ

ทางพระพุทธ

ญฝายภายใน

เปนองคประก

 
มแหงความดับ

ยนสรุปไว เพ่ื

งความดับทุกข

วาร: อวิชชาดั

โสกะ ฯ

: สัมมาทิ

สัมมาวา

งความดับทุก

ศทางตรงขามกั

                  
๒ 

จแทนดวย วิมุตต

ทา 

ร   .............
าร .............
หาร .............

.............
หาร .............

งบริบูรณ์ 
รมอย่างบริบูร
       

ณ์ 

อย่างน้ี มีควา

อใหสังเกตอง

ศาสนา คือ โ
น กับ การเส
กอบสําคัญฝาย

บทุกขแบบตา

อทบทวน แล

ข กับการจัดร

ดับ →  สังขา
ฯลฯ อุปายาส 

ทิฏฐิ + สัมมา

ายามะ + สัมม

ข ผอนขยายเ

กบักระบวนธร

 

ติญาณทัสสนะ 

 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

ย่อมยัง
รณ์ ย่อมยัง
ฯลฯ 

ย่อมยัง

ามบริบูรณ์อย

คธรรม ๒ ขอ

โยนิโสมนสิก
สวนาสัปบุรุษ
ยภายนอก อง

างๆ เทาท่ีกลา

ะใหมองเห็นภ

ะบบในทางปฏิ

ารดับ →  วิญ
ดับ = ดับทุก

สังกัปปะ + ส

มาสติ + สัมม

เปนกระบวนก

รรมแหงความ
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........ คือ ส

........ คือ โ

........ คือ ศ

........ คือ ก

........   คือ ก

ังการได้สดับสั
ังศรัทธาให้บริ

ังวิชชาวิมุตติให

ย่างนี้”1038 

อไวเปนพิเศษ

การ ซึ่งเปนหล
ษ (= การมีกัล

งคประกอบสอ

วมาในตอนนี้

ภาพชัดเจนยิ่งขึ

ฏบัิติ เปนองค

ญญาณดับ ฯล
กข 
สัมมาวาจา +

มาสมาธ ิ  ดั

กุศลธรรมนําสู

เกิดทุกข ดังนี้

สติสัมปชัญญะ
โยนิโสมนสิกา
ศรัทธา 
การสดับสัทธร
การเสวนาสัปบ

สัทธรรมให้บริบู
รบิูรณ์ 

ให้บริบูรณ์ 

ษ ในฐานะเปน

ลักการใชควา

ยาณมิตร) ซึ่ง

องฝายนี้ มีศรั

น้ พรอมท้ังระบ

ขึ้น ดังนี้ 

ประกอบแหงท

ลฯ →  ชาติด

+ สัมมากัมมัน

ดับทุกข 

สูวิมุตติ โดยถื

นี ้ 

ะ 
ร 

รรม 
บุรุษ 

บูรณ์ 

นองคประกอบ

มคิดอยางถูก

งแสดงความสํ

ัทธาเปนตัวเช่ื

บบวิธีปฏิบัติบ

ทางดับทุกข ดั

ดับ  →  ชรา

นตะ + สัมมา

ถือเอาทุกขเปน

 ๕๒๑ 

 

บสําคัญใน

กวิธี ถือวา

สําคัญของ

อมตอ ดัง

บางอยางท่ี

ดงันี้ 

มรณะดับ     

าอาชีวะ + 

นจุดต้ังตน 

  



๕๒๒ 

 
๓. กระ

กระบ

ดําเนิ

ธรรมเปน

 

แตกตางอ

แนวและล

ใ

ยินกันบอ

พรหมจ

 

วิสุทธิ ๗

 
 

            
1040  สัมมา
  สัมมาว
1041  กระบว

ไตรสิก

วิสุทฺธิ

กลาวถึ

ม.ม.๑

๒๘๒

1042   ม.มู.๑

วิสุทธิ

บวนการปฏิบ

บวนการปฏิบั

นนิไปอยางมีข้ัน

นอาหารอุดหนุ

การนําเอาองค

ออกไปไดอีกห

ลําดับของไตร

ในที่นี้จะแสดง

อยอีก ๓ แบบ

จรรยที่สําเรจ็

๗:
1042   

                  
ทิฏฐิ + สัมมาสัง

วายามะ + สัมม

วนการปฏิบัติธร

กขา ถือตาม ที.สี

.๑/๑๙ และอภิธั

ถงึสันโดษเลย, ท่ี
๑๓/๑๑-๑๗/๑๐-

; องฺ.ทสก.๒๔/๙

๑๒/๒๙๘/๒๙๕; 
 และวิมุตติวิสุทธิ

บัติแบบลําดับ

ัติแบบนี้ ไมใช

ันตอน แตละข

นุนกัน: เสวนา

→ อิ

คมรรคมาจัด

หลายอยาง ต
รสิกขา (ศีล สม

งกระบวนการ

บ (แสดงไวพอ

จผล:
1041

     

                  
งกัปปะ จัดเขาใน

าสติ + สัมมาสม

รมแนวนี้ มีที่มา

สี.๙/๓๑๘-๓๓๖/

ธัมมัตถสังคหะ ๕

ที่มานอกจากท่ีอาง

๑๗; ๑๒๓/๑๑๙

๙๙/๒๑๗; อภิ.ปุ.๓

 คัมภีรวิสุทธิมัคค
ธ ิซึ่งอรรถกถาวา

บข้ันตอน ซึ่ง

ชกระบวนธรร

ข้ันเปนความก

าสัตบุรุษ→ส

อนิทรียสังวร →

เปนกระบวน

ตามความมุงห

มาธิ ปญญา)
1

รปฏิบัติธรรมแ

เห็นเคาความ 

    

 
นหมวด ปัญญา; 
มาธิ จัดเขาในหมว

มากมาย เฉพะที

/๒๕๒-๒๗๑ (พึ
๕๕ จัดเขาในศีล 

งแลว ไดแก ที.สี

๙; ๓๘๕/๓๖๓; 
๓๖/๑๓๕/๒๐๙ 
คท้ังหมด; ใน ที.

าหมายถึง อรหัตต

 

งจัดเปนระบบ

รมตามธรรมช

กาวหนาที่ชวย

สดับสัทธรรม→
→ สุจริต →

นการปฏิบัติธร

มายเฉพาะ แ
040

 ซึ่งเปนหลั

แบบน้ี เปนตัวอ
 และขั้นตอน 

        

สัมมาวาจา + สัม

วด สมาธิ (จะอธิ
ที่ต้ังชื่อหัวขอนี้ ถื

พึงสังเกตวา ตามห

เรียกวา อินทรียส

สี.๙/๑๐๒-๑๓๘/๘

 ๖๓๗-๖๔๓/๕๘

ปา.๑๑/๔๕๖/๓๒

ตผลปญญา และ

บขึ้นจากองค

ชาติโดยตรง แ

สนับสนุนใหเกิ

→ ศรัทธา→
→ สติปฏฐาน →

รรมอยางนี้ อา

และแงท่ีเนน แ

ักใหญของการ

อยางเพิ่มไว เ

ผูศึกษายังไม

                  

มมากัมมันตะ + 

ธิบายอีกขางหนา

ถือตามนัย ม.ม.๑

หลักน้ี จัดอินทรี

สังวรศีล เปนขอ

๘๒-๑๑๒; ม.มู.๑

๘๑-๕๘๗; ม.อุ.

๒๙  ทานกลาวถึ

ะอรหัตตผลวิมุต

ประกอบแหง

แตเปนระบบวิธี

กดิการปฏิบัติใ

→โยนิโสมนสิ

→ โพชฌงค 

าจทําใหมีขั้นต

แตโดยทั่วไป 
รนําเอาองคมร

เฉพาะท่ีทานก

ตองเอาใจใสร

 

 สัมมาอาชีวะ จัด

) 

๑๓/๓๐๘-๓๑๐/๓

รียสังวรเขาในสม

 ๒ ในปาริสุทธิศี

๑๒/๓๓๒-๘/๓๔

๑๔/๑๖-๒๖/๑๗

ถึงวิสุทธิเพิ่มตอท

ติ ตามลําดับ (ที

พุท

งทางดับทุกข

ธีของการปฏิบั

ในขั้นถัดข้ึนไป

สการ→สติสัม

 → วิชชาวิ

ตอนที่เปนราย

ข้ันตอนตางๆ

รรคมาใชในกา

ลาวถึงอยูเสม

รายละเอียด)  

ดเขาในหมวด ศีล

๓๐๔-๗; สวนก
มาธิ แตในคัมภีรร

ศีล ๔); ในที่มาหล
๔๐-๘; ๔๕๒-๘/๔

๗-๒๔; องฺ.จตุกฺก

ายอีก ๒ อยาง ค

.อ.๓/๓๓๓) 

ทธธรรม 

ข (มรรค) 

บัติธรรมท่ี

ป เชน 

มปชัญญะ

วิมุตติ 

ยละเอียด

ๆ จะอยูใน

ารปฏิบัติ  
มอ หรือได
 

 

 

 

ล;  

การจัดเขาใน

รุนหลัง เชน   

ลายแหง ไม

๔๘๗-๔๙๕; 
ก.๒๑/๑๙๘/

คือ ปญญา-



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๒๓ 
 

  

จรณะ ๑๕ + วิชชา ๓:
1043

 (= เสขปฏิปทา) 

 จรณะ ๑๕ (= ศีล + สมาธิ)  ปญญา 

สีลสัมปทา + อินทรียสังวร + โภชเนมัตตัญุตา + ชาคริยานุโยค + สัทธรรม ๗ + ฌาน ๔ → วิชชา ๓ 

หมายเหตุ: สัทธรรม ๗ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปญญา           

บางแหงทานเนนใหเดนออกมาเฉพาะแงของการแสวงปญญาอยางเดียว ดังตัวอยาง: 

อนุบุพพสิกขา หรือ อนุบุพพปฏิปทา:
1044

  
ศรัทธา  →  ไปหา  →  หมั่นเขาใกล  →  คอยต้ังใจรับฟง  →  สดับธรรม  →  ทรงธรรมไว  → 

ไตรตรองความ → เขาใจพอเห็นตาม → เกิดความพอใจ → มีอุตสาหะ → สอบสวนจนจับหลักไดชัด →   
ลงมือปฏิบัติเพียรจริงจัง → หย่ังรูสัจธรรม 

สวนในระดับการดําเนินชีวิตสามัญของคนท่ัวไป หลักธรรมท่ีคุนกันมาก ซึ่งเปนตัวอยางของการนําเอา

องคมรรคออกมาจัดใชในทางปฏิบัติ ไดแก ธรรมจริยา ๑๐ ประการ
1045

 ท่ีรูจักกันดีในชื่อวา กุศลกรรมบถ ๑๐ 

(ทางทําความดี หรือกุศลกรรมท่ีเปนทางแหงสุคติ)
1046

 หรือท่ีบาลีบางแหงเรียกวา อารยธรรม (บาลีเปน อริยธมฺม 

= ธรรมของอารยชน หรือ ธรรมท่ีทําใหเปนอารยชน)
1047

 และอรรถกถาถือวาเปน มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษย 

หรือธรรมท่ีทําใหเปนมนุษย)
1048

 ดังนี้  

ธรรมจริยา:  
    ศีล                       + สมาธิ  + ปญญา  สุคติ     วิมุตติ 

สัมมากัมมันตะ  สัมมาวาจา   สัมมาสมาธิ  สัมมาทิฏฐิ   

çเวนปาณาติบาต  çเวนมุสาวาท  çอนภิชฌา  มีสัมมาทิฏฐิ      
çเวนอทินนาทาน  çเวนปสุณาวาจา  çอพยาบาท  
çเวนกาเมสุมิจฉาจาร  çเวนผรุสวาจา   
 çเวนสัมผัปปลาปะ    

หมายเหตุ: ธรรมจริยา ซ่ึงมักเรียกวา กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ แทบทุกขอแยกความเปน ๒ ตอน คือ เวนอะไร กับทําอยางไร (ทอนลบ 

กับทอนบวก) จึงควรเขียนดังน้ี: ๑. เวนปาณาติบาต ปรารถนาดีตอทุกคน ๒. เวนอทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิ์ ๓. เวนกาเมสุมิจฉาจาร 

ไมละเมิดจารีต ๔. เวนมุสาวาท พูดคําสัตย ๕. เวนปสุณาวาจา พูดสมานสามัคคี ๖. เวนผรุสวาจา พูดคําไพเราะ ๗. เวนสัมผัปปลาป พูด

คํามีเหตุผลเปนประโยชน ๘. อนภิชฌา ไมโลภจองจะเอาของใคร ๙. ไมพยาบาท คิดเมตตา ๑๐. มีสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม 

                                                 
1043  ม.ม.๑๓/๒๖/๒๖; ที.สี.๙/๑๖๓/๑๒๙; ขุ.จู.๓๐/๕๔๗/๒๗๒ 
1044  ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓; ๖๕๙/๖๐๖; อนุบุพพสิกขา = การศึกษาตามลําดับ, อนุบุพพปฏิปทา = ขอปฏิบัติตามลําดับ หรือการปฏิบัติอยางคอย

เปนคอยไป แปลจากคําบาลี: ศรัทธา  →  อุปสังกมนะ  →  ปยิรุปาสนา  →  โสตาวธาน  →  ธรรมสวนะ  →  ธรรมธารณา  →  
อัตถุปปริกขา  →  ธรรมนิชฌานักขันติ → ฉันทะ → อุตสาหะ → ตุลนา → ปธาน → อัญญาราธนา (หรือสัจจานุโพธ)  

1045  ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๓ 
1046  เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๗ 
1047  องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๘/๒๙๖ 
1048  เชน ม.อ.๑/๓๔๐; สํ.อ.๓/๑๖๒; องฺ.อ.๑/๕๑; วินย.ฏี.๑/๖๒; วิสุทฺธิ.ฏี.๒/๒๘๒ 



๕๒๔  พุทธธรรม 
 

หลายทานอานแลว อาจจะทวงวา ไมเห็นมีองคธรรมในฝายสมาธิเลย ขอตอบงายๆ วา ในระดับชีวิต

ของคนทั่วๆ ไปนี้ ไมเนนการปฏิบัติขั้นสมาธิเดนชัดออกมา แตองคมรรคฝายสมาธิก็มีแทรกอยูแลว นอกจาก

หลักท่ีวา สัมมาวายามะ และสัมมาสติ เปนธรรมท่ีตองใชพรอมไปกับการปฏิบัติองคมรรคขออื่นๆ ทุกขอแลว
1049

 

ท่ีจําเพาะชัดลงไปอยูท่ีวา สมาธิในความหมายหนึ่ง ก็คือภาวะจิตท่ีปราศจากนิวรณ ตรงกับธรรมจริยาขอ ๘ และ 

๙ (อนภิชฌา และ อพยาบาท) ซึ่งเปนภาวะจิตปราศจากนิวรณ (อภิชฌา หรือกามฉันทะ เปนนิวรณขอท่ี ๑ และ

พยาบาท เปนนิวรณขอท่ี ๒) ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไวเอง โดยทรงจัดอนภิชฌา และอพยาบาทนี้
 
วาเปนจิตต-

สัมปทา
1050

 เม่ือถือตามพุทธพจนนี้ จึงจัดธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ ๒ ขอน้ันเขาในสัมมาสมาธิ 
นอกจากนั้น การปฏิบัติตามหลักธรรมจริยาท้ังหมดน้ี เมื่อมองในแงของชีวิตดานใน ก็คือการเตรียมตัว

ใหพรอมท่ีจะบําเพ็ญสมาธิอยางไดผลดีตอไปน่ันเอง
1051  

มีขอสังเกตสําคัญอีกอยางหน่ึง ซึ่งไมทราบวาผูอานจะสังเกตดวยหรือไม คือ ในการสอนทั่วไป มักจะ
เนนกันแตแงลบของกุศลธรรมบถ หรือธรรมจริยา คือเนนการเวนหรือละ ไมสูย้ําแงบวกท่ีวาควรทําหรือปฏิบัติ
อยางไร ท้ังท่ีในบาลีทานแสดงไวพรอมท้ังแงลบและแงบวก  

แถมทายดวยขอสังเกตอีกอยางหน่ึงวา ระหวางศีล ๕ หรือเบญจศีล กับธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ 

๑๐ นี้ อยางไหนควรหยิบยกข้ึนมาเปนจุดเนนในการสอนมากกวากัน หรือถายอมใหแบงตอนกันโดยเริ่มดวยเนน

ศีล ๕ กอน ก็อาจจะถามวา เมื่อไรจะกาวไปถึงขั้นธรรมจริยากันสักที
1052

 ขอนี้เปนเรื่องหน่ึงท่ีนาพิจารณา  
เรามักเขาใจกันวา ศีล ๕ เปนมนุษยธรรม แตดังท่ีเคยอางแลววา ในอรรถกถา ทานจัดวา กุศลกรรมบถ 

๑๐ หรือธรรมจริยา ๑๐ ขอนี้ เปนมนุษยธรรม อาจจะมองเหตุผลไดวา ศีล ๕ นั้น เปนหลักความประพฤติ

พื้นฐาน ท่ีจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหมนุษยอยูกันไดโดยไมเบียดกันมากเกินไป และไมใหสังคมวุนวายระสํ่าระสาย 

แตยังไมพอแกความเปนมนุษย ท่ีถือวาเปนสัตวประเสริฐ มีใจสูง ถาจะใหสมที่จะเปนมนุษยไดจริง จึงตองมี

ธรรมจริยา ๑๐ หรือประพฤติไดในข้ันของกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ 
ถาเทียบตามหลักของมรรค จะเห็นชัดวา ศีล ๕ อยูแคการควบคุมกายวาจา เปนการปฏิบัติดานศีล

เทานั้น แตธรรมจริยามีครบท้ังดานศีล ดานจิตหรือสมาธิ และดานปญญา พูดไดวา ธรรมจริยาน้ัน เปนมรรคที่

จัดเปนหลักความประพฤติปฏิบัติในระดับท่ีเหมาะสําหรับมนุษยชนท่ัวไป  

 
  

                                                 
1049  ม.อุ.๑๔/๒๕๒-๒๘๑/๑๘๐-๑๘๙ (เรื่องน้ีจะกลาวถึงอีก) 
1050  องฺ.ติก.๒๐/๕๕๗/๓๔๖; การจัดกุศลกรรมบถ หรือธรรมจริยา เขาในไตรสิกขา และองคมรรค ดู บันทึกพิเศษทายบท 

1051  จะเห็นวา ธรรมจริยาเนนหนักในดานศีล และหลักทั่วไปมีอยูแลววา ศีลที่ปฏิบัติอยางถูกตอง ยอมเปนไปเพื่อสมาธิ ดังตัวอยางที่นา
สังเกต เชน ลักษณะอยางหนึ่งของคําหยาบคาย ไดแก ไมชวยใหเกิดสมาธิ (อสมาธิสังวัตตนิกา) การกลาวคําสุภาพจึงมีความมุง
หมายอยางหนึ่งวา เพื่อชวยเก้ือกูลแกสมาธิ (ดู ม.มู.๑๒/๔๘๔/๕๒๒; ม.อุ.๑๔/๒๐๔/๑๔๘; องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๖; ๑๙๔/๓๑๔; 
อภิ.สํ.๓๔/๘๖๑/๓๓๓; อภิ.วิ.๓๕/๙๒๑/๔๘๗) 

1052 การเรียกชื่อศีล ๕ และธรรมจริยา ๑๐ เปนตน ดู บันทึกพิเศษทายบท 
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ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับมัชฌิมาปฏิปทา 

มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยสัจขอสุดทาย คือ มรรค เปนประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติ หรือระบบ

จริยธรรมท้ังหมดในพระพุทธศาสนา เปนคําสอนภาคปฏิบัติท่ีจะชวยใหการดําเนินสูจุดหมายตามแนวทางของ

กระบวนธรรมท่ีรูเขาใจแลวนั้น เปนผลสําเร็จข้ึนมาในชีวิตจริง หรือเปนวิธีใชกฎเกณฑแหงกระบวนการของ

ธรรมชาติใหเกิดประโยชนแกชีวิตจนถึงท่ีสุด   
ขอใหพิจารณาพุทธพจนและคําอธิบายยอตอไปน้ี เพื่อเปนความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับมัชฌิมาปฏิปทา  

มรรค ในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา 
“ภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองอย่างนี้ บรรพชิตไม่พึงเสพ กล่าวคือ การหมกมุ่นด้วยกามสุขใน

กามทั้งหลาย อันทราม เป็นของชาวบ้าน ของปุถุชน มิใช่อริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
อย่างหนึ่ง และการประกอบความลําบากเดือดร้อนแก่ตน อันเป็นทุกข์ ไม่เป็นอริยะ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ อย่างหน่ึง” 

“ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ซึ่งทางสายกลาง อันไม่ข้องแวะที่สุดสองอย่างนั้น อันให้เกิดดวงตา 
ให้เกิดญาณ (การรู้) เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ย่ิง เพื่อความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน” 

“ก็ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) นั้น...เป็นไฉน? ทางนั้น คือมรรคาอันเป็นอริยะ มี
องค์ประกอบ ๘ ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ”1053 

พุทธพจนจากปฐมเทศนา หรือธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน้ี แสดงความหมาย เนื้อหา และจุดหมายของ

มัชฌิมาปฏิปทาไวโดยสรุปครบท้ังหมด ท่ีควรสังเกต คือ ความเปนทางสายกลาง (the Middle Path หรือ 

Middle Way) น้ัน เปนเพราะไมเขาไปของแวะท่ีสุด ๒ อยาง (แตไมใชอยูกลางระหวางท่ีสุดทั้งสอง) คือ 

๑. กามสุขัลลิกานุโยค  การหมกมุนอยูดวยกามสุข (the extreme of sensual indulgence หรือ 
extreme hedonism) 

๒. อัตตกิลมถานุโยค การประกอบความลําบากเดือดรอนแกตนเอง (the extreme of self-
mortification หรือ extreme asceticism) 

บางครั้ง มีผูนําเอาคําวาทางสายกลางไปใชอยางกวางขวาง หมายถึง การกระทําหรือความคิด ท่ีอยู

กึ่งกลาง ระหวางการกระทําหรือความคิดสองแบบสองแนว หรือคนสองพวกสองฝาย คือวัดเอาใหไดครึ่งทาง

ระหวางสองแบบหรือสองฝายนั้น   
ความเปนกลาง หรือทางสายกลางอยางนี้ ไมมีหลักอะไรท่ีแนนอน ตองรอใหเขามีสองพวกสองฝายกอน 

จึงจะเปนกลางได และจุดกลาง หรือเสนกลางก็ไมแนลงไปวาแคไหน สุดแตสองพวกหรือสองฝายเขาจะยึดถือ

ปฏิบัติกันแคใด ทางสายกลางน้ันก็ขยับเขยื้อนเล่ือนไปใหไดครึ่งทางระหวางสองพวกสองฝายน้ัน บางครั้งทาง

สายกลางแบบนี้ก็มองดูคลายกับทางสายกลางท่ีเปนมัชฌิมาปฏิปทา แตพึงทราบวาเปนทางสายกลางเทียม ไมใช

ของแทจริง   
                                                 
1053  วินย.๔/๑๓/๑๘; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘ 
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ทางสายกลางท่ีแทจริง มีหลักท่ีแนนอน ความแนนอนของทางสายกลางนั้น อยูท่ีความมีจุดหมายหรือ

เปาหมายท่ีแนชัด เมื่อมีเปาหมายหรือจุดหมายที่แนนอนแลว ทางท่ีนําไปสูจุดหมายนั้น หรือการกระทําท่ีตรงจุด 

พอเหมาะพอดีจะใหผลตามเปาหมายนั้นแหละ คือทางสายกลาง   
เปรียบเหมือนการยิงลูกศร หรือยิงปนอยางมีเปาหมาย จําเปนตองมีจุดท่ีเปนเปา การยิงถูก คือการ

กระทําท่ีพอเหมาะพอดีใหลูกปนหรือลูกศรพุงไปสูจุดท่ีเปนเปา ความเปนทางสายกลางยอมอยูท่ีการยิงตรงพอดีสู

จุดท่ีเปนเปาน้ัน การยิงท่ีเฉ คลาดพลาดออกไปขางๆ ยอมไมถูกตองท้ังหมด   
เม่ือเทียบกับการยิงท่ีผิดเฉคลาดพลาดออกไปขางๆ ท้ังหมดแลว จะเห็นวา จุดหมายท่ีถูกตอง มีจุด

เดียว และเปนจุดกลาง เปนจุดที่แนนอน สวนจุดท่ีผิดพลาดมีมากมายและไมแนนอน ลวนเขวออกไปเสียขางๆ 

และเสนทางท่ีเขาสูจุดหมายน้ัน ก็เปนเสนทางกลางเชนเดียวกัน   
ทางท่ีถูกตอง มีจุดหมาย มีหลักที่แนนอนของมันเอง มิใชคอยรอกําหนดวัดเอาจากทางท่ีผิดพลาด ทาง

สายกลางท่ีเรียกวามัชฌิมาปฏิปทาน้ี มีจุดหมายท่ีแนนอน คือความดับทุกข หรือภาวะหลุดพนเปนอิสระไรปญหา  
มรรค คือระบบความคิด และการกระทํา หรือการดําเนินชีวิต ท่ีตรงจุดพอเหมาะพอดีใหไดผลสําเร็จตาม

เปาหมาย คือความดับทุกขนี้ จึงเปนทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา 
อนึ่ง โดยเหตุท่ีทางสายกลางเปนทางท่ีมีจุดหมายแนชัด หรือความเปนทางสายกลางข้ึนอยูกับความมี

เปาหมายท่ีแนชัด ผูปฏิบัติจึงตองรูจุดหมาย จึงจะเดินทางได คือ เมื่อจะเดินทาง ก็ตองรูวาตนจะไปไหน ดวยเหตุ

น้ี ทางสายกลางจึงเปนทางแหงปญญา และจึงเริ่มดวยสัมมาทิฏฐิ คือเริ่มตนดวยความเขาใจปญหาของตน และรู
จุดหมายท่ีจะเดินทางไป โดยนัยน้ี ทางสายกลางจึงเปนทางแหงความรูและความมีเหตุผล เปนทางแหงการรูเขาใจ 
ยอมรับ และกลาเผชิญหนากับความจริง   

เมื่อมนุษยมีความรูความเขาใจและกลาเผชิญหนากับความจริงของโลกและชีวิตแลว มนุษยจึงจะ

สามารถจัดการกับชีวิตดวยมือของตนเอง หรือสามารถดําเนินชีวิตใหถูกตองดีงามกันไดเอง โดยไมตองคอยหวัง

พึ่งอํานาจศักดิ์สิทธ์ิฤทธานุภาพดลบันดาลจากภายนอก และเมื่อมนุษยมีความม่ันใจดวยอาศัยปญญาเชนน้ีแลว 

มนุษยก็จะไมตองไปหมกมุนวุนวายอยูกับส่ิงท่ีหวงกังวลวาจะมีอยูนอกเหนือวิสัยของมนุษย ทาทีแหงความมั่นใจ

เชนน้ีแหละ คือลักษณะอยางหน่ึงของความเปนทางสายกลาง   
ผูเดินทางสายกลาง เม่ือเขาใจปญหา และกําหนดรูแนวแหงจุดหมายแลว ก็จะมีความรูความเขาใจ

ตามมาอีกดวยวา ทางสายกลางสูจุดหมายนั้น คือทางดําเนินชีวิตท่ีไมตีราคาคาตัวตํ่า ถึงกับยอมสยบจมลงใน

กระแสโลก ปลอยชีวิตใหเปนทาสแหงอามิสท่ีเปนเหยื่อลอของโลก เปนอยูดวยความหวังท่ีจะไดเสพรสอรอยของ

โลกถายเดียว โดยยอมใหสุขทุกข ความดีงาม และคุณคาแหงชีวิตของตนขึ้นตอวัตถุ และความผันผวน

ปรวนแปรของเหตุปจจัยตางๆ ในภายนอกอยางส้ินเชิง โดยไมรูจักพัฒนาชีวิตใหมีอิสรภาพ เปนตัวของตัวเอง มี

คุณคาในตัวของมันเอง โดยไมตองขึ้นตอโลกร่ําไปเสียบางเลย   
ทางดําเนินชีวิตท่ีเปนสายกลางน้ัน นอกจากไมเอียงสุดทางวัตถุ จนเปนทาสของวัตถุหรือขึ้นตอวัตถุ

ส้ินเชิงแลว ก็ไมเอียงสุดทางจิตดวย คือ มิไดเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางขึ้นตอการบําเพ็ญเพียรและผลสําเร็จทางจิต

ฝายเดียว จนปลอยปละละเลยไมเอาใจใสสภาพทางวัตถุและรางกาย กลายเปนการประกอบความลําบาก

เดือดรอนแกตนเอง  
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ทางดําเนินชีวิตน้ี มีลักษณะไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น เปนไปดวยการรูเขาใจสภาพที่เปนอยู

ตามท่ีเปนจริง ท้ังทางวัตถุ และทางจิตใจ แลวปฏิบัติดวยความรูเทาทัน พอสมแกเหตุปจจัย และสอดคลอง 

พอเหมาะพอดี ท่ีจะใหไดผลตามจุดหมาย มิใชทําพอสักวาจะใหไดเสพเสวยเวทนาอันอรอยของอามิส หรือสักวา

ถือตามๆ กันมา โดยสําคัญมั่นหมายวาจะตองเปนอยางนั้นอยางนี้โดยงมงาย
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ทางสายกลางมีลักษณะบางอยางท่ีพึงทราบ ดังท่ีกลาวมานี้ หากผูใดจะกลาวอางถึงทางสายกลาง หรือ

เดินสายกลาง อยางหน่ึงอยางใด ก็พึงถามทานผูนั้นวา เขาไดเขาใจสภาพปญหาที่มีอยู และจุดหมายของทางสาย

กลางท่ีจะเดินน้ันแลวหรือไม   
หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ ใชไดกับกิจการและกิจกรรมทุกอยางของมนุษยท่ีเปนประเภทวิธีการ ตามปกติ 

ระบบ แบบแผน วิทยาการ สถาบัน หนาท่ีการงานตางๆ ตลอดจนการปฏิบัติกิจในชีวิตประจําวัน เชน การศึกษา

เลาเรียน เปนตน ยอมมีความมุงหมายเพ่ือแกปญหา กําจัดทุกข ชวยใหมนุษยบรรลุความดีงามท่ีสูงข้ึนไป อยาง

ใดอยางหนึ่ง การปฏิบัติท่ีถูกตอง หรือการปฏิบัติชอบ ตอระบบ แบบแผน เปนตนเหลานั้น ก็คือ จะตองกระทํา

ดวยความเขาใจในจุดมุงหมายของมัน ซึ่งนับวาเปนการกระทําดวยปญญา หรือโดยมีสัมมาทิฏฐิ จึงจะนับวาเปน

การดําเนินตามแนวทางของมัชฌิมาปฏิปทา  
แตจะเห็นไดวา ในทางปฏิบัติ มีอยูเสมอ ท่ีมนุษยปฏิบัติผิดพลาดคลาดเคล่ือน ไมเปนไปดวยความรู

ความเขาใจตรงตามจุดมุงหมาย ของระบบวิธีและกิจการเหลาน้ัน การปฏิบัติผิดพลาดน้ี นาจะเปนไปในทางเอียง

สุดสองอยาง อยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ   
พวกหนึ่งมุงใชระบบวิธีและกิจการเหลานั้นเปนเคร่ืองมือ หรือชองทางสําหรับแสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอ

ปรนเปรอตน เชน ใชระบบการเมือง ใชสถาบัน เปนชองทางแสวงหา ลาภ ยศ อํานาจ ทําหนาท่ีการงาน ศึกษาเลา

เรียน โดยมุงเปนหนทางใหไดเงินทอง ตําแหนงใหญโต เพื่อบํารุงบําเรอตนใหมีความสุขสําราญไดเต็มท่ี ไมทํา

เพื่อบรรลุจุดหมายของงานหรือวิทยาการน้ันๆ นับวาเปนการขาดสัมมาทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิแทนที่   
สวนคนอีกพวกหนึ่ง ต้ังใจปฏิบัติกิจ ทํางาน ศึกษาเลาเรียน เปนตน อยางแข็งขันจริงจัง ระดมทุน 

ระดมแรง อุทิศเวลาให ทําอยางทุมเท แตไมรูไมเขาใจความมุงหมายของส่ิงท่ีกระทําน้ันวา เปนไปเพ่ือแกปญหา

อะไร เปนตน ทําใหส้ินเปลืองเวลา แรงงาน และทุน ทําตนเองใหลําบาก เหน็ดเหน่ือยเปลา เปนการขาด

สัมมาทิฏฐิอีกแบบหน่ึง   

                                                 
1054  พุทธพจนใน องฺ.ติก.๒๐/๕๙๖-๗/๓๘๐-๑ และ ขุ.อุ.๒๕/๑๔๔/๑๙๔ อาจชวยขยายความหมายที่สุดสองอยางน้ีไดอีก  
   แหงแรกทรงเรียกกามสุขัลลิกานุโยควา อาคาฬหปฏิปทา (ทางกราน หรือทางหยาบกราน) ไดแก คนพวกท่ีเห็นวากามไมมีโทษ 

แลวด่ืมด่ําหมกตัวอยูในกาม ทรงเรียกอัตตกิลมถานุโยควา นิชฌามปฏิปทา (ทางเกรียม หรือทางแหงเกรียม) ไดแกขอปฏิบัติตางๆ 

ของพวกอเจลกคือชีเปลือย (พึงถือวาทรงยกเปนตัวอยาง) สวนมัชฌิมาปฏิปทา ทรงไขความวา ไดแกธรรมหมวดใดก็ได ในโพธิ
ปกขิยธรรม ๓๗ ประการ (สติปฏฐาน ๔ ปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘);  

   แหงที่สองมีความวา “คนพวกที่ถือเอาการเลาเรียนเปนสาระ ถือเอาศีล วัตร การหาเล้ียงชีพ การถือพรหมจรรย และการบํารุง

บําเรอ (เทพเจา) เปนสาระ น้ีเปนที่สุดขางหน่ึง, และคนพวกท่ีถือวาทะวา  โทษในกามไมมี นี้ก็เปนที่สุดขางหน่ึง, ท่ีสุดสองอยางนี้ 
เปนเครื่องพอกพูนอวิชชา ตัณหา, อวิชชาตัณหา ก็พอกพูนทิฏฐิ; คนทั้งหลายไมรูจักที่สุดสองอยางเหลานั้น พวกหนึ่งก็ติดลาอยู 

พวกหนึ่งก็ว่ิงเลยไป; สวนคนผูรูจักท่ีสุดสองอยางน้ันแลว เขาไมติดอยูในที่สุดท้ังสองน้ัน และไมถือดีเพราะการที่ไมติดอยูนั้นดวย, 
สําหรับคนเหลานั้น วัฏฏะที่จะบัญญัติเขา ยอมไมมี” (อรรถกถา คือ อุ.อ.๔๔๖ อธิบายคําวา การหาเล้ียงชีพวา หมายถึงการเล้ียง

ชีวิตแบบนักบําเพ็ญตบะ และวา อัตตกิลมถานุโยค ก็คือ สีลัพพตปรามาส นั่นเอง)  



๕๒๘  พุทธธรรม 
 

พวกแรกต้ังความมุงหมายของตนเองขึ้นใหมเพื่อสนองตัณหาของตน ไมเปนไปตามความมุงหมายท่ี

แทจริงของกิจกรรมหรือกิจการนั้นๆ สวนพวกหลัง สักวาทําโดยไมรูไมเขาใจความมุงหมาย ไปสูทางสุดโตงคนละ

สาย ไมดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา มีแตจะทําใหเกิดปญหาเพิ่มพูนมากยิ่งข้ึน   
ตอเมื่อใด ดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเปนทางแหงปญญา ทําการดวยความรูความเขาใจตรงตาม

ความมุงหมายของเรื่องน้ันๆ กิจนั้นๆ  จึงจะแกปญหากําจัดทุกขไดสําเร็จ  
รวมความวา ถาไมเริ่มตนดวยสัมมาทิฏฐิ ก็ไมมีมัชฌิมาปฏิปทา ถาไมดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ก็

แกปญหาดับทุกขไมสําเร็จ
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มรรค ในฐานะขอปฏิบัติ หรือทางชีวิต ท้ังของบรรพชิตและคฤหัสถ 
“ภิกษุทั ้งหลาย เราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทา ไม่ว่าของบรรพชิต หรือของคฤหัสถ์, 

บรรพชิตก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม ปฏิบัติผิดแล้ว เพราะการปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุ ย่อมยังญาย-
ธรรมอันเป็นกุศลให้สําเร็จไม่ได้; ก็มิจฉาปฏิปทา คอือะไร? คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ 

“เราย่อมสรรเสริญสัมมาปฏิปทา ไม่ว่าของบรรพชิต หรือของคฤหัสถ์, คฤหัสถ์ก็ตาม 
บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติชอบแล้ว เพราะการปฏิบัติชอบนั้นเป็นเหตุ ย่อมยังญายธรรมอันเป็น
กุศลให้สําเร็จได้; ก็สัมมาปฏิปทา คืออะไร? คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ”1056 

“ภิกษุทั้งหลาย แม่นํ้าคงคา ไหลหลั่ง ลาดเอน เบนไปสู่มหาสมุทร ฉันใด ภิกษุ เมื่อ
เจริญอยู่ ทําให้มากอยู่ ซึ่งมรรคามีองค์ ๘ ประการ อันประเสริฐ ย่อมเป็นผู้โน้มน้อม ลาด
เอน เบนไปสู่นิพพาน ฉันน้ัน”1057 

“ท่านพระโคดม ผู ้เจริญ แม่นํ ้าคงคา ไหลหลั ่ง ลาดเอน เบนไปสู ่มหาสมุทร จรด
มหาสมุทรฉันใด บริษัทของท่านพระโคดม อันพร้อมทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิต ก็เป็นผู้โน้ม
น้อม ลาดเอน เบนไปสู่นิพพาน จรดนิพพานอยู่ ฉันน้ัน”1058 

พุทธพจนวาดวยมิจฉาปฏิปทา หรือสัมมาปฏิปทานี้ มีมากอนแลวครั้งหน่ึง แตท่ียกมาอางอีก ก็เพื่อยํ้า

ใหเห็นวา มัชฌิมาปฏิปทาน้ี ทานมุงใหใชเปนหลักความประพฤติปฏิบัติสําหรับคนทุกประเภท ท้ังบรรพชิตและ

คฤหัสถ และเปนหลักธรรมท่ีสําเร็จประโยชนแกทุกคน ท้ังพระสงฆและชาวบานทั่วหนากัน 

                                                 
1055  การเพียรพยายามไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป หรือศึกษาเลาเรียน ทําหนาท่ีการงาน อยางไมเกียจคราน แตไมหักโหมเกินไป บาง

คราวก็นิยมพูดกันวา เปน ทางสายกลาง คําพูดนี้ ในบางกรณี อาจเขาลักษณะทางสายกลางไดในบางแง แตไมถูกแททีเดียว แมแต

ผูท่ีดําเนินในทางที่ถูกตอง เปนทางสายกลางแลว แตเพียรแรงไป หรือออนไป จึงไมสําเร็จผลก็มี ในกรณีเชนนี้ คําพูดที่ถูกตอง ทาน

ใชวา “วิริยสมตา”แปลวา ความพอเหมาะ พอดี หรือสมํ่าเสมอแหงความเพียร (สมตา = สมภาวะ = ความสม ความดุล คือ 

พอเหมาะ พอดี สม่ําเสมอ) ดู วินย.๕/๒/๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๑๙. 
   บางคราว ถาชัดเจนวาเดินถูกทาง มั่นใจ และพรอมทุกอยางแลว ทานใหระดมความเพียรสุดกําลัง ถึงจะตาย ก็ตองยอม เชน 

พระพุทธเจาตั้งพระทัยเด็ดเด่ียวในราตรีที่ตรัสรู เปนตน (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔)  ดังนั้น เรื่องนี้จึงไมควรสับสนกับทางสายกลาง 

1056  สํ.ม.๑๙/๖๘/๒๓; ญายธรรมอันเปนกุศล จะแปลวา กุศลธรรมที่เปนทางรอดพนก็ได (ญายะ หรือญายธรรม หมายถึง โลกุตรมรรค 

สัจธรรม หรือนิพพาน.) 
1057  สํ.ม.๑๙/๒๒๑/๕๖ 

1058  ม.ม.๑๓/๒๕๙/๒๕๖ 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๒๙ 
 

  

มรรค ในฐานะหลักปฏิบัติท่ีเนื่องดวยสังคม 
“ดูกรอานนท์ ความมีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย ชอบคบหากัลยาณชนนี้ เท่ากับเป็น

พรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว เพราะว่า ผู้มีกัลยาณมิตร1059...พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ เขาจักยังอริย-
อัษฎางคิกมรรคให้เกิดมี เขาจักกระทําได้มากซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค”1060 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิต ฉันใด 
ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคแก่ภิกษุ 
ฉนัน้ัน”1061 

พุทธพจนนี้ แสดงถึงการยอมรับความสําคัญของความสัมพันธระหวางมนุษย ในฐานะสภาพแวดลอม
ทางสังคม วาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะชักนําและสงเสริมใหเกิดมีการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา แสดงใหเห็นวา ระบบการดําเนินชีวิต ระบบจริยธรรม หรือระบบการประพฤติปฏิบัติธรรมตาม

หลักพระพุทธศาสนา เน่ืองดวยสังคม ไมแยกตางหากจากสังคม 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด 

ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ (การทําในใจโดยแยบคาย หรือการรู้จักคิดพิจารณาตาม
สภาวะและเหตุผล) ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคแก่ภิกษุ 
ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือจักเจริญ จักทําให้มาก ซึ่งอริย
อัษฎางคิกมรรค”1062 

พุทธพจนนี้ ใหความคิดวา แมวาปจจัยทางสังคมจะมีความสําคัญมาก แตก็ตองไมมองขามความสําคัญ

ของปจจัยภายในตัวบุคคล ปจจัยท่ีดีงาม ท้ังทางสังคม และภายในตัวบุคคล ตางก็สามารถเปนจุดเริ่ม ซึ่งทําให

เกิดความประพฤติปฏิบัติ และการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองได ความจริง ท้ังสองอยางน่ันแหละ ยอมชวยหนุนและ
เสริมซึ่งกันและกัน   

หลักการน้ีแสดงวา การปฏิบัติชอบ หรือชีวิตท่ีดีงาม เกิดจากการปรุงผสมผสานปจจัยทางสังคมและ
ปจจัยภายในตัวบุคคลเขาดวยกัน และการกาวหนาไปในมรรคาแหงความดีงามสูจุดหมายแหงชีวิต จะเปนไปได

อยางสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุด หากไดอาศัยปจจัยสองอยางนี้คอยอุดหนุนคํ้าชูกันอยูเรื่อยๆ ไป 
แตพึงสังเกตวา มีขอเนนพิเศษสําหรับปจจัยทางสังคม คือ ความมี กัลยาณมิตร ซึ่งพิเศษกวาปจจัย

ภายในตัวบุคคลท่ีเรียกวา โยนิโสมนสิการ กลาวคือ ทานยกใหปจจัยทางสังคมนั้น มีคาเทากับการปฏิบัติตาม

หลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีเรียกวาพรหมจรรย ท้ังหมดทีเดียว ท้ังน้ีเพราะวา สําหรับมนุษยท่ัวไปโดยสวน
ใหญ การปฏิบัติชอบ หรือชีวิตท่ีดีงาม หรือมรรคาแหงอารยชนนั้น จะต้ังตนข้ึนได ก็ดวยอาศัยปจจัยทางสังคม   

ปจจัยดีงามทางสังคมนั้น เปนทั้งเครื่องจุดชนวนความรูจักคิดที่เรียกวาโยนิโสมนสิการในเบ้ืองตน และ

เปนเคร่ืองประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุนโยนิโสมนสิการน้ันในระหวางกาวเดินคืบหนาตอๆ ไป  

                                                 
1059  คําวา “กัลยาณมิตร” มิไดหมายแคบเพียงเพื่อนสามัญ แตหมายถึงใครก็ตาม ซึ่งอาจเปนพระศาสดา ครูอาจารย มิตร ตลอดจน

หนังสือ และส่ือมวลชนตางๆ ที่ชวยแนะนํา ใหความรู ใหความคิด ชี้ชองทางความประพฤติปฏิบัติ เปนตน 
1060  สํ.ม.๑๙/๕-๙/๒-๔; ฯลฯ 
1061  สํ.ม.๑๙/๑๒๙/๓๖; ฯลฯ 
1062  สํ.ม.๑๙/๑๓๖/๓๗; ฯลฯ 



๕๓๐  พุทธธรรม 
 

ท้ังน้ี จะมียกเวนก็เฉพาะแตอัจฉริยบุคคล ซึ่งมีจํานวนนอยเหลือเกิน ท่ีจะกาวเดินไปไดตลอดปลอด

โปรง ดวยปจจัยภายในตัวบุคคลอยางเดียวลวน คือสามารถริเริ่มโยนิโสมนสิการขึ้นเองแตตน โดยไมตองมี

ปจจัยทางสังคมมาชวยชักจูง และสามารถปลุกโยนิโสมนสิการข้ึนมาใชไดเรื่อยไป โดยไมตองอิงอาศัยปจจัยทาง

สังคม
1063

 พุทธพจนนี้จึงตรัสไวเพ่ือมุงหมายประโยชนแกคนสวนใหญ ผูมีอินทรียในระดับเฉล่ียท่ัวๆ ไป  
เรื่องปจจัยทางสังคม และปจจัยภายในตัวบุคคลน้ี เปนเรื่องใหญ ท่ีจะกลาวถึงโดยเฉพาะตอไปอีก

ขางหนา 

มรรค ในฐานะทางใหถึงความสิ้นกรรม 

“มรรคาอันเป็นอริยะ มีองค์ประกอบ ๘ ประการนี้แล เป็นทางนําไปสู่ความดับแห่งกรรม 
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ”1064 

ในท่ีนี้ มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายวา เปนทางใหถึงความดับกรรม หรือส้ินกรรม ขอสําคัญในท่ีนี้ ก็คือ 

ตองไมเขาใจวา เปนการส้ินเวรส้ินกรรม อยางท่ีเขาใจกันท่ัวๆ ไปซึ่งเปนเรื่องแคบๆ ตองไมเขาใจวาจะหมดกรรม

ไดโดยไมทํากรรม หรือไมทําอะไร ซึ่งกลายเปนลัทธินิครนถไป อยางท่ีกลาวในตอนวาดวยกรรม และตองไม

เขาใจวาเปนทางนําไปสูความดับกรรมส้ินกรรม คือ จะไดเลิกกิจการอยูน่ิงเฉยไมตองทําอะไร 
ประการแรก จะเห็นวา การท่ีจะดับกรรม หรือส้ินกรรมได ก็คือตองทํา และทําอยางเอาจริงเอาจังเสีย

ดวย แตคราวนี้ทําตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ทําตามหลักการวิธีการท่ีถูกตอง เลิกการกระทําท่ีผิดพลาด 
ประการท่ีสอง ท่ีวาดับกรรม หรือส้ินกรรม ไมใชหมายความวา อยูน่ิงๆ เลิก ไมทําอะไรหมด แต

หมายความวา เลิกการกระทําอยางปุถุชน เปล่ียนเปนทําอยางอริยบุคคล   
อธิบายงายๆ วา ปุถุชนทําอะไร ก็ทําดวยตัณหาอุปาทาน มีความยึดมั่นในความดีความชั่วท่ีเกี่ยวของกับ

ตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉัน ในรูปใดรูปหนึ่ง การกระทําของปุถุชนจึงเรียกตามศัพทธรรมวา “กรรม” 

แบงเปนดี เปนช่ัว และก็ยึดถือเอาไววาเปนอยางนั้นๆ ดวยตัณหาอุปาทาน   
ดับกรรม คือ เลิกกระทําการตางๆ ดวยความยึดม่ันในความดีช่ัว ท่ีเก่ียวของกับตัวฉันของฉัน 

ผลประโยชนของฉัน เม่ือไมมีดีมีชั่วท่ียึดม่ันไวกับตัว ทําอะไรก็ไมเรียกวากรรม เพราะกรรมตองเปนอยางใด

อยางหน่ึง ไมดีก็ชั่ว การกระทําของพระอริยบุคคล จึงเปนการกระทําไปตามความหมาย และวัตถุประสงคของ

เรื่องท่ีทําน้ันลวนๆ ไมเกี่ยวกับตัณหาอุปาทานภายใน   
พระอริยบุคคลไมทําช่ัว เพราะหมดเหตุปจจัยที่จะใหทําช่ัว (ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ ท่ีจะใหทําอะไร

เพื่อใหตัวฉันไดฉันเปน) ทําแตความดีและประโยชน เพราะทําการตางๆ ดวยปญญาและกรุณา แตท่ีวาดี ก็วา

ตามท่ีปรากฏยอมรับของโลก ไมไดยึดวาเปนดีของฉัน หรือดีท่ีจะใหฉันเปนอยางน้ันอยางน้ี   
เม่ือปุถุชนบําเพ็ญประโยชนอะไรสักอยาง ก็จะไมมีเพียงการทําประโยชนตามความหมายและ

วัตถุประสงคของเรื่องนั้นๆ เทาน้ัน แตยอมจะมีความหวังผลประโยชนตอบแทนอะไรสักอยางหนึ่ง ถาไมมี ก็

อาจจะละเอียดลงมาเปนช่ือเสียงเกียรติคุณของฉัน หรือละเอียดลงมาอีก ก็อาจจะเอาพอใหสําหรับรูสึกอุนๆ 

ภูมิๆ ไวภายในวาเปนความดีของฉัน   
                                                 
1063  ทานวา บุคคลปญญาเลิศลํ้าอยางพระสัพพัญูพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจาเทานั้น จึงจะสามารถเจริญปรีชาญาณดวยลําพัง

โยนิโสมนสิการอยางเดียว โดยไมตองอาศัยปจจัยทางสังคม (ดู ม.อ.๒/๔๖๗) 
1064  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๔; สํ.สฬ.๑๘/๒๓๐/๑๖๖ 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๓๑ 
 

  

สวนพระอริยบุคคล เมื่อบําเพ็ญประโยชนอันน้ัน มีแตการกระทําตามความหมาย ตามวัตถุประสงค 

เหตุผล ความควรจะเปนอยางไรๆ ของเรื่องนั้นๆ เอง ลวนๆ เทานั้น ภาษาธรรมจึงไมเรียกวากรรม  
มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนขอปฏิบัติเพื่อใหหมดการกระทําซึ่งมีเจตนาปรุงแตง ท่ีเรียกวากรรม  

ดับกรรมนั้นแลว มีแตการกระทําบริสุทธ์ิตามท่ีปญญาบอกลวนๆ (ซึ่งเรียกวากิริยา) ตอไป 
อันน้ีจึงเปนวิถีท่ีตางกัน ระหวางโลกิยะ กับโลกุตระ พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย จึงเท่ียว

บําเพ็ญประโยชนส่ังสอนประชาชน โดยไมเปนกรรม ท้ังท่ีเปนการกระทําซึ่งคนธรรมดาเรียกกันวาเปนความดี 

มรรค ในฐานะอุปกรณสําหรับใช มิใชสําหรับยึดถือหรือแบกโกไว 

“ภิกษุทั ้งหลาย เปรียบเหมือนบุร ุษผู ้เดินทางไกล พบห้วงนํ ้าใหญ่ ฝั ่งข ้างนี ้ น่า
หวาดระแวง น่ากลัวภัย แต่ฝั่งข้างโน้น ปลอดโปร่ง ไม่มีภัย ก็แล เรือ หรือสะพาน สําหรับ
ข้ามไปฝั่งโน้น ก็ไม่มี บุรุษนั้นจึงดําริว่า “ห้วงนํ้านี้ใหญ่ ฝั่งข้างนี้ น่าหวาดระแวง...ถ้ากระไร 
เราพึงเก็บรวมเอาหญ้า ท่อนไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ มาผูกเป็นแพ แล้วอาศัยแพนั้น พยายามเอา
ด้วยมือและเท้า พึงข้ามถึงฝ่ังโน้นได้โดยสวัสดี”  

“คราวนั้น เขาจึง...ผูกแพ...ข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดี ครั้นเขาได้ข้ามไป ขึ้นฝั่งข้างโน้นแล้ว 
ก็มีความดําริว่า ‘แพนี้ มีอุปการะแก่เรามากแท้ เราอาศัยแพนี้…ถ้ากระไร เราพึงยกแพนี้ขึ้น
เทินบนศีรษะ หรือแบกขึ้นบ่าไว้ ไปตามความปรารถนา”  

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไร? บุรุษนั้น ผู้กระทําอย่างนี้ จะชื่อว่า เป็น
ผู้กระทําถูกหน้าท่ีต่อแพน้ัน หรือไม่?”      

(ภิกษุท้ังหลายทูลตอบว่า ไม่ถูก จึงตรัสต่อไปว่า) 
“บุรุษนั้นทําอย่างไร จึงจะชื่อว่าทําถูกหน้าที่ต่อแพนั้น?  ในเรื่องนี้ บุรุษนั้น เมื่อได้ข้าม

ไปถึงฝั่งโน้นแล้ว มีความดําริว่า ‘แพนี้ มีอุปการะแก่เรามากแท้…ถ้ากระไร เราพึงยกแพนี้ขึ้น
ไว้บนบก หรือผูกให้ลอยอยู่ในนํ้า แล้วจึงไปตามปรารถนา’ บุรุษผู้นั้นกระทําอย่างนี้ จึงจะชื่อว่า 
เป็นผู้กระทําถูกหน้าท่ีต่อแพน้ัน น้ีฉันใด” 

“ธรรม ก็อุปมาเหมือนแพ เราแสดงไว้ เพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไป มิใช่เพื่อให้ยึดถือไว้ ฉัน
นั้น เมื่อเธอทั้งหลาย รู้ทั่วถึงธรรม อันมีอุปมาเหมือนแพ ที่เราแสดงแล้ว พึงละเสียแม้ซึ่ง
ธรรมท้ังหลาย จะป่วยกล่าวไปไยถึงอธรรมเล่า”1065 

“ภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิ (ทฤษฎี หลักการ ความเข้าใจธรรม) ที่บริสุทธิ์ถึงอย่างนี้ ผุดผ่อง
ถึงอย่างนี้ ถ้าเธอทั้งหลาย ยังยึดติดอยู่ เริงใจกระหยิ่มอยู่ เฝ้าถนอมอยู่ ยึดถือว่าเป็นของเรา
อยู่ เธอท้ังหลายจะพึงรู้ท่ัวถึงธรรม อันมีอุปมาเหมือนแพ ที่เราแสดงแล้วเพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้าม
ไป มิใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้ ได้ละหรือ?”1066 

พุทธพจนท้ังสองแหงน้ี นอกจากเปนเครื่องเตือนไมใหยึดม่ันถือม่ันในธรรมท้ังหลาย (แมท่ีเปนความจริง 

ความถูกตอง) โดยมิไดถือเอาประโยชนจากธรรมเหลาน้ันตามความหมาย คุณคา และประโยชนตามความเปน

จริงของมันแลว ขอท่ีสําคัญยิ่งก็คือ เปนการย้ําใหมองเห็นธรรมท้ังหลาย ในฐานะเปนอุปกรณ หรือวิธีการที่จะ

นําไปสูจุดหมาย มิใชส่ิงลอยๆ หรือจบในตัว   
                                                 
1065  ม.มู.๑๒/๒๘๐/๒๗๐ 
1066  ม.มู.๑๒/๔๔๕/๔๗๙ 



๕๓๒  พุทธธรรม 
 

ดวยเหตุนี้ เม่ือปฏิบัติธรรมขอใดขอหน่ึง จะตองรูตระหนักชัดเจนถึงวัตถุประสงคของธรรมน้ัน พรอม

ท้ังความสัมพันธของมันกับธรรมอยางอื่นๆ ในการดําเนินไปสูวัตถุประสงคน้ัน  
วัตถุประสงคในท่ีนี้ มิไดหมายเพียงวัตถุประสงคท่ัวไปในข้ันสุดทายเทาน้ัน แตหมายถึงวัตถุประสงค

เฉพาะตัวของธรรมขอนั้นๆ เปนสําคัญ วาธรรมขอน้ันปฏิบัติ เพื่อชวยสนับสนุนหรือใหเกิดธรรมขอใด จะไป

ส้ินสุดลงที่ใด มีธรรมใดรับชวงตอไป ดังนี้เปนตน   
เหมือนการเดินทางไกล ท่ีตอยานพาหนะหลายทอด และอาจใชยานพาหนะตางกัน ท้ังทางบก ทางน้ํา 

ทางอากาศ จะรูคลุมๆ เพียงวาจะไปสูจุดหมายปลายทางท่ีนั่นๆ เทาน้ันไมได จะตองรูดวยวา ยานแตละทอดแต

ละอยางนั้น ตนกําลังอาศัยเพ่ือไปถึงท่ีใด ถึงท่ีน้ันแลว จะอาศัยยานใดตอไป ดังน้ีเปนตน
1067

  
การปฏิบัติธรรมท่ีขาดความตระหนักในวัตถุประสงค ความเปนอุปกรณ และความสัมพันธกับธรรมอื่นๆ 

ยอมกลายเปนการปฏิบัติท่ีเล่ือนลอย คับแคบ ตัน และท่ีรายยิ่งคือ ทําใหเขวออกนอกทาง ไมตรงจุดหมาย และ

กลายเปนธรรมท่ีเฉื่อยชา เปนหมัน ไมแลนทําการ ไมออกผลท่ีหมาย  
เพราะการปฏิบัติธรรมอยางไรจุดหมายเชนน้ี ความไขวเขว และผลเสียหายตางๆ จึงเกิดข้ึนแก

หลักธรรมสําคัญๆ เชน สันโดษ อุเบกขา เปนตน  

มรรค ในฐานะพรหมจรรย หรือพุทธจริยธรรม 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมาก 
เพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย
...เธอท้ังหลายจงแสดงธรรม...จงประกาศพรหมจรรย์...”1068 

“ที่เรียกว่า พรหมจรรย์ พรหมจรรย์ ดังนี้ พรหมจรรย์ คืออะไร? พรหมจารี คืออะไร? 
ท่ีจบของพรหมจรรย์ คืออะไร ? 

“มรรคาอันเป็นอริยะ ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
น้ีคือพรหมจรรย์; บุคคลใดประกอบด้วยอริยอัษฎางคิกมรรคนี้ บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นพรหมจารี; 
ความส้ินราคะ ส้ินโทสะ ส้ินโมหะ น้ีเรียกว่า ท่ีจบของพรหมจรรย์”1069 

“ผลของพรหมจรรย์ คืออะไร? โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล 
เหล่าน้ีเรียกว่า ผลของพรหมจรรย์”1070 

“ภิกษุทั้งหลาย โดยนัยดังนี้แล พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีลาภสักการะและคําสรรเสริญเป็น
อานิสงส์ มิใช่มีความเพียบพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์ มิใช่มีความเพียบพร้อมด้วยสมาธิเป็น
อานิสงส์ มิใช่มีญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์, หากแต่พรหมจรรย์นี้มีอกุปปาเจโตวิมุตติ เป็นที่
หมาย เป็นแก่น เป็นท่ีจบส้ินบริบูรณ์”1071 

                                                 
1067  พระสูตรท่ีชวยเนนขอความท่ีกลาวมาน้ี ไดแก รถวินีตสูตร, ม.มู.๑๒/๒๙๒-๓๐๐/๒๘๗-๒๙๗ ซ่ึงแสดงใหเห็นวัตถุประสงคท่ัวไป 

และวัตถุประสงคเฉพาะของธรรมแตละอยาง ตามลําดับวิสุทธิ ๗ 
1068  วินย.๔/๓๒/๓๙ 
1069  สํ.ม.๑๙/๕๗-๕๘/๒๐; ๓๐/๙; ๑๑๔-๖/๓๒ 
1070  สํ.ม.๑๙/๑๑๓/๓๒ 
1071  ม.มู.๑๒/๓๕๒/๓๗๓; ๓๖๐/๓๘๔ (อกุปปาเจโตวิมุตติ = ภาวะที่จิตหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ ไมเส่ือม ไมกลับกลาย) 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๓๓ 
 

  

คําวาพรหมจรรย มักถูกรูจักในความหมายแคบๆ เพียงแคการครองเพศบรรพชิต และการงดเวนจาก
เมถุนธรรม อันเปนความหมายนัยหน่ึงเทาน้ัน1072

   
ความจริง พระพุทธเจาทรงใชคําวา พรหมจรรย์ หมายถึง ระบบการครองชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา

ท้ังหมด หรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนาท้ังหมดทีเดียว ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนสงพระสาวกออกประกาศพระ

ศาสนาก็วา “ประกาศพรหมจรรย” และอีกแหงหน่ึงตรัสวา พรหมจรรยจะชื่อวารุงเรือง ก็ตอเมื่อบริษัท ๔ คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ท้ังฝายพรหมจารี และฝายกามโภคี (ผูอยูครองเรือนมีบุตรมีสามีภรรยา) รูธรรม 
และปฏิบัติธรรมกันดวยดี

1073
 

คําวา “พรหมจรรย” แปลจากบาลีวา “พฺรหฺมจริย” ซึ่งประกอบดวย พฺรหฺม + จริย “พรหม” แปลวา 
ประเสริฐ เลิศลํ้า สูงสุด บริสุทธ์ิ

1074
 สวน “จริย” มาจากรากศัพทคือ จร ซึ่งในความหมายเชิงรูปธรรม แปลวา 

เท่ียวไป ดําเนินไป จาริกไป ในเชิงนามธรรม แปลวา ประพฤติ ดําเนินชีวิต ครองชีวิตเปนอยู
1075

   
ในท่ีนี้ ตองการความหมายเชิงนามธรรม จริย ซึ่งเปนคํานาม จึงแปลไดวา ความประพฤติ  การดําเนิน

ชีวิต การครองชีวิต หรือความเปนอยู จริย หรือจริยะ น้ี เมื่อเขียนเปนไทย แปลงตามรูปสันสกฤตเปน จรรย์ ก็มี 

ถือตามรูปบาลีอีกรูปหน่ึงเปน จริยา ก็ได1076
   

ดังนั้น พรหมจริย จะแปลวา พรหมจรรย หรือพรหมจริยา ก็ได แตตามปกติแปลกันวา พรหมจรรย
และใชกันอยางนี้จนมักลืมไปวา จรรย์ ในคํานี้ คือศัพทเดียวกับ จริยา หรือ จริย ท่ีใชในคําวา จริยศึกษา และ 

จริยธรรม เปนตน 
รวมความวา พรหมจรรย มาจาก “พรหมจริย” เม่ือแยกศัพทออกไปแลว ก็แปลไดวา จริยะอันประเสริฐ 

ความประพฤติอันประเสริฐ หรือประพฤติบริสุทธ์ิอยางพรหม การดําเนินชีวิตอันประเสริฐ การครองชีพอยาง

ประเสริฐ หรือความเปนอยูอยางประเสริฐ
1077 

ในภาษาไทยปจจุบัน มีคําบัญญัติข้ึนใชใหมคําหน่ึงวา “จริยธรรม” มาจาก จริย + ธรรม น่ันเอง ใน

ภาษาบาลีมีใชแต “จริย” ไมมี “จริยธรรม” แตถึงจะเติมตอธรรมเขาไป ก็ไมมีขอขัดของแตอยางใด จริยธรรมก็

แปลวา ธรรมคือจริยะ หรือหลักแหงจริยะน่ันเอง  
คําวา “จริยธรรม” ตามบัญญัติของวิชาการสมัยใหม มีความหมายอยางไร ในท่ีน้ีจะไมเกี่ยวของดวย จะ

พิจารณาแตในแงความหมายของพระพุทธศาสนา  

                                                 
1072  พระอรรถกถาจารยแสดงความหมายของพรหมจรรยไวถึง ๑๒ นัย นัยสําคัญเชน = พระศาสนาทั้งหมด การประพฤติปฏิบัติตาม

มรรคมีองค ๘ พรหมวิหาร ทาน ความสันโดษดวยภรรยาของตน การงดเวนจากเมถุนธรรม ธรรมเทศนา เปนตน (ม.อ.๒/๕; สวน ที.อ.๑/

๒๒๐ แสดงไว ๑๐ นัย, อิติ.อ.๑๔๔ แสดงไว ๕ นัย, ขุทฺทก.อ.๑๖๗ และ สุตฺต.อ.๒/๑๒๐ แสดงไว ๔ นัย); ในคัมภีรจูฬนิทเทส (ขุ.จู.๓๐/

๑๐๘/๓๕; ๕๕๘/๒๗๕) แสดงความหมายวา พรหมจรรยหมายถึง การงดเวนจากเมถุน (อสัทธรรม) แลวกลาวตอไปวา “อปจ นิปฺปริยาเยน 

พฺรหฺมจริยํ วุจฺจติ อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค” แปลวา อีกอยางหน่ึง วาโดยนิปริยาย อริยอัฏฐังคิกมรรค เรียกวาพรหมจรรย 
1073  ม.ม.๑๓/๒๕๖-๙/๒๕๒-๗; ที.ปา.๑๑/๑๐๒-๖/๑๓๔-๘; ดูประกอบ ที.ม.๑๐/๙๕/๑๒๑ = สํ.ม.๑๙/๑๑๒๙-๑๑๓๒/๓๓๔-๗ =       

องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๗/๓๒๐ = ขุ.อุ.๒๕/๑๓๐/๑๗๒ 
1074  ความหมายนัยตางๆ ของ พฺรหฺม ดู ม.อ.๑/๔๗; พุทฺธ.อ.๒๑; วิภงฺค.อ.๕๑๗ 
1075  คัมภีรมหานิทเทส แปล “จร” วา วิหร (อยู, เปนอยู) อิริย (เคล่ือนไหว) วตฺต (เปนไป, หมุน) ปาล (รักษา) ยป (ดําเนินไป) ยาป (ให

เปนไป, ยังชีพ) ดู ขุ.ม.๒๙/๕๘/๕๙; ๒๖๕/๑๙๓; ๖๒๙/๓๗๘ เปนตน 
1076  จริยํ (นปุ.) และจริยา (อิตฺ.) มาจาก จรฺ ธาตุ + ณฺย ปจจัย + อิ อาคม (รูปสิทธิ) 
1077  พฺรหฺมจริยนฺติ เสฏจริยํ (เชน ที.อ.๒/๔๐๗) 



๕๓๔  พุทธธรรม 
 

เปนอันวา เม่ือแปลเลียนรูปศัพทอยางสมัยใหม พรหมจริยะ ก็แปลไดวา จริยธรรมอันประเสริฐ คําวา
พรหม หรือประเสริฐ เปนเพียงคําวิเศษณ เปนอันใหรูกันวา จริยธรรมประเสริฐ หรือจริยธรรมท่ีเปนพรหมนั้น 

หมายถึงจริยธรรมที่เปนระบบซึ่งพระพุทธเจาไดทรงประกาศข้ึนนี้ 
ตามพุทธพจนท่ียกมาอางขางตน แสดงวา พรหมจรรย หรือจริยธรรมอันประเสริฐ หรือจริยธรรมตาม

หลักพระพุทธศาสนานั้น ก็คือ มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทาน้ีเอง และพรหมจารี หรือผูประพฤติพรหมจรรย หรือ

ผูมีจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือผูดําเนินชีวิตตามมรรค หรือปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา  
สวนความหมายตามรูปศัพทดังท่ีไดวิเคราะหไวขางตน ก็ทําใหแปลคํา “จริยธรรม” ไดวา หลักความ

ประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต หรือหลักการครองชีวิต   
เปนอันวา เมื่อถือตามหลักพระพุทธศาสนา มรรค หรือมัชฌิมาปฏปิทา คือ ระบบจริยธรรม ระบบความ

ประพฤติปฏิบัติ หลักคําสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม หรือหลักการครองชีวิตท่ีถูกตองสมบูรณของมนุษย 

ท่ีจะนําไปสูจุดหมาย คือความดับทุกข หรือความสุดส้ินปญหา อยูอยางเปนอิสระไรทุกข  
จากความหมาย ท้ังตามรูปศัพท และตามคําสอน เทาท่ีกลาวมานี้ พอสรุปเปนขอควรทราบเกี่ยวกับ 

พรหมจรรย์ คือ จริยธรรมประเสริฐ หรือระบบจริยธรรมแหงมัชฌิมาปฏิปทาได ดังน้ี 
- จริยธรรมสัมพันธกับความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ หรือมีกฎธรรมชาตินั่นเองเปน

พื้นฐาน กลาวคือ เปนการนําเอาความรูเกี่ยวกับกระบวนธรรมท่ีเปนไปอยูเองตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยมาใชให

เปนประโยชนแกมนุษย โดยจัดวางลงเปนระบบวิธีประพฤติปฏิบัติ หรือแบบแผนการดําเนินชีวิต ท่ีจะใหไดผลดี

สอดคลองกับความจริงท่ีเปนไปตามธรรมชาติน้ัน 
- เนื้อความในขอตนนั้น มองไดสองดาน ในขอตนน้ัน เนนการมองในแงท่ีมา คือ จริยธรรมนี้ประยุกต

ออกมาจากความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ  
แตเพ่ือใหเขาใจชัดย่ิงข้ึน ควรเอาการมองในแงท่ีไป มาเนนไวตางหากอีกดวย การมองในแงท่ีไป คือใน

แงของจุดหมายวา นํามาประยุกตเพื่ออะไร ซึ่งก็คงตอบไดงายๆ วา ประยุกตเพื่อประโยชนแกชีวิตและสังคมของ

มนุษย เพื่อใหชีวิตของมนุษยเปนชีวิตท่ีดี เพ่ือใหสังคมของมนุษยเปนสังคมท่ีดี เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล และ

ความสุขแกมนุษยน้ันเอง  
ดังเชน ในระดับสังคม เมื่อจะใหมนุษยอยูรวมกันดวยความสงบสุข ก็ส่ังสอนแนะนําวางเปนหลักความ

ประพฤติ เชน วิธีปฏิบัติตอกัน ขอควรแสดงออก และควรกระทําตอสภาพแวดลอม เปนตน กําหนดข้ึนมาโดย

สอดคลองกับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย ท่ีมีความตองการอยางน้ันๆ มีปกติวิสัยอยางน้ันๆ มีภาวะที่

ตองอิงอาศัยซึ่งกันและกัน และอิงอาศัยธรรมชาติแวดลอมอยางน้ันๆ เปนตน  
ถาเปนในระดับปจเจกบุคคล เมื่อจะใหแตละคนมีจิตใจปลอดโปรง เบิกบาน ผองใส มีสุขภาพจิตดี ก็ส่ัง

สอนแนะนําแสดงวิธีควบคุมชักนํากระแสความคิด วิธีฝกอบรมและชําระจิตเปนตน กําหนดขึ้นมา โดย

สอดคลองกับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติแหงจิตของมนุษย ท่ีมีความเปนไปตามกระบวนธรรมแหงเหตุปจจัย

ฝายนามธรรมอยางนั้นๆ หรือเมื่อจะใหบุคคลประสบความสุขอันประณีตในฌานสมาบัติ ตลอดจนบรรลุปรีชา

ญาณอันสูงสุด ก็แนะนําส่ังสอนวิธีฝกจิต วิธีคิด วิธีพิจารณา การวางทาทีของจิตใจตอส่ิงท้ังหลาย และวิธี

ฝกอบรมเจริญปญญาตามลําดับแหงขั้นตอนตางๆ กําหนดข้ึนมาโดยสอดคลองกับความจริงเกี่ยวกับกฎแหงการ

ทํางานของจิตและสภาวะของสังขารธรรมท้ังหลาย เปนตน  
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จริยธรรมครอบคลุมวิธีปฏิบัติท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด จึงอาจจัดแบงออกไดเปนหลายระดับหลายขั้นตอน 

อาจสรุปดวยคําพูดอยางสมัยใหมวา จริยธรรม คือการนําเอาความรูในสัจธรรม มาประยุกตเปนวิธีดําเนินชีวิตท่ี

ดีเพ่ือใหมนุษยบรรลุประโยชนจนถึงขั้นสูงสุด 

- พรหมจริยะ หรือจริยธรรมประเสริฐนี้ ไดแกมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทาท้ังหมด คือเทากับเปน

หลักธรรมภาคปฏิบัติท้ังหมดของพระพุทธศาสนา จึงมีความหมายกวางขวางกวาคําวา “ศีลธรรม” อยางท่ีเขาใจ

กันโดยท่ัวไปเปนอันมาก   
คําวา “ศีลธรรม” อยางท่ีเขาใจกันท่ัวไป

1078
 มีความหมายแคบ ท้ังโดยจุดหมาย ขอบเขตของเน้ือหา 

และลักษณะท่ัวไป  
วาโดยลักษณะท่ัวไป ศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกัน มักเพงถึงความประพฤติท่ีแสดงออกภายนอก ทางกาย

วาจา การไมเบียดเบียน การเวนการกระทําท่ีช่ัว การชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางสังคม  
วาโดยเนื้อหา มักมองจํากัดอยูในข้ันศีล คือการสํารวมระวังยับยั้งกายวาจา การแสดงออกดวยพรหม

วิหารธรรม มีเมตตา กรุณา เปนตน แมจะโยงเขาไปถึงดานจิตบาง แตก็ไมกาวเขาไปถึงข้ันสมาธิภาวนา ไมเลยไป

ถึงการเจริญปญญาเพ่ือประจักษแจงสภาวะแหงสังขารธรรม  
วาโดยจุดหมาย ศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกันนั้น มุงเนนสันติสุข ความรมเย็นเปนสุขของสังคม ความอยู

เย็นเปนสุขของบุคคล การประสบความเจริญกาวหนาของชีวิตในทางโลก เชน ลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ และ

การไปเกิดในภพท่ีมีความสุข เรียกงายๆ วา อยูในข้ันมนุษยสมบัติและสวรรคสมบัติ หรือทิฏฐธัมมิกัตถะ และ

สวนเบื้องตนของสัมปรายิกัตถะ  
ศีลธรรมดังท่ีกลาวมานี้ ถายุติกันวาหมายถึงศีลน่ันเอง ธรรมเปนเพียงสรอยคําตอเขามา ศีลธรรมก็คือ

ศีล ยุติไดอยางน้ี ปญหาก็คงหมดไป  
สวนคําวา “จริยธรรม” ตามที่เขาใจกันในภาษาไทย ก็ยังพราและสับสนไมนอย มีท้ังท่ีเขาใจกันอยาง

ชาวบาน รูสึกเหมือนๆ กับศีลธรรมนั่นเองบาง เขาใจอยางนักวิชาการในเชิงปรัชญาบาง แตในท่ีนี้ จะไมยุง

เกี่ยวกับความหมายเหลานั้นเลย   
ขอยุติอยางเดียวกับคําวาศีลธรรมขางตนน่ันแลวา “ศีลธรรม” ก็คือศีล ธรรมเปนเพียงสรอยคํา 

“จริยธรรม” ก็คือจริยะ ธรรมเปนเพียงสรอยคํา   
เมื่อยุติอยางน้ีแลว จริยะ ก็เขามาใน พรหมจริยะ มีความหมายชัดเจนแนนอน เทากับมรรคหรือ

มัชฌิมาปฏิปทา แตมองในแงของความประพฤติ หรือการดําเนินชีวิต 
วาโดยลักษณะท่ัวไป จริยธรรมนี้ มองไปไดกวางขวาง ครอบคลุมวงการท่ีมีการใชธรรมท้ังหมด ไมวาจะ

เปนความประพฤติศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกันเบ้ืองตน หรือการทําจิตใจใหมีความสุข วิธีสรางสุขภาพจิต การฝกจิต 

บําเพ็ญสมาธิภาวนา การเจริญวิปสสนา ความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว การอยูรวมกันดวยดีในสังคม การไปเปน

อุบาสกจาํศีลท่ีวัด ตลอดจนการท่ีพระภิกษุไปบําเพ็ญสมณธรรมในปา รวมอยูในคําวาจริยธรรมตามหลักน้ี 
วาโดยเนื้อหา ไดกลาวแลววา พรหมจริยะน้ี เปนระบบการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม หรือระบบการปฏิบัติธรรม

ท้ังหมดในพุทธศาสนา จึงครอบคลุมศีลธรรมอยางท่ีเขาใจกันในภาษาไทย แลวเลยไปถึงการฝกอบรมจิต การ

ปลูกฝงวางรากฐานคุณธรรมในจิตใจ และการสรางญาณทัสสนะตางๆ ท่ีเปนเรื่องของปญญาภาวนาในข้ันสูง  

                                                 
1078  ความหมายของคําวา “ศีลธรรม” ดู บันทึกพิเศษทายบท 
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พูดรวมๆ วา พรหมจริยะเปนเคร่ืองมือฝกปรือคุณธรรมท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ หรือมองใน

แงไตรสิกขาวา มีท้ังศีล สมาธิ และปญญา ครบตลอด   
วาโดยจุดหมาย จริยธรรมนี้ ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายทุกขั้นทุกระดับเทาท่ีพุทธศาสนาแสดง

ไว
1079

 จนถึงจุดหมายสูงสุดที่เรียกวา พรหมจริยปริโยสาน  หรือความส้ินโลภะ โทสะ โมหะ บรรลุ วิชชา วิมุตติ 

วิสุทธิ สันติ นิพพาน 
ในเรื่องนี้ แปลคําวา “พรหมจริยะ” หรือ “พรหมจรรย์” เทาท่ีนึกไดคิดไดใหกะทัดรัดวา ชีวิตประเสริฐ 

หรือการครองชีวิตประเสริฐ และสรุปลักษณะของจริยธรรมตามหลักนี้วา จริยธรรม มิใชขอปฏิบัติท่ีจะกําหนด
วางกันขึ้นไดตามความพอใจของผูมีอํานาจใดๆ หรือตามความตกลงของคณะหรือหมูชนใดๆ และมิใชหลักการท่ี

สักวาจะยึดถือปฏิบัติตามๆ กันไป จริยธรรมที่แท จะเกิดมีข้ึนไมได ถาไมอิงอาศัยความรูแจงสัจธรรม และจริย- 

ธรรมท่ีแทนั้น แมจะเกิดข้ึนแลว ก็จะประพฤติใหสําเร็จผลไมได ถาไมสัมพันธกับความรูความเขาใจในสัจธรรม 

มรรค ในฐานะมรรคาสูจุดหมายข้ันตางๆ ของชีวิต 
“ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพได้กล่าวกะภิกษุผู้ชื่ออานนท์ว่า:...อานนท์ ความมีกัลยาณมิตร 

มีกัลยาณสหาย ชอบคบหากัลยาณชนนี้ เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว, ภิกษุผู้มี
กัลยาณมิตร พึงหวังสิ ่งนี้ได้ คือจักยังอริยอัษฎางคิกมรรคให้เกิดมี จักทําได้มากซึ ่งอริย-
อัษฎางคิกมรรค...เพราะฉะนั้นแล มหาบพิตร พระองค์พึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเป็นผู ้มี
กัลยาณมิตร เป็นผู้มีกัลยาณสหาย เป็นผู้ชอบคบหากัลยาณชน... 

“พระองค์ผู้มีกัลยาณมิตร พึงเป็นอยู่โดยใช้หลักธรรมเอกข้อนี้ คือความไม่ประมาท (ไม่
ปล่อยปละละเลย) ในกุศลธรรมทั้งหลาย, เมื่อพระองค์ไม่ประมาท เป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่
ประมาท ปวงนางฝ่ายใน...ขัตติยะทั้งหลายผู้ตามเสด็จ...กองทัพ...และแม้ชาวนิคมและชาวชนบท
ท้ังหลาย ก็จักมีความคิดดังนี้ว่า: พระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ไม่ประมาท ทรงเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่
ประมาท เห็นทีว่าแม้พวกเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาท
เหมือนกัน;   

“เมื่อพระองค์ไม่ประมาท เป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาท แม้พระองค์เองก็จักเป็นอัน
ได้รับการคุ้มครองรักษา แม้ปวงนางฝ่ายในก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา แม้ยุ้งฉางพระ
คลังหลวงก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา 

“ผู้ปรารถนาโภคสมบัติ อันโอฬาร ยิ่งๆ ขึ้นไป พึงมีความไม่ประมาท; บัณฑิตทั้งหลาย
ย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย, บัณฑิตไม่ประมาท จึงยึดเอาได้ซึ่งอัตถะทั้ง 
๒ ประการ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ, คนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิต ก็
เพราะบรรลุอัตถะ”1080  

อัตถะ หรือ อรรถ แปลวา เรื่องราว ความหมาย ความมุงหมาย ประโยชน ผลท่ีหมาย หรือจุดหมาย ใน

ท่ีนี้แปลเอาความวา ประโยชนท่ีเปนจุดหมาย หรือจุดหมายของชีวิต หมายถึงจุดหมายของพรหมจรรย หรือ

จริยธรรม หรือระบบการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเอง  

                                                 
1079  จุดหมายอะไรบาง ดูหัวขอตอไป 
1080  อัปปมาทสูตร, สํ.ส.๑๕/๓๘๑-๕/๑๒๖-๑๓๐; ดูประกอบท่ี องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๔/๔๐๗ 
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เปนที่ทราบกันดีวา จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา หรือพรหมจริยะนี้ ก็คือนิพพาน ซึ่งมีชื่อเรียก
อยางหนึ่งวา “ปรมัตถ” หรือ “ปรมัตถะ” แปลวา ประโยชนอยางย่ิง หรือจุดหมายสูงสุด เปนธรรมดาวา ในการ
สอนธรรม จะตองเนนและเรงเราใหปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด   

อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนามิไดมองขามประโยชนหรือจุดหมายข้ันรองลดหล่ันกันลงมา ท่ีมนุษยจะ
พึงไดพึงถึงตามระดับความพรอมของตน และก็ไดจําแนกจัดวางเปนหลักไวดวย ดังจะเห็นไดจากพระบาลีท่ียก

มาแสดงไวขางตนน้ี 
ในช้ันเดิม เทาท่ีสอบคนดู พอจะกลาวไดวา ทานจัดแบง อัตถะ หรือจุดหมายน้ีไวเปน ๒ ระดับ เหมือน

อยางในบาลีท่ียกมาอางไวนั้น กลาวคือ 
๑. ประโยชนข้ันตน เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนปจจุบัน หรือประโยชนบัดน้ี 
๒. ประโยชนข้ันล้ํา เรียกวา สัมปรายิกัตถะ แปลวา ประโยชนเบ้ืองหนา หรือประโยชนเบ้ืองสูง 

ในกรณีเชนน้ี ปรมัตถะ หรือประโยชนสูงสุด ก็รวมอยูดวยในขอ ๒ สัมปรายิกัตถะ
1081

 คือเปนสวนยอด

สุดของประโยชนขั้นท่ี ๒ น้ัน แตในช้ันหลัง ทานคงประสงคจะเนนปรมัตถะใหเดนชัดเปนพิเศษ จึงแยกออกมา

เปนอีกขอหน่ึงตางหาก และจัดประโยชนหรือจุดหมายน้ันเปน อัตถะ ๓ ช้ัน
1082

 ดังมีความหมายโดยสรุปดังน้ี 
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ประโยชนบัดนี้ ประโยชนข้ันตาเห็น ประโยชนชีวิตน้ี หรือประโยชนปจจุบัน เปน

จุดหมายข้ันตน หรือจุดหมายเฉพาะหนา หมายถึงประโยชนอยางท่ีมองเห็นๆ กันอยู ท่ีเขาใจกันงายๆ เกี่ยวกับ

ชีวิตประจําวัน เปนเรื่องชั้นนอก หรือเรื่องธรรมดาสามัญท่ีมุงหมายกันในโลกนี้ ไดแก ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ 

หรือทรัพยสิน ฐานะ เกียรติ ไมตรี ชีวิตคูครองท่ีเปนสุข เปนตน รวมถึงการแสวงหาส่ิงเหลาน้ีโดยทางชอบธรรม 

การปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ีโดยทางท่ีถูกตอง การใชส่ิงเหลานี้ทําตนและคนท่ีเกี่ยวของใหมีความสุข การอยูรวมกัน

ดวยดี ปฏิบัติหนาท่ีตอกันอยางถูกตองในระหวางมนุษย เพื่อความสุขรวมกัน 
๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบ้ืองหนา ประโยชนข้ันเลยตาเห็น หรือประโยชนท่ีลึกลํ้าย่ิงกวาท่ีจะ

มองเห็นกันเฉพาะหนาหรือผิวเผินภายนอก เก่ียวดวยชีวิตดานใน หรือประโยชนดานคุณคาของชีวิต เปน

จุดหมายขั้นสูงข้ึนไป ซึ่งเปนหลักประกันชีวิตเม่ือละโลกน้ีไป หรือเปนเคร่ืองประกันการไดคุณคาท่ีสูงลํ้าเลิศยิ่ง

กวาส่ิงท่ีจะพึงไดกันตามปกติในโลกนี้ ไดแก ความเจริญงอกงามแหงชีวิตจิตใจ ท่ีกาวหนาเติบใหญข้ึนดวย

คุณธรรม ความใฝใจในทางศีลธรรม ในเรื่องบุญเรื่องกุศล ในการสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม กิจกรรมที่อาศัยศรัทธา

และความเสียสละ การมีความมั่นใจในคุณธรรม มีความสงบสุขทางจิตใจ การรูจักปติสุขท่ีประณีตดานใน

ตลอดจนคุณวิเศษท่ีเปนผลสําเร็จทางจิต คือฌานสมาบัติ (เดิมรวมถึงการตรัสรูท่ีเปนปรมัตถดวย)  
สัมปรายิกัตถะน้ี เปนข้ันท่ีผอนคลายความยึดติดผูกพันในวัตถุ ทําใหไมยอมตีคาผลประโยชนดาน

อามิสสูงเกินไป จนจะตองมุงไขวควายอมสยบ หรือเปนเหตุใหกระทํากรรมช่ัวราย หันมาใหคุณคาแกคุณธรรม

ความดีงาม รูจักทําการดวยความใฝธรรม รักความดีงาม รักคุณภาพชีวิตและความเจริญงอกงามของจิตใจ เม่ือ

ลุถงึอัตถะข้ันนี้ ก็จะมีผลยอนกลับมาใหใชใหปฏิบัติตอทิฏฐธัมมิกัตถะ ในทางที่เปนคุณเกื้อกูลแกชีวิตและสังคม 

เชน แทนที่จะมุงใชเงินทองบําเรออามิสสุข ก็หันไปใชทรัพยน้ันสงเคราะหคน และทํากิจกรรมพัฒนาชีวิตสูงขึ้นไป 
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๕๓๘  พุทธธรรม 
 

๓. ปรมัตถะ ประโยชนอยางยิ่ง หรือประโยชนท่ีเปนสาระแทจริงของชีวิต เปนจุดหมายสูงสุด หรือท่ี

หมายขั้นสุดทาย ไดแก การรูแจงสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทันคติธรรมดาของสังขารธรรม 

ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิต มีจิตใจเปนอิสระ โปรงโลง ผองใส เบิกบาน ไมถูกบีบค้ันคับของจํากัด ดวย

ความยึดติดถือม่ันหว่ันหวาดของตนเอง ปราศจากกิเลสเผาลนท่ีทําใหเศราหมองขุนมัว อยูอยางไรทุกข ประจักษ

แจงความสุขประณีตภายใน ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิส้ินเชิง อันประกอบพรอมดวยความสงบเยือกเย็นสวางไสวเบิกบาน

โดยสมบูรณ เรียกวาวิมุตติ และนิพพาน 

พระพุทธเจาทรงยอมรับความสําคัญของประโยชนหรือจุดหมายเหลาน้ีทุกขั้น โดยสัมพันธกับระดับความ

เปนอยู การครองชีพ สภาพแวดลอม และความพรอม หรือความแกกลาสุกงอมแหงอินทรียของบุคคลนั้นๆ   
อยางไรก็ดี พึงสังเกตวา ในพุทธพจนท่ียกมาอางขางตนนั้น มีขอท่ีทรงเนนไว ซึ่งควรจะกลาวสําทับวา 

ตามคติของพระพุทธศาสนา บุคคลทุกคนควรดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมายอยางนอยถึงข้ันที่ ๒ กลาวคือ เมื่อได

บรรลุทิฏฐธัมมิกัตถะแลว ก็ดีอยู แตยังไมเพียงพอ ไมพึงหยุดอยูแคนั้น ควรกาวตอไปใหไดอยางนอยบางสวน

ของสัมปรายิกัตถะดวย ผูไดประสบจุดหมายหรือประโยชนถึงสองขั้นนี้แลว ทานยกยองใหวาเปน บัณฑิต 

แปลวา ผูดําเนินชีวิตดวยปญญา เปนผูมีชีวิตไมวางเปลาไรคาในโลกนี้ 
ในดานวิธีปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิต เพ่ือเขาถึงจุดหมายข้ันตางๆ เหลาน้ี พระพุทธเจาก็ไดทรงส่ังสอนไว

ครบถวนทุกระดับ เชน บางแหงตรัสหลักธรรม ๔ ประการ ท่ีเปนไปเพื่อ ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ  
๑. ความขยันหม่ันเพียร รูจักใชปญญาจัดการดําเนินกิจการ เรียกวา อุฏฐานสัมปทา  
๒. รูจักเก็บรักษาทรัพยสินและผลแหงการงานใหรอดพนอันตรายไมเส่ือมเสีย เรียกวา อารักขสัมปทา  
๓. รูจักเสวนาคบหาคนดีที่เก้ือกูลแกการงาน จิตปญญา และความกาวหนาของชีวิต เรียกวา กัลยาณมิตตตา  
๔. รูจักเล้ียงชีวิตแตพอดี ใหมีความสุขได โดยไมสุรุยสุรายฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีสวนท่ี

ประหยัดเก็บไว สามารถออมทรัพยไวใหเพ่ิมพูนขึ้นได เรียกวา สมชีวิตา  
พรอมกันน้ัน ก็ตรัสหลักธรรม ๔ ประการ ท่ีเปนไปเพื่อได สัมปรายิกัตถะ คือ  
๑. มีความเช่ือประกอบดวยเหตุผล ถูกหลักพระศาสนา ทราบซึ้งในคุณพระรัตนตรัย เชื่อการกระทํา 

มีส่ิงดีงามเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เรียกวา ศรัทธาสัมปทา  
๒. ถึงพรอมดวยศีล มีความประพฤติดีงาม เล้ียงชีพโดยทางสุจริต มีระเบียบวินัยสมควรแกภาวะ

แหงการดําเนินชีวิตของตน เรียกวา ศีลสัมปทา  
๓. ประกอบดวยความเสียสละ รูจักเผื่อแผแบงปน มีน้ําใจ พรอมท่ีจะชวยเหลือคนท่ีควรไดรับการ

ชวยเหลือ เรียกวา จาคสัมปทา  
๔. ดําเนินชีวิตดวยปญญา รูจักคิดรูจักพิจารณา ใชวิจารณญาณ รูเทาทันโลกและชีวิต สามารถทํา

จิตใจใหเปนอิสระไดตามโอกาส เรียกวา ปัญญาสัมปทา1083
  

สวนปรมัตถะน้ัน เนื่องจากเปนจุดหมายสูงสุด และยากท่ีสุด ท้ังโดยการท่ีจะเขาใจ และการท่ีจะปฏิบัติ 

อีกท้ังเปนสวนท่ีเปนความแตกตาง หรือขอพิเศษของพุทธศาสนา ท่ีแปลกออกไปจากลัทธิคําสอนเทาท่ีมีอยูกอน 

จึงเปนธรรมดาอยูเองท่ีพระพุทธเจาจะทรงสอนเนนหนัก ดังปรากฏคําสอนเพื่อประโยชนขอนี้กระจายอยูท่ัวไปใน

พระไตรปฎก และนํามากลาวไวบางเปนคราวๆ พอเปนเคาโครงในหนังสือนี้  
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บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๓๙ 
 

  

สําหรับประโยชน ๒ ขั้นตน เขาก็มีสอนกันเรื่อยมา เปนของท่ีพอจะแพรหลายอยู เฉพาะอยางยิ่ง

ประโยชนข้ันท่ี ๑ เขายอมสอนกันอยูเปนธรรมดา แมในหมูชาวบานท้ังหลาย โดยสอดคลองกับถิ่นฐานและกาล

สมัย คําสอนใดไดผลดี และไมชักใหเคล่ือนเขวออกจากมัชฌิมาปฏิปทา ชาวพุทธก็ยอมรับเอามาปฏิบัติไดทันที 

ไมมีขอใดจะขัดของ และชาวพุทธชาวบานเอง ก็ยอมสามารถที่จะเสริมแตงปรับปรุงเพิ่มขยายขอปฏิบัติระดับนี้ให

ไดผลดีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมยิ่งข้ึนเรื่อยๆ ไป  

อนึ่ง ในพระสูตรท่ีไดยกมาอางไวขางตนน้ี พระพุทธเจาทรงเนนหลักธรรมท่ีจะใหบรรลุประโยชน

ท้ังหลายตางออกไปอีกแนวหนึ่ง คือ ทรงย้ําอัปปมาทธรรม อันไดแกความไมประมาท ไมเพิกเฉย ไมเฉื่อยชา ไม

ละเลย แตใหเอาใจใส กระตือรือรน ขวนขวาย รูจักเตรียมพรอม ระวังระไว เรงทําส่ิงท่ีควรทํา เรงแกไขปรับปรุง

ส่ิงท่ีควรแกไขปรับปรุง เรงประกอบการท่ีดีงาม โดยถือวา อัปปมาทธรรมน้ันเปนคุณธรรมพ้ืนฐาน หรือเปนหลัก

ใหญท่ีจะใหบรรลุประโยชน ท้ังท่ีเปนทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ  
ท้ังน้ี มีเงื่อนไขเสริมไวดวยวา ความไมประมาทนี้ พึงตองต้ังอยูบนรากฐาน คือการเสวนาคบหาคนดี  

ความมีกัลยาณมิตร การเอาใจใสสนใจคนดี รูจักไปพบไปหาคบหาเลือกหาคนดีมาไวใชงานและรวมในกิจการ 

เปนตน อน่ึง ทรงไขความความไมประมาท วาหมายถึงความไมประมาทในกุศลธรรม คือในการประกอบการที่ดี

งามท้ังหลาย ดังท่ีในตอนทาย ทรงไขความกุศลธรรมนั้นออกไปอีก ดวยไวพจนวาบุญกิริยาท้ังหลาย 
คําวา “บุญกิริยาท้ังหลาย” นี้ เปนเงื่อนหรือข้ัวตอท่ีพึงสนใจ เมื่อพระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับจุดหมายหรือ

ประโยชนท่ีเปนขั้นรองลงมาดวย ในโอกาสใด ก็ยอมแสดงวา ในโอกาสนั้น ทรงผอนการเนนในจุดหมายข้ันสูงสุด

คือปรมัตถะลงมา เม่ือผอนในดานจุดหมายแลว ในดานวิธีการก็ยอมจะผอนลงมาดวยเชนกัน   
การท่ีผอนเชนน้ี มิใชเฉพาะในกรณีตรัสหลักธรรมสําหรับเปนขอปฏิบัติจําเพาะกรณีๆ เทานั้น แมแตคํา

สอนในรูปท่ีเปนระบบวิธีกวางๆ สําหรับใชเปนหลักกลาง ก็ทรงผอนจัดวางหรือประยุกตใหมใหเหมาะสมเชนกัน  
ดังปรากฏวา ในการสอนที่เกี่ยวกับจุดหมาย ๓ ขั้นนี้ แทนท่ีระบบปฏิบัติของมรรคจะถูกจัดขั้นตอน

ออกมาในรูปของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางท่ีคุนกันอยูในทํานองการสอนท่ัวไป ท่ีมองหมายปรมัตถะ

เปนจุดเดน ระบบวิธีของมรรคนั้น กลับถูกจัดรูปข้ันตอนใหมเปนหลักทั่วไป ท่ีเรียกวาบุญกิริยา หรือบุญกิริยา

วัตถุ ซึ่งมีจํานวน ๓ ขอ หรอื ๓ ขั้น เชนเดียวกับไตรสิกขา แตมีรายชื่อหัวขอน้ันๆ ตางออกไป  

บุญกิริยา หรือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนั้น คือ
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๑. ทาน การให การสละ การเผื่อแผแบงปน เปนการใหเพื่ออนุเคราะห เชน ชวยเหลือผูยากไรตกทุกข

ขาดแคลนบาง ใหเพื่อสงเคราะห เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ สมานไมตรี แสดงนํ้าใจ สรางสามัคคีบาง ใหเพื่อบูชาคุณ

ความดี เพื่อยกยองสงเสริมสนับสนุนคนดีบาง เปนการใหในดานทรัพยสินส่ิงของ ปจจัยเครื่องใชยังชีพ วัสดุ

อุปกรณตางๆ ก็มี ใหความรูศิลปวิทยาการ ใหคําแนะนําส่ังสอน บอกแนวทางดําเนินชีวิต หรือใหธรรม ก็มี ให

ความมีสวนรวมในการบําเพ็ญกิจท่ีดีงาม ก็มี ตลอดจนใหอภัยที่เรียกวาอภัยทาน 

๒. ศีล ความประพฤติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ความมีระเบียบวินัย และมีกิริยามารยาท

งดงาม เฉพาะอยางยิ่ง เนนศีลในระดับการไมเบียดเบียน หรือการอยูรวมกันดวยดีโดยสงบสุขในสังคม   

                                                 
1084  ดูหลักและคําอธิบายประกอบใน ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๐; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๖/๒๔๕; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑; ๒๓๘/๒๗๐; ที.อ.๓/

๒๔๖; อิติ.อ.๑๐๓, ๒๖๖. 



๕๔๐  พุทธธรรม 
 

ศีลท่ีเนนในระดับน้ี ก็คือ ศีล ๕ ไดแก การไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย การไมละเมิดกรรมสิทธ์ิ

กัน การไมละเมิดตอของรัก ไมประทุษรายจิตใจลบหลูเกียรติทําลายตระกูลวงศของกันและกัน การไมหักราน

ลิดรอนผลประโยชนกันดวยวิธีประทุษรายทางวาจา และการไมซ้ําเติมตนเองดวยส่ิงเสพติดซึ่งทําใหเส่ือมทราม

เสียสติสัมปชัญญะ ท่ีเปนเคร่ืองเหน่ียวรั้งปองกันจากความผิดพลาดเสียหายและคุมตัวไวในคุณความดี  
นอกจากนี้ อาจฝกตนเพิ่มขึ้นในดานการงดเวนส่ิงหรูหราฟุมเฟอยบํารุงบําเรอปรนเปรอความสุขตางๆ 

และหัดใหเปนอยูงายๆ มีชีวิตเปนอิสระจากวัตถุมากข้ึน ดวยการรักษาอุโบสถ ถือศีล ๘ ตลอดจนศีล ๑๐ ตาม

โอกาส หรืออาจปฏิบัติในทางบวก เชน ขวนขวายชวยเหลือรับใชรวมมือและบริการตางๆ (ไวยาวัจกรรม) 
๓. ภาวนา  การฝกปรือจิตและปญญา คือพัฒนาฝกอบรมจิตใจใหเจริญข้ึนดวยคุณธรรมตางๆ ให

เขมแข็งม่ันคงหนักแนน และใหมีปญญารูเทาทันสังขาร พูดอยางสมัยใหมวา รูเทาทันโลกและชีวิต หรือมีโลก

ทัศนและชีวทัศนท่ีถูกตอง  
ภาวนาในท่ีน้ี ก็คือสมาธิ และปญญา ในไตรสิกขา พูดเต็มวา สมาธิภาวนาหรือจิตตภาวนา และปญญา

ภาวนาน่ันเอง แตไมยํ้าเนนแตละอยางใหเดนนัก จึงผอนเอามารวมจัดเขาเปนหัวขอเดียวกัน มีความหมายคลุม 

ต้ังแตสัมมาวายามะ ท่ีใหเพียรละกิเลส เพียรอบรมปลูกฝงกุศลธรรมในหมวดสมาธิ จนมาถึงการมีสัมมาทิฏฐิ 

และความดําริชอบ ในหมวดปญญา โดยเนนเมตตาภาวนา อันเปนที่มาของความสุขท้ังในตนเองและในสังคม  
วิธีการและขอปฏิบัติท่ีทานแนะนํา สําหรับการพัฒนาจิตและปญญาในระดับเหมารวมอยางน้ี ก็คือ การ

แสวงปญญาและชําระจิตใจ ดวยการสดับธรรม (รวมท้ังอาน) ท่ีเรียกวาธรรมสวนะ การแสดงธรรม สนทนาธรรม 

การแกไขปลูกฝงความเช่ือ ความเห็น ความเขาใจใหถูกตอง การเจริญเมตตา และการควบคุมขัดเกลากิเลส

โดยท่ัวไป 
เปนอันเห็นไดชัดวา พระพุทธเจา เม่ือทรงผอนกระจายจุดหมายของชีวิต หรือจุดหมายของการปฏิบัติ

ธรรมออกเปนระดับตางๆ จนถึงขั้นตนๆ แลว ก็ไดทรงผอนจัดระบบวิธีดําเนินชีวิตหรือวิธีประพฤติปฏิบัติธรรม

ใหสอดคลองกันดวย   
ในระบบท่ีผอนลงมาน้ี เนนขอปฏิบัติเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวกับการแสดงออกทางกายวาจา การปฏิบัติตอกัน

ระหวางมนุษย หรือความสัมพันธทางสังคม ซึ่งเปนการกระทําท่ีปรากฏรูปราง มองเห็นไดชัด ปฏิบัติงายกวา 

แยกกระจายเปน ๒ ขอ คือ ทาน และศีล มุงใหขัดเกลาทําชีวิตจิตใจภายในใหประณีตเจริญงอกงามข้ึน โดยใช

การกระทําภายนอกที่หยาบกวาเปนเคร่ืองมือ เรียกตามสํานวนทางธรรมวา เพื่อกําจัดกิเลสหยาบ   
สวนการปฏิบัติขั้นสมาธิ และปญญา หรืออธิจิตต และอธิปญญา ซึ่งเนนหนักดานภายในโดยตรง เปน

เรื่องยากละเอียดลึกซึ้ง ระบบบุญกิริยาน้ีไมแยกเนน แตเอามาจัดรวมเสีย และพยายามชี้แนะเนื้อหาท่ีเบาลง 

ในทางปฏิบัติ  
ในสมัยตอๆ มา มักเปนที่รูกันวา ระบบของมรรคในรูปบุญกิริยา ๓ นี้ ทานจัดไวใหเหมาะสําหรับสอน

คฤหัสถ คือชาวบาน สวนระบบที่ออกรูปเปนไตรสิกขาที่จะกลาวขางหนา เปนแบบแผนใหญยืนพื้น เปนหลัก

กลางสําหรับการปฏิบัติธรรมเต็มตามกระบวนการ พระภิกษุสงฆซึ่งเปนตัวอยางของการปฏิบัติธรรมแบบเต็ม

แผนน้ัน จึงควรเปนผูนําในการปฏิบัติตามระบบไตรสิกขา 
อน่ึง นอกจากจัดแบงโดยระดับเปนแนวต้ังอยางน้ีแลว ทานยังจําแนกอัตถะไวเปนแนวนอนดวย ตามลําดับ

ความรับผิดชอบ หรือความเก่ียวของสัมพันธระหวางมนุษย โดยแบงเปน ๓ เหมือนกัน ดังบาลีตอไปน้ี 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๔๑ 
 

  

“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห้วงนํ้าใส กระจ่าง ไม่ขุ่นมัว คนตาดียืนอยู่บนฝั่ง พึงเห็นได้ 
แม้ซึ่งหอยโข่ง หอยกาบ แม้ซึ่งก้อนหิน ก้อนกรวด แม้ซึ่งฝูงปลา ที่กําลังแหวกว่ายอยู่บ้าง 
กําลังหยุดอยู่บ้าง ในห้วงน้ําน้ัน น่ันเพราะเหตุไร? ก็เพราะน้ําไม่ขุ่น แม้ฉันใด,  

“ภิกษุก็ฉันนั้น ด้วยจิตที ่ไม่ขุ ่นมัว ก็จักรู ้ได้ซึ ่งประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) จักรู ้ได้ซึ ่ง
ประโยชน์ผู้อ่ืน (ปรัตถะ) จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) จักประจักษ์แจ้งได้ ซึ่งคุณ
วิเศษยิ่งกว่ามนุษย์สามัญ คือญาณทัสสนะ ที่สามารถทําให้เป็นอริยชน, ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะ 
เป็นไปได้, น่ันเพราะเหตุไร? ก็เพราะจิตไม่ขุ่นมัว”1085 

“คนใคร่อยากแล้ว ถูกราคะ (=โลภะ) ครอบงํา ถูกราคะครองใจแล้ว...คนแค้นเคืองแล้ว 
ถูกโทสะครอบงํา ถูกโทสะครองใจแล้ว...คนหลงแล้ว ถูกโมหะครอบงํา ถูกโมหะครองใจแล้ว 
ย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง 
ย่อมเสวยทุกข์ทางใจ มีโทมนัสบ้าง, เมื่อละราคะ...ละโทสะ...ละโมหะได้แล้ว ย่อมไม่คิดการเพื่อ
เบียดเบียนตนเอง เพื่อเบียดเบียนผู้อ่ืน เพ่ือเบียดเบียนท้ังสองฝ่าย; 

“คนใคร่อยากแล้ว....แค้นเคืองแล้ว...หลงแล้ว...ย่อมประพฤติทุจริตด้วยกาย ประพฤติ
ทุจริตด้วยวาจา ประพฤติทุจริตด้วยใจ, เมื่อละราคะ...ละโทสะ..ละโมหะได้แล้ว ย่อมไม่ประพฤติ
ทุจริตด้วยกาย ไม่ประพฤติทุจริตด้วยวาจา ไม่ประพฤติทุจริตด้วยใจ 

“คนใคร่อยากแล้ว....แค้นเคืองแล้ว...หลงแล้ว...ย่อมไม่รู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งประโยชน์ตน 
(อัตตัตถะ)...ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ)...ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ), เมื่อละราคะ...ละ
โทสะ...ละโมหะได้แล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งประโยชน์ตน...ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น...ซึ่งประโยชน์
ท้ังสองฝ่าย;  

“ราคะ (=โลภะ)...โทสะ...โมหะ ทําให้มืดบอด ทําให้ไร้จักษุ ทําให้โง่เขลา ทําให้ปัญญาดับ 
ส่งเสริมความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน, เราเห็นโทษในราคะ (=โลภะ)...ในโทสะ...ในโมหะ 
ดังน้ี จึงบัญญัติการละราคะ...การละโทสะ...การละโมหะ...  

“อริยอัษฎางคิกมรรคนี้แล กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เป็นมรรคา เป็น
ปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะน้ัน”1086 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความ
ไม่ประมาท, หรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) ก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความไม่
ประมาท, หรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วย
ความไม่ประมาท”1087 

                                                 
1085   องฺ.เอก.๒๐/๔๗/๑๐ 

1086   องฺ.ติก.๒๐/๕๑๑/๒๗๘; อีกสูตรหนึ่ง ความคลายกัน แตสั้นกวา ที่ องฺ.ติก.๒๐/๔๙๔/๒๐๐; สวนใน สํ.ม.๑๙/๖๑๔/๑๗๑; องฺ.ปฺจก.๒๒/

๕๑/๗๓; ๑๙๓/๒๖๑ แสดงนิวรณ ๕ วาเปนตัวสาเหตุใหมองไมเห็นประโยชนทั้งสามนี้. 

1087   สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕ 



๕๔๒  พุทธธรรม 
 

อัตถะ ๓ ในแนวนอน มีความหมายท่ีพึงทราบ ดังนี้
1088 

๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน คือ การบรรลุจุดหมายแหงชีวิตของตน ไดแกประโยชน (อัตถะ) ๓ อยางใน

หมวดกอนน้ันเอง เทาท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ซึ่งเปนผลเกิดขึ้นแกตนโดยเฉพาะ เนนการพึ่งตนไดในทุกระดับ เพื่อ

ความไมตองเปนภาระแกผูอื่น หรือถวงหมูคณะ และเพ่ือความเปนผูพรอมท่ีจะชวยเหลือผูอื่น บําเพ็ญกิจตางๆ 

อยางไดผลดี  
คุณธรรมท่ีเปนแกนนําเพ่ือการบรรลุประโยชนตนน้ี คือ ปัญญา สวนหลักธรรมท่ัวๆ ไป ท่ีสอนไวเพื่อ

ความมุงหมายนี้ มีหลายอยาง เชน นาถกรณธรรม (ธรรมสรางท่ีพึ่ง หรือธรรมท่ีทําตนใหเปนท่ีพึ่งได) ๑๐ 

ประการ เปนตน พูดอยางกวางๆ วา บําเพ็ญไตรสิกขาในแงท่ีเปนความรับผิดชอบตอตนเองใหบริบูรณ  
๒. ปรัตถะ ประโยชนผูอื่น หรือประโยชนทาน คือ การชวยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนผูอื่นใหบรรลุ

ประโยชน หรือเขาถึงจุดหมายแหงชีวิตของเขาในระดับตางๆ ประคับประคองใหเขาสามารถพึ่งตนเองได 

หมายถึงอัตถะ ๓ อยางในหมวดกอนน้ันเอง เทาท่ีเกี่ยวของกับคนอ่ืน เปนผลเกิดขึ้นแกคนอื่น นอกจากตัวเรา   
คุณธรรมท่ีเปนแกนนําท่ีจะใหบรรลุผลขอน้ี คือ กรุณา หลักธรรมท่ัวไปท่ีใชสอนมี สังคหวัตถุ ๔ 

ประการ การทําหนาท่ีและบําเพ็ญคุณธรรมตางๆ ของกัลยาณมิตร เปนตน 
๓. อุภยัตถะ ประโยชนท้ังสองฝาย หรือประโยชนรวมกัน ไดแกประโยชน ๓ อยางในหมวดกอนน้ัน ท่ี

เปนผลเกิดขึ้นท้ังแกตนเองและคนอื่นๆ หรือแกสังคม แกชุมชนอันเปนสวนรวม เชน ประโยชนท่ีเกิดจากของ

กลางและกิจสวนรวม เปนตน โดยเฉพาะสภาพแวดลอม และความเปนอยูอันเอื้ออํานวยแกการปฏิบัติเพื่อบรรลุ

อัตตัตถะ และการบําเพ็ญปรัตถะ ของทุกๆ คน   
คุณธรรมท่ีเปนแกนนําท่ีจะใหบรรลุจุดหมายนี้ คือ วินัย และสามัคคี หลักธรรมท่ัวไปท่ีอาจใชสอนได มี 

สาราณียธรรม ๖ และอปริหานิยธรรม ๗ ประการ เปนตน ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเกื้อกูล ท่ีพึงประสงค ท่ีสังคม

พึงตองการโดยท่ัวไป  

โดยนัยนี้ อัตถะ ๓ ท้ังสองหมวด จึงจัดเปนชุดเดียวกันได ดังน้ี 
๑. อัตตัตถะ  ประโยชนตน จําแนกไดเปน ๓ ระดับ คือ 

๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนบัดน้ี หรือจุดหมายข้ันตน ข้ันตาเห็น  
๒) สัมปรายิกัตถะ  ประโยชนเบ้ืองหนา หรือจุดหมายท่ีสูง ลํ้าเลยข้ึนไปหรือตอไป 
๓) ปรมัตถะ  ประโยชนอยางยิ่ง หรือจุดหมายสูงสุด 

๒. ปรัตถะ  ประโยชนผูอื่น จําแนกไดเปน ๓ ระดับ คือ  
๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ประโยชนบัดน้ี หรือจุดหมายข้ันตน ข้ันตาเห็น  
๒) สัมปรายิกัตถะ  ประโยชนเบ้ืองหนา หรือจุดหมายท่ีสูง ลํ้าเลยข้ึนไปหรือตอไป 
๓) ปรมัตถะ   ประโยชนอยางยิ่ง หรือจุดหมายสูงสุด 

๓. อุภยัตถะ ประโยชนท้ังสองฝาย หรือจุดหมายรวมกัน ไดแกประโยชนหรือจุดหมายทุกอยางท่ี

เกื้อกูลแกการบําเพ็ญ และการบรรลุอัตตัตถะ และปรัตถะของทุกคน ในระดับท้ัง ๓ ท่ีกลาวแลว 

                                                 
1088  ที่มาเดียวกับอัตถะ ๓ หมวดแรกทั้งหมด และตามพุทธพจนที่ยกมาอาง และพึงดูเรื่องพุทธคุณ ๒ ในวิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๒๔๖/๓๓๘; 

๒๕๘/๓๘๑; วินย.ฎีกา ๑/๓๖๕ ดวย เพื่อทราบความสัมพันธระหวางอัตตัตถะกับปญญา และปรัตถะกับกรุณา. 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๔๓ 
 

  

เรื่อง “มรรค ในฐานะมรรคาสูจุดหมายขั้นตางๆ ของชีวิต” น้ี พึงถือวาเปนคําอธิบายเพิ่มเติมอีกตอน

หน่ึง ของหัวขอวา “มรรค ในฐานะพรหมจรรย หรือ พรหมจริยธรรม” น่ันเอง  
เมื่อพูดกันมาถึงเพียงนี้แลว ก็ควรสรุปความหมายของพรหมจรรย หรือพุทธจริยธรรม น้ันอีกครั้งหนึ่ง

วา จริยะ หรือ จริยธรรม  (อันประเสริฐ) คือ ระบบความประพฤติปฏิบัติ ท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ

จริงของธรรมชาติเปนพ้ืนฐาน ซึ่งเปนไปเพื่อบรรลุประโยชนท่ีพึงมุงหมายของชีวิต และอํานวยใหเกิดสภาพชีวิต 

สภาพสังคม ท่ีเกื้อกูลแกการบรรลุจุดหมายเชนน้ัน   
พูดส้ันลงมาวา พรหมจรรย หรือพรหมจริยธรรม คือ แนวทางดําเนินชีวิตอิงสัจธรรม เพื่อบรรลุ

ประโยชนท่ีพึงมุงหมายของชีวิต และสรางสรรคสภาพชีวิตสภาพสังคม ท่ีเกื้อกูลแกการบรรลุจุดหมายเชนน้ัน  

มรรค ในฐานะไตรสิกขา หรือระบบการศึกษาสําหรับสรางอารยชน 

“ภิกษุทั ้งหลาย สิกขา ๓ นี้, ๓ เป็นไฉน? คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑    
อธิปัญญาสิกขา ๑.  

“ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิศีลสิกขา เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สํารวมด้วย  
ปาติโมกขสังวร สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สมาทาน
ศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย; ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า อธิศีลสิกขา   

“ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิจิตตสิกขา เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก อยู่; เข้าถึงทุติยฌาน 
อันมีความผ่องใสแห่งจิตภายใน มีภาวะใจเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจาร
ระงับไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ อยู่; เพราะปีติจางไป เธอมีอุเบกขาอยู่ มีสติสัมปชัญญะ 
และเสวยสุขด้วยนามกาย เข้าถึงตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่า ‘เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ 
อยู่เป็นสุข’; เพราะละสุขละทุกข์ และเพราะโสมนัสโทมนัสดับหายไปก่อน เข้าถึงจตุตถฌาน อัน
ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู่; ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า อธิจิตตสิกขา   

“ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิปัญญาสิกขา เป็นไฉน? ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัด
ตามเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ น้ีเหตุให้เกิดทุกข์ น้ีความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์; ภิกษุ
ท้ังหลาย น้ีเรียกว่า อธิปัญญาสิกขา  

“ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ น้ีแล”1089 

“ท่านวิสาขะผู้มีอายุ กองธรรม ๓ หมวด สงเคราะห์ด้วยอริยอัฏฐังคิกมรรคหามิได้,   
อริยอัฏฐังคิกมรรคต่างหาก สงเคราะห์ด้วยกองธรรม ๓, สัมมาวาจาก็ดี สัมมากัมมันตะก็ดี 
สัมมาอาชีวะก็ดี ธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยศีลขันธ์, สัมมาวายามะก็ดี สัมมาสติก็ดี 
สัมมาสมาธิก็ดี ธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันธ์, สัมมาทิฏฐิก็ดี สัมมาสังกัปปะก็ดี 
ธรรมเหล่าน้ีสงเคราะห์เข้าด้วยปัญญาขันธ์”1090  

                                                 
1089  องฺ.ติก.๒๐/๕๒๙/๓๐๓ 
1090  ม.มู.๑๒/๕๐๘/๕๔๙. 



๕๔๔  พุทธธรรม 
 

อริยมรรค กับ ไตรสิกขา 

จากมรรคมีองค ๘ สูสิกขา ๓ 
ไตรสิกขานั้น ถือกันวาเปนระบบการปฏิบัติธรรมท่ีครบถวนสมบูรณ มีขอบเขตครอบคลุมมรรคท้ังหมด 

และเปนการนําเอาเน้ือหาของมรรคไปใชอยางหมดส้ินบริบูรณ จึงเปนหมวดธรรมมาตรฐาน สําหรับแสดง

หลักการปฏิบัติธรรม และมักใชเปนแมบทในการบรรยายวิธีปฏิบัติธรรม  
ในท่ีนี้ขอกลาวสรุปวา มรรคเปนระบบการปฏิบัติธรรมท้ังหมดในแงเน้ือหา ฉันใด ไตรสิกขาก็เปนระบบ

การปฏิบัติธรรมท้ังหมดในแงการใชงาน ฉันนั้น และไตรสิกขาน้ีแหละ ท่ีมารับชวง หลักปฏิบัติ จากมรรคไป
กระจายออกสู วิธีปฏิบัติ ในสวนรายละเอียดอยางกวางขวางตอไป   

ความที่วามานี้ มีความหมายและเหตุผลอยางไร จะไดพิจารณากันตอไป 
มรรค มีช่ือเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมัคค (อริย + อัฏฐังคิก + มัคค) เรียกเปนไทยวา อริยอัฏฐังคิกมรรค

บาง อริยอัษฎางคิกมรรค บาง อารยอัษฎางคิกมรรค บาง แปลวา ทางมีองคแปดประการอันประเสริฐ ทางมีองค 

๘ ของพระอริยะ ทางมีองค ๘ ท่ีทําคนใหเปนอริยะ ทางมีองค ๘ ท่ีพระอริยะคือพระพุทธเจาทรงคนพบ หรือ

มรรคาอันประเสริฐ มีองคประกอบ ๘ อยาง  
องค หรือองคประกอบ ๘ อยาง ของมรรคน้ัน มีดังนี ้
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (Right View หรือ Right Understanding) 
๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ (Right Thought) 
๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ (Right Speech) 
๔. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ (Right Action) 
๕. สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ (Right Livelihood) 
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ (Right Effort) 
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ (Right Mindfulness) 
๘. สัมมาสมาธิ จิตมั่นชอบ (Right Concentration) 
มรรคมีองค ๘ น้ี บางครั้งเรียกกันส้ันๆ วา มรรค ๘ ชวนใหบางทานเขาใจผิดวา เปนทาง ๘ สาย แลว

เลยถือความหมายวาเปนทางหลายเสนทางตางหากกัน หรือทอดตอกัน เดินจบส้ินทางหนึ่งแลว จึงเดินตออีกทาง

หน่ึงเรื่อยไปจนครบท้ังหมด กลายเปนวา หัวขอท้ัง ๘ ของมรรคเปนหลักการท่ีตองยกข้ึนมาปฏิบัติใหเสร็จส้ินไป

ทีละขอตามลําดับ แตความจริงมิใชเชนน้ัน   
คําวา “มรรคมีองค ๘” มีความหมายชัดเจนอยูแลววา หมายถึงทางสายเดียว มีสวนประกอบ ๘ อยาง 

เปรียบเหมือนทางหลวงท่ีสมบูรณ ตองมีอะไรหลายอยางประกอบกันเขาจึงสําเร็จเปนถนนได เชน มีดิน กรวด 

ทราย หิน ลูกรัง ยาง หรือคอนกรีต เปนชั้นลําดับขึ้นมา จนถึงผิวทาง รวมเปนตัวถนนหรือพื้นถนน มีขอบคัน 

เสนแนว ความเอียงเทของท่ีลาดชันโคงเล้ียว มีสัญญาณ เครื่องหมาย ปายบอกทิศทาง ระยะทาง และสถานท่ี

เปนตน ตลอดจนแผนที่ทางและโคมไฟในยามคํ่าคืน  
ถนนประกอบดวยสวนประกอบเหลาน้ีท้ังหมด และผูขับรถเดินทาง ยอมอาศัยสวนประกอบเหลานี้ทุก

อยางไปพรอมๆ กัน ฉันใด มรรคก็ประกอบข้ึนดวยองค ๘ ประการรวมกัน และผูปฏิบัติธรรม ก็ตองใชองคท้ัง 
๘ ของมรรคเนื่องไปดวยกันโดยตลอด ฉันนั้น  
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อนึ่ง เพื่อใหมองเห็นเปนหมวดหมู อันจะชวยเสริมความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน ทานจัดองคประกอบท้ัง 

๘ ของมรรคเขาเปนประเภทๆ เรียกวา ขันธ หรือ ธรรมขันธ แปลวาหมวดธรรม หรือกองธรรม มี ๓ ขันธ หรือ 

๓ ธรรมขันธ กลาวคือ ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ และปัญญาขันธ์1091
 เรียกงายๆ วา ศีล สมาธิ ปัญญา  

ท้ังนี้ โดยจัด สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เขาเปนหมวดศีล เหมือนดังจัดกองดินท่ีกอ

แนนข้ึนพรอมทั้งหินกรวดทรายวัสดุผิวจราจรท่ีเปนตัวถนนหรือพื้นถนนเขาเปนพวกหนึ่ง จัดสัมมาวายามะ 

สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เขาเปนหมวดสมาธิ เหมือนดังจัดขอบกั้น คันถนน เสนแนวโคงเล้ียว เปนตน ท่ีเปน

เครื่องกํากับแนวถนน เปนพวกหน่ึง จัดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เขาเปนหมวดปัญญา เหมือนดังจัด
สัญญาณ เครื่องหมาย ปาย โคมไฟ เปนตน เปนอีกพวกหนึ่ง เขียนใหดูงาย ดังนี้ 

๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา 
๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ 
๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ 
๘. สัมมาสมาธิ 
น้ีเปนการจัดหมวดหมูตามสภาวะท่ีเปนธรรมประเภทเดียวกัน เรียกช่ือเต็มวา ธรรมขันธ ๓ (ในจํานวน

ท้ังหมด ๕) เปน ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ และ ปัญญาขันธ์ 
สวนในทางปฏิบัติ คือการใชงาน ก็จัดตามแนวเดียวกันน้ี แตเรียกช่ือวา สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา มีช่ือ

แยกตางไปเล็กนอยเปน อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา  
ท้ัง ๒ ชุดน้ี ก็เรียกกันงายๆ ส้ันๆ วา ศีล สมาธิ ปัญญา เหมือนกัน (ถือคราวๆ วา อธิศีล ก็คือศีล 

อธิจิตต ก็คือสมาธิ และอธิปญญา ก็คือปญญา)
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 อาจเขียนใหดูงายข้ึนดังน้ี  
 

๑. อธิศีลสิกขา            ๒. อธิจิตตสิกขา        ๓. อธิปญญาสิกขา  

çสัมมาวาจา çสัมมาวายามะ çสัมมาทิฏฐิ  
çสัมมากัมมันตะ  çสัมมาสติ çสัมมาสังกัปปะ 
çสัมมาอาชีวะ  çสัมมาสมาธิ 

  

                                                 
1091  ดูบาลีที่ยกมาอางขางตน คือ ม.มู.๑๒/๕๐๘/๕๔๙; นอกจากน้ีพึงดู องฺ.ติก.๒๐/๔๖๕/๑๕๗; ๕๙๖/๓๘๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๒/๑๖; องฺ.เอกาทสก.

๒๔/๒๑๗/๓๕๓ และการจัดเปน ธรรมขันธ์ ๕ (คือรวมธรรมที่เลยจาก ศีล สมาธิ ปญญา ข้ึนไปดวย เปนอีก ๒ ธรรมขันธ คือ วิมุตติขันธ 

และวิมุตติญาณทัสสนขันธ) ใน ที.ปา.๑๑/๔๒๐/๓๐๑; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๐๘/๑๕๒; ๒๕๑/๓๐๐; องฺ.อ.๓/๓๖๓; นิทฺ.อ.๑/๑๐๘ 
1092   พึงกําหนดไวในใจดวยวา การเรียกสิกขา ๓ วา ศีล สมาธิ ปญญา นี้ เปนการเรียกอยางไมเปนทางการเทาน้ัน ในบาลีไมมีคําวา สีล-

สิกขา สมาธิสิกขา และปญญาสิกขาเลย ในคัมภีรบางแหง ทานเรียงทั้งธรรมขันธ์ ๓ และ สิกขา ๓ ไวตอลําดับกัน และใชคําให

ตรงตามหลักอยางเครงครัด เชน วิภงฺค.อ.๑๕๘; ปฏิสํ.อ.๒๓๗ 

 

 

 



๕๔๖  พุทธธรรม 
 

ยํ้าอีกครั้งหน่ึงวา การจัดแบบธรรมขันธ ๓ น้ัน มุงเพียงใหเห็นองคธรรมเปนหมวดหมูตามประเภท แต

การจัดเปนไตรสิกขา มุงใหเห็นลําดับในกระบวนการปฏิบัติ หรือใชงานจริง   
คําวา ไตรสิกขา แปลวา สิกขา ๓ คําวา สิกขา แปลวา การศึกษา การสําเหนียก การฝก ฝกหัด ฝกปรือ 

ฝกอบรม
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 ไดแกขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับฝกอบรมพัฒนากายวาจา จิตใจ และปญญา ใหเจริญงอกงาม

ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ ความหลุดพน หรือนิพพาน สิกขา ๓ มีความหมายคราวๆ ดังนี้
1094 

๑. อธิศีลสิกขา การฝกศึกษาในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ใหมีสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ 

(Training in Higher Morality)  
๒. อธิจิตตสิกขา การฝกศึกษาทางจิตใจ พัฒนาคุณธรรม สรางความสุข เสริมคุณภาพจิต และรูจัก

ใชความสามารถในกระบวนสมาธิ (Training in Higher Mentality หรือ Mental Discipline) 
๓. อธิปัญญาสิกขา การฝกศึกษาทางปญญาอยางสูง ทําใหเกิดความรูแจงท่ีสามารถชําระจิตให

บริสุทธ์ิหลุดพนโดยสมบูรณ เปนอิสระไรทุกขส้ินเชิง (Training in Higher Wisdom) 

น้ีเปนความหมายอยางคราวๆ ถาจะใหสมบูรณ ก็ตองใหความหมายเช่ือมโยงถึงความมุงหมายดวย โดย

เติมขอความแสดงลักษณะท่ีสัมพันธกับจุดหมายตอทายสิกขาทุกขอ ไดความตามลําดับวา ไตรสิกขา คือ การ
ฝกปรือความประพฤติ การฝกปรือจิต และการฝกปรือปญญา ชนิดท่ีทําใหแกปญหาของมนุษยได เปนไปเพื่อ

ความดับทุกข นําไปสูความสุข และความเปนอิสระแทจริง   
เม่ือความหมายแสดงความมุงหมายไดชัดเจนแลว ก็จะทําใหมองเห็นสาระของไตรสิกขาแตละขอดังน้ี 
สาระของอธิศีล คือ การดํารงตนอยูดวยดี มีชีวิตท่ีเกื้อกูล ทามกลางสภาพแวดลอมท่ีตนมีสวนชวย

สรางสรรครักษา ใหเอื้ออํานวยแกการมีชีวิตท่ีดีงามรวมกัน เปนพื้นฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและการ

เจริญปญญา 
สาระของอธิจิตต์ คือ การพัฒนาคุณภาพจิต หรือการปรับปรุงจิตใหมีคุณภาพและสมรรถภาพสูง ซึ่ง

เอื้อแกการมีชีวิตท่ีดีงาม และพรอมท่ีจะใชงานทางปญญาอยางไดผลดีท่ีสุด 
สาระของอธิปัญญา คือ การมองดูรูจักและเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง หรือรูเทาทันธรรมดา

ของสังขารธรรมท้ังหลาย ท่ีทําใหเปนอยูและทําการตางๆ ดวยปญญา คือรูจักวางใจวางทาทีและปฏิบัติตอโลก

และชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะพอดี ในทางที่เปนไปเพื่อแผขยายประโยชนสุข มีจิตใจผองใส ไรทุกข เปน

อิสระเสรี และสดช่ืนเบิกบาน 

สาระของไตรสิกขา เริ่มดวย อธิศีล อันแสดงตัวออกมา ไมเฉพาะท่ีการปฏิบัติของบุคคลเทานั้น แตสอง

ถึงหรือเรียกรองภารกิจท่ีมนุษยจะตองจัดทําในระดับชุมชนและสังคมดวย กลาวคือ การจัดวางระบบแบบแผน 

จัดต้ังสถาบันและกิจการตางๆ จัดแจงกิจกรรมและดําเนินวิธีการตางๆ โดยมีวินัยเปนฐานของระบบท่ีเชื่อมโยง

เขาสูศีล เพื่อใหสาระของไตรสิกขาเปนไปในหมูมนุษย หรือใหมนุษยดํารงอยูในสาระของไตรสิกขา 

                                                 
1093   “สิกขา” มีคําคลายคือ “ภาวนา” ซ่ึงแปลวา การทําใหเกิดมี ทําใหมีใหเปน เจริญ เพิ่มพูน บําเพ็ญ ฝกอบรม และบางทีมี ๓ เหมือนกัน 

คือ กายภาวนา - เจริญกาย จิตตภาวนา -  เจริญจิต ปัญญาภาวนา - เจริญปญญา (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑) แตอรรถกถาอธิบายวา ในที่

น้ันหมายเฉพาะกาย จิต และปญญา ที่พัฒนาแลวของพระอรหันต (ที.อ.๓/๒๕๒); ภาวนา ที่ใชแสดงภาวะพัฒนาแลวของพระอรหันตน้ัน 
ตามปกติจัดเปน ๔ โดยมี ศีลภาวนา เปนขอ ๒ และนิยมใชในรูป “ภาวิต” เปน ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา ตามลําดับ 

1094  ความหมายตามแบบของไตรสิกขา ดู บันทึกพิเศษทายบท 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๔๗ 
 

  

โดยนัยนี้ เม่ือพูดถึงศีลในความหมายแบบคลุมๆ โดยใหรวมท้ังวินัยดวย ศีลก็จึงกินความถึงการ

จัดสรรสภาพแวดลอมท้ังทางวัตถุและทางสังคม ท่ีปดก้ันโอกาสในการทําช่ัว และสงเสริมโอกาสในการทําความดี 

เฉพาะอยางยิ่งการจัดระเบียบชีวิต จัดระบบสังคม และจัดการกิจกรรมกิจการ โดยจัดต้ังชุมชน องคกร หรือ

สถาบัน วางระบบ กําหนดโครงสราง ตราหลักเกณฑ กฎขอบังคับ บทบัญญัติตางๆ เพื่อควบคุมความประพฤติ

ของบุคคล จัดกิจการของสวนรวม สงเสริมความอยูรวมกันดวยดี ซึ่งดังท่ีกลาวแลว มุงปดกั้นชองทางทํากรรม

ช่ัว และเปดขยายโอกาสสําหรับทําความดี เรียกดวยคําศัพทท่ีตรงแททางพระศาสนาวา วินัย    
ถาพูดอยางเครงครัดแยกกันใหชัด การจัดต้ังวางระบบ ท่ีเรียกวา “วินัย” น้ี เปนการจัดเตรียมการท่ีจะ

ทําใหคนมีศีล หรือเปนเคร่ืองมือฝกคนใหมีศีล ยังไมใชเปนตัวศีลแท แตเพราะเหตุท่ีวา เม่ือมองในแงของ

การศึกษา หรือการฝกคน วินัยน้ันก็พวงมากับศีล เปนฐานของศีล เมื่อพูดคลุมๆ ก็เลยเรียกรวมๆ ไปในศีลดวย  
วินัยนี้ พึงจัดวางข้ึนใหเหมาะกับความมุงหมายของชุมชน หรือสังคมระดับน้ันๆ เชน วินัย ท่ี

พระพุทธเจาทรงบัญญัติสําหรับสังฆะ ท้ังภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ มีขอกําหนดเกี่ยวกับความประพฤติสวนตัว

ของภิกษุและภิกษุณีแตละรูป กับท้ังขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดระบบความเปนอยูของชุมชน การปกครอง การ
สอบสวนพิจารณาคดี การลงโทษ วิธีแตงต้ังเจาหนาท่ี ระเบียบและวิธีดําเนินการประชุม ตลอดกระท่ังระเบียบ

ปฏิบัติและมรรยาทตางๆ ในการตอนรับแขก ในการไปเปนอาคันตุกะ และในการใชสาธารณสมบัติเปนตน
1095

  
มองนอกสังฆะออกไป ก็อยางท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําหลักการกวางๆ ไวสําหรับผูปกครองบานเมืองจะ

พึงนําไปกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติตอสังคมวงกวางระดับประเทศชาติ เชน ทรงสอนหลักท่ีเรียกวา จักรวรรดิ
วัตร ใหพระเจาจักรพรรดิจัดการคุมครองปองกันอันชอบธรรมใหเหมาะสมกับประชาชนแตละจําพวกแตละ
ประเภท ใหวางวิธีการปองกันแกไขปราบปรามมิใหมีการอันอธรรมหรือความชั่วรายเดือดรอนข้ึนในแผนดิน ให

หาทางจัดแบงปนรายไดหรือเฉล่ียทุนทรัพยมิใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดิน เปนตน
1096

   
วินัยที่จะสรางเสริมศีล สําหรับสังคมวงกวางน้ี ถาจะพูดตามภาษาปจจุบัน ก็คือ ระบบการปกครอง ท้ัง

บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ระบบเศรษฐกิจ ระเบียบแบบแผนทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 

ตลอดถึงระบบการทางสังคมอยางอื่นๆ รวมท้ังสวนปลีกยอยท่ีสําคัญ เชน วิธีอํานวยหรือไมอํานวยโอกาส

เกี่ยวกับแหลงเริงรมย สถานอบายมุข ส่ิงเสพติด การประกอบอาชญากรรมตางๆ และมาตรการเก่ียวกับการงาน

อาชีพ เปนตน 
อธิจิตต์ หรือสมาธิ วาโดยระดับสูงสุด หรือเต็มรูป ก็ไดแกสมถวิธี หรือวิธีบําเพ็ญกรรมฐาน (ฝาย

สมถะ) แบบตางๆ ซึ่งมากอาจารย มากสํานักปฏิบัติ ไดเพียรจัดเพียรกําหนดกันข้ึน และวิวัฒนาการเรื่อยมาใน

ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ดังท่ีปรากฏเปนแบบแผนในชั้นอรรถกถา
1097

 แลวขยายและดัดแปลงตอๆ กันมา 

แตเม่ือมองอยางกวางๆ ใหคลุมไปทุกระดับ ก็ยอมกินความถึงวิธีการและอุปกรณท้ังหลาย ท่ีจะชวยชักจูงจิตใจ
ของคนใหสงบ ใหมีจิตใจยึดมั่นและม่ันคงในคุณธรรม เราใจใหฝกใฝ และมีวิริยะอุตสาหะในการสรางความดี
งามย่ิงข้ึนไป   

                                                 
1095   คําวา วินัย มักมองกันแคบๆ เพียงแคบทบัญญัติเก่ียวกับความประพฤติสวนตัว นับวาความเขาใจความหมายของวินัยไดเรียวลงมาก 
1096   ดู จักรวรรดิวัตร ที่ ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕ และราชสังคหวัตถุ ตามแนว กูฏทันตสูตร, ที.สี.๙/๒๐๖/๑๗๑ และใน สํ.อ.๑/๑๖๙; อิติ.อ.

๑๒๓ เปนตน; ตัวอยางการจัดวินัยสําหรับสังคมระดับประเทศตามแนวคําสอนนี้ ท่ีเดน ก็คงไดแกระบบการปกครองของพระเจา
อโศกมหาราช (ประมาณ พ.ศ.๒๑๘-๒๖๐ หรือ ๒๗๐-๓๑๒) 

1097   เชน วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕-๒/๒๘๔ 



๕๔๘  พุทธธรรม 
 

มองกวางออกไป เหมือนมองศีลคลุมถึงวินัย อธิจิตตสิกขาก็คลุมลงไปถึงการจัดระบบกัลยาณมิตรและ
จัดสรรสัปปายะ1098

ท้ัง ๗ ประการ รวมท้ังอุบายวิธีตางๆ ท่ีจะชวยสงเสริมคุณภาพจิตของคน ใหคนพรอมท่ีจะ

กาวไปในทางของการเจริญสมาธิ และท่ีจะพัฒนาจิตใจย่ิงข้ึนไป เชน การมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจอันสงบรมรื่น 

ชักจูงความคิดในทางท่ีดีงาม การสรางบรรยากาศในสถานท่ีอยูอาศัย ในที่ทํางาน สถานประกอบอาชีพเปนตน ให

สดช่ืนแจมใส ประกอบดวยเมตตา กรุณา ชวนใหอยากทําแตความดี และทําใหมีคุณภาพจิตประณีตยิ่งข้ึน 

กิจกรรมตางๆ ท่ีปลุกเราคุณธรรม การสงเสริมกําลังใจในการทําความดี ความมีอุดมคติ และการฝกจิตใจให

เขมแข็งหนักแนนม่ันคงมีสมรรถภาพสูง 

อธิปัญญา วาโดยรูปศัพทท่ีเครงครัด ก็คือ วิปสสนาภาวนา ซึ่งมีวิวัฒนาการในดานวิธีฝกปฏิบัติจนเปน
แบบแผนทํานองเดียวกับสมถวิธี แตเม่ือมองใหกวางตามสาระและความมุงหมาย เรื่องของปญญา ก็ไดแกกิจการ
ฝกปรือพัฒนาความรูความคิด ซึ่งเรียกกันวาการศึกษาเลาเรียนทั้งหมด ท่ีอาศัยกัลยาณมิตร โดยเฉพาะครู

อาจารย มาชวยถายทอดสุตะ (ความรูแบบรับถายทอด หรือแบบเลาเรียนสดับฟง) และความจัดเจนใน

ศิลปวิทยาตางๆ เริ่มแตวิชาชีพ (เรื่องระดับศีล) เปนตนไป   
แตการท่ีจะเปนอธิปญญาไดน้ัน เพียงความรูความจัดเจนในวิชาชีพและวิทยาการตางๆ หาเพียงพอไม 

ผูสอนพึงเปนกัลยาณมิตร ท่ีสามารถสรางศรัทธา และสามารถช้ีแนะใหผูเรียนเปนคนรูจักคิดเองได อยางนอยทํา

ใหเขามีความเห็นชอบตามคลองธรรม และถาสามารถทําไดยิ่งกวานั้น ก็ใหเขารูจักมองโลกและชีวิตอยางรูเทาทัน

ความจริง ท่ีจะใหวางใจ วางทาที มีความสัมพันธกับส่ิงท้ังหลายอยางถูกตอง ดําเนินชีวิตดวยปญญา เปนผูมี

การศึกษาชนิดที่ขัดเกลากิเลสและแกทุกขได สามารถทําประโยชนแกผูอื่น พรอมกับท่ีตนเองมีจิตใจเปนสุข   
การฝกฝนอบรมในขอนี้ ตามปกติเปนภารกิจของสถานศึกษาตางๆ ธรรมดาสถานศึกษาท้ังหลายนั้น 

ยอมสมควรเก้ือหนุนใหบุคคลฝกปรือพัฒนาครบท้ัง ๓ ระดับ คือ ท้ังศีล สมาธิ และปญญา มิใชมุงแตปญญา

อยางเดียว ท้ังนี้โดยเหตุผลวา อธิปญญาเปนการศึกษาขั้นสูงสุด ซึ่งจะสําเร็จไดดวยดี ตองอาศัยการศึกษา ๒ 

ระดับแรกเปนพื้นฐาน และยิ่งกวาน้ัน การศึกษาหรือการฝกปรือ ๓ ขั้นน้ี มีองคประกอบท่ีเปนปจจัยสงเสริมกัน

และกัน เม่ือพัฒนาครบท้ัง ๓ ข้ัน จึงจะกาวถึงอธิปญญาไดจริง และเปนการศึกษาท่ีสมบูรณ 
ลําดับขั้นตอนของการสงผลตอกันในการฝกอบรม หรือปฏิบัติตามไตรสิกขา อยางพ้ืนๆ ข้ันตนๆ พอจะ

มองเห็นไดงายๆ ก็เชนวา เม่ืออยูรวมกันในหมูหรือในสังคมโดยสงบเรียบรอย ไมตองคอยหวาดระแวง หรือ

สะดุงสะทานหว่ันไหว ใจก็สงบสบาย เมื่อใจสงบสบาย ก็พอจะใชความคิดพิจารณาทําความเขาใจอะไรๆ ได, 
หรือเมื่อไมไดทําความผิดอะไร ก็มีความม่ันใจในตนเอง จิตใจก็แนวแน เม่ือจิตใจแนวแน ก็คิดอะไรๆ ไดอยาง

จริงจัง ความคิดก็พุงแลนไดผล, หรือเม่ือประพฤติดี เชนเอื้อเฟอชวยเหลือใครมา ใจก็ปลาบปล้ืมปติมีความสุข 
หรือปลอดโปรงผองใส เม่ือใจโปรง ความคิดก็โลงและฉับไว, หรือเมื่อไมไดมีเรื่องราวเบียดเบียนเปนเวรภัยกับ
ใคร ใจก็ไมขุนมัว ไมกระทบกระแทกติดขัด เม่ือใจไมขุนมัวไมมีแงมีงอน จะพิจารณาเรื่องราวอะไร ก็มองเห็นชัด

ถูกตอง ไมเขวไมลําเอียง ดังนี้เปนตน จากพื้นฐานที่พรอมดีอยางนี้ จึงพัฒนาประณีตสูงข้ึนไป 

                                                 
1098 สัปปายะ (ส่ิงที่สบาย เหมาะกัน เก้ือกูล สภาพเอื้อ สภาวะท่ีเก้ือหนุนการเจริญภาวนา ชวยใหสมาธิมั่น ไมเส่ือม) ปรากฏใน

พระไตรปฎกกระจายอยูตางแหง ตอมา ในช้ันอรรถกถา ทานประมวลวามี ๗ คือ อาวาส/เสนาสนะ (ที่อยู) โคจร (แหลงอาหาร) ภัสสะ/
ธัมมัสสวนะ (การพูดจาสดับฟง) บุคคล โภชนะ/อาหาร อุตุ (ดินฟาอากาศ สภาพแวดลอม) อิริยาบถ ทั้ง ๗ ขอนี้ ที่เหมาะท่ีเอ้ือ 

ถูกกัน ชวยเสริม เปนสัปปายะ (เชนเปนบุคคลสัปปายะ) ท่ีไมเอื้อ เปนอสัปปายะ (วิสุทฺธิ.๑/๑๖๑; วนิย.อ.๑/๕๒๔; ม.อ.๓/๕๗๐) 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๔๙ 
 

  

ชาวบาน ดําเนินมรรคาดวยการศึกษาบุญ 

กอนหนาน้ี ไดบอกแลววา ในคําสอนธรรมเพื่อใหเหมาะสําหรับคฤหัสถ คือชาวบาน แทนท่ีทานจะนํา

ระบบของมรรคมาจัดข้ันตอนในรูปของไตรสิกขา เปน ศีล สมาธิ ปญญา แตทานจัดใหมเหมือนดังจะใหเปน

ไตรสิกขาฉบับท่ีงายลงมา โดยวางรูปขั้นตอนใหม เปนหลักท่ัวไป ท่ีเรียกวาบุญกิริยา หรือบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งมี

จํานวน ๓ ขอ หรือ ๓ ข้ัน เทากับไตรสิกขานั้นเอง แตมีช่ือหัวขอตางออกไปเปน ทาน ศีล ภาวนา 
ถึงตอนนี้ เมื่อยกไตรสิกขาข้ึนมาย้ําในแงการศึกษาแลว ก็ควรใหเขาใจบุญกิริยาในความหมายของ

การศึกษาดวย และแทจริงน้ัน สาระหรือเน้ือแทท้ังหมดของบุญกิริยา คือการทําบุญน้ัน ก็คือการศึกษานั่นเอง  
ขอใหดูพุทธพจนท่ีแสดงหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ดังน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ ... คือ ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ ๑ ศีลมัย 
บุญกิริยาวัตถุ ๑ ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ ๑ ...  

“(ผู้ใฝ่อัตถะนั้น) พึงศึกษาบุญนั่นทีเดียว อันมีผลกว้างไกล มีความสุขเป็น
กําไร คือ พึงเจริญทาน ๑ สมจริยา (ความประพฤติเข้ากับธรรม หรือสมตาม
ธรรม) ๑ เมตตาจิต ๑ บัณฑิตเจริญธรรม ๓ ประการ อันก่อให้เกิดความสุข
เหล่าน้ีแล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุข ไร้การเบียดเบียน”1099   

จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงแสดงหลักบุญกิริยาวัตถุวามี ๓ อยาง คืออะไรบางแลว ก็ตรัสคาถาสรุป ทรง

บอกใหรูกันวาจะทําอะไรกับบุญกิริยาวัตถุนั้น คือตรัสวา “พึงศึกษาบุญน่ันทีเดียว” ขอย้ําพระดํารัสเปนคําบาลีวา 

“ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย” ถานําคําท้ังสองมาสมาส (รวมเขาดวยกัน) ก็เปน “บุญสิกขา” น่ันเอง 
ท่ีวาศึกษา ก็คือ ฝกทําใหเปนใหมีขึ้น ฝกหัดอบรมพัฒนาใหเจริญเพิ่มพูนถนัดชํานาญยิ่งข้ึนไป ก็คือ

กาวหนางอกงามข้ึนไปในมรรค อยางคลอยตามไตรสิกขานั่นเอง และเมื่อถือไตรสิกขาเปนหลัก ก็เทียบกันไดดังน้ี 

    ศีล                        สมาธิ  ปัญญา ( วิมุตติ) 

ทาน  ศีล  ภาวนา     

  จิตตภาวนา  ปญญาภาวนา   
      เมตตาภาวนา  

ขอย้ําความอยางท่ีเคยกลาวมาแลววา หลักศึกษาบุญสําหรับชาวบานนี้ เนนชีวิตดานนอก และการ

ประพฤติปฏิบัติพื้นฐานขั้นตน ตรงขามกับฝายบรรพชิตคือพระสงฆ ท่ีเนนดานใน และขั้นสูงข้ึนไป  
จะเห็นไดชัดวา หลักปฏิบัติข้ันตนของไตรสิกขา รวมคลุมไวดวยศีลคําเดียว แตบุญกิริยาของชาวบาน 

ซึ่งเนนดานนอก ใหน้ําหนักแกเรื่องการจัดการกับวัตถุและการอยูรวมสังคม จึงแยกข้ันตนออกเปน ๒ ขอ โดย

เอาเรื่องการจัดการวัตถุ คือทาน มาหนุนมานําศีล ขณะท่ีของพระมีศีล แตของชาวบานมี ทาน และศีล 
แตทางดานใน ท่ีเปนระดับลึกสูงขึ้นไป ไตรสิกขาของพระแบงชัดเปน ๒ คือ สมาธิ และปัญญา แตบุญ

กิริยาของชาวบานพูดรวมคลุมดวยภาวนาคําเดียว และตามพุทธพจน ใหมุงท่ีเมตตาภาวนา คือเจริญเมตตา  
พูดอีกแบบหนึ่งวา ชีวิตพระนั้น ไมคอยเก่ียวของกับวัตถุ ทานจึงมีบทบาทนอย ดังนั้น ในไตรสิกขา จึง

เอาทานไปผนวกหรือแอบไวในศีล (จะดูการจัดสรรวัตถุของพระก็ไปมองในวินัย)  
                                                 
1099 ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘/๒๗๐; บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ พึงดู ที.อ.๓/๑๙๔; สงฺคห.๒๙ 



๕๕๐  พุทธธรรม 
 

แตชีวิตของพระนั้น มุงอุทิศแกดานใน คือจิตใจและปญญา ไตรสิกขาจึงจัดแยกการศึกษาพัฒนาดานใน

น้ัน ออกเปน ๒ อยางใหเดนชัดขึ้นมา เปนสมาธิ กับปญญา (อธิจิตต และอธิปญญา)  
สวนชีวิตของชาวบาน อยูกับวัตถุโดยตรงเต็มท่ี และการแสวงหาจัดการวัตถุน้ัน ก็ดําเนินไปทามกลาง

เพื่อนมนุษยรวมสังคม ถาประพฤติปฏิบัติจัดการไมดี ท้ังวัตถุก็เสียหาย คนและสังคมก็เดือดรอนวุนวาย จึงตอง

ยกทาน และศีล ข้ึนมาใหสําคัญโดดเดน เปนบุญกิริยา ๒ อยางกอน สวนการพัฒนาดานใน ถึงแมสําคัญ ก็ตอง

จัดใหพอเหมาะแกกําลังเวลาเปนตน ท่ีเขาจะปฏิบัติได โดยเอาท้ังเรื่องจิตใจและปญญามารวมเปนขอเดียวกัน 

คือท้ังพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) และพัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา) มารวมไวเปนภาวนาขอเดียว และเพราะการ

อยูรวมกันในสังคมเปนลักษณะชีวิตของชาวบาน แมแตภาวนานั้นก็จึงเนนที่การเจรญิเมตตา คือเมตตาภาวนา 
คําท่ีพูดกันสามัญวา “ทําบุญ” ถาจะพูดใหตรงตามท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไว ก็ตองวา “ศึกษาบุญ” คือให

ทําอยางเปนการฝกฝนพัฒนา หมายความวา บุญน้ีเปนคุณสมบัติ คือความดีงามความสามารถ ทางกายบาง ทาง

วาจาบาง ทางใจบาง รวมท้ังทางปญญา เราตองทําใหเพิ่มขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อยๆ ใหเปนการฝกกาย ฝกวาจา 

ฝกจิตใจ และฝกปญญา ชีวิตของเราก็ประณีตงอกงามข้ึนเรื่อยๆ เปนการพัฒนาชีวิต หรือพัฒนาตนเอง 

ดังท่ีกลาวแลว มี บุญกิริยาวัตถุ ๓ อยาง คือ   
๑. ทาน  การให เผื่อแผ แบงปน 
๒. ศีล  การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธท่ีดี เกื้อกูล ไมเบียดเบียนกัน 
๓. ภาวนา  ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา 
ในอดีตท่ียาวนาน ทานยอมไดสอนไดอธิบายหลักธรรมเหลาน้ีกันเรื่อยมา ปรากฏวา ถึงยุคอรรถกถา ได

มีบุญกิริยาวัตถุเพิ่มขึ้นอีก ๗ ขอ ซึ่งท่ีจริงก็ตองถือวาเปนการขยายความและเพิ่มตัวอยางของบุญกิริยาวัตถุแต

ละขอออกไป ดังท่ีอรรถกถาก็จัดไว ซึ่งขอประมวลความมาดูเปนแนวทางเสริมความเขาใจ ดังนี้ 
๑. ทาน: ในขอนี้ รวมท้ังปัตติทานมัย คือการเปดโอกาสใหคนอื่นไดมีสวนรวมบุญดวยการทําความดี

ดวยกัน และปัตตานุโมทนามัย คือการอนุโมทนาสวนบุญ โดยพลอยช่ืนชม หรือแสดงความยินดี ยอมรับ 

เห็นชอบในการทําบุญทําความดีของผูอื่น   
๒. ศีล: ในขอนี้ รวมท้ังอปจายนมัย คือการมีความออนโยน สุภาพออนนอม ใหเกียรติกัน เคารพยก

ยองทานผูมีความเปนผูใหญ ผูสูงดวยคุณธรรมความดี เปนตน รวมมาถึงการมีกิริยามารยาทงดงาม ตาม

วัฒนธรรมประเพณี และไวยาวัจจมัย คือการชวยเหลือ รับใช บริการ ขวนขวายในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  
๓. ภาวนา: ในขอน้ี รวมท้ังธรรมสวนมัย คือการฟงธรรม รวมท้ังสดับอานขาวสารขอมูลคําแนะนํา

เรื่องราวท่ีดีงามเปนประโยชน และธรรมเทศนามัย คือการแสดงธรรมใหคําสอนคําแนะนําความรูแกผูอื่น 
ข้อพิเศษ: ทิฏฐุชุกรรม คือการทําความเห็นใหตรง ซ่ึงตองทํารวมกํากับการทําบุญขออื่นทุกขอ ใหเปนการ

กระทําดวยความรูเขาใจต้ังใจมุงหมายถูกตอง เทากับไดตรวจสอบทุกกิจกรรม เปนประกันใหไดผลดี และมีการพัฒนา  
โดยนัยน้ี จึงเกิดเปนชุดขยาย เรียกกันวา บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ 

๑. ทานมัย  ทําบุญดวยการให  ๒. สีลมัย  ทําบุญดวยการรักษาศีลประพฤติดีงาม  
๓. ภาวนามัย  ทําบุญดวยการเจริญภาวนา ๔. อปจายนมัย  ทําบุญดวยการประพฤติออนนอม  
๕. ไวยาวัจจมัย  ทําบุญดวยการขวนขวายรับใช  ๖. ปตติทานมัย  ทําบุญดวยการใหสวนความดีแกผูอ่ืน  
๗. ปตตานุโมทนามัย  ทําบุญดวยการยินดีการทําดีของผูอื่น  ๘. ธัมมัสสวนมัย  ทําบุญดวยการฟงธรรม  
๙. ธัมมเทสนามัย  ทําบุญดวยการสอนแสดงธรรม  ๑๐. ทิฏุชุกัมม  ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๕๑ 
 

  

กระบวนธรรมในตัวคน ของมรรค กับกระบวนการฝกคน ของสิกขา 

มีคําถามวา เหตุใดการจัดลําดับองคธรรมในมรรค กับในไตรสิกขา จึงตางกัน?  เม่ือเปนมรรค เริ่มดวย

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ และลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตเหตุใดเม่ือมาจัดเปนไตรสิกขา จึงเอาสัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ ท่ีเปนหมวดปญญา ไปตอทายสัมมาสมาธิ กลายเปนเริ่มตนดวยสัมมาวาจาที่เปนหมวดศีลแทน 
กอนตอบคําถามน้ี ขอยอนกลับไปทบทวนความเดิม เกี่ยวกับความตอเนื่องระหวางนิโรธกับมรรควา 

มรรคเกิดมีข้ึน โดยฐานเปนวิธีการท่ีคนนําเอากฎเกณฑของธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตของ

ตน คือเปนวิธีปฏิบัติของคนที่จะใหเกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติ หรือการใชวิธีการของคนเพื่อใหเกดิผล

ตามกระบวนการของธรรมชาติ   
มรรคเปนจุดเริ่มตนของการประยุกตความรูในกฎธรรมชาติ มาสรางเปนวิธีปฏิบัติของคน เรียกไดวา

เปนข้ันตอเช่ือมกลางระหวางกระบวนการของธรรมชาติ กับวิธีการตางๆ ท้ังหลายเทาท่ีคนจะยักเยื้องขยาย

ออกไปใชในตางกิจตางกรณี นับวามรรคเปนหลักกลางในข้ันวิธีการของมนุษย   
ตอจากมรรคก็คือไตรสิกขาน่ีเอง ท่ีเปนข้ันนําเอาเนื้อหาของมรรคไปใชงานจริง โดยนําเอาองคประกอบ

ท้ัง ๘ ไปยักเย้ืองจัดรูปเปนกระบวนวิธีปฏิบัติ มีขั้นตอนตางๆ มีรายละเอียดขอเนนย้ําเดนชัดแปลกๆ กันไป

สุดแตวัตถุประสงคจําเพาะของแตละระดับแตละกรณี ความแตกตางขอน้ี นําไปสูความแตกตางแหงการจัดลําดับ

ขอธรรมระหวางมรรคกับไตรสิกขา 
ในฐานะท่ีเปนหลักกลางในขั้นวิธีการ มรรคจึงยังเปนระบบการปฏิบัติท่ีมุงในแงเนื้อหา คือ มองแตลําพัง

ตัวระบบเอง แจกแจงใหเห็นองคประกอบท่ีเปนขอยอยของมันวามีอะไรบางตามเน้ือหาของมันเองแทๆ เหมือน

แจกแจงรายการเครื่องมือท่ีจะใช หรือเหมือนกับมองดูถนนหนทาง แลวแยกแยะวิเคราะหออกดูวามี

สวนประกอบอะไรบาง ยังไมพูดถึงวาจะใชงานมันอยางไร 
ในเม่ือลักษณะท่ัวไปของมรรคเปนเชนน้ี การจัดลําดับองคธรรมภายในมรรค จึงเปนการจัดลําดับตาม

ความสัมพันธระหวางสวนประกอบเหลาน้ันเอง กลาวคือ จัดลําดับตามความสัมพันธระหวางองคประกอบของ

มรรค ซึ่งทําหนาท่ีของมันอยูภายในตัวบุคคลผูปฏิบัติธรรม   
โดยนัยนี้ ภายในมรรค สัมมาทิฏฐิจึงเปนขอแรก ในฐานะเปนจุดเริ่มตน ซึ่งถาขาดเสียแลว 

องคประกอบขออื่นๆ จะเกิดมีข้ึนไมได เปรียบเหมือนในการเดินทาง จะตองรูวาทางไหนท่ีจะไป อยางนอยตองรู

วาจะต้ังตนที่ไหน ถายังต้ังตนไมได การเดินทางตอๆ ไปก็ยังไมอาจมีข้ึนได   
การเดินทางเปนฉันใด ในการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้น เริ่มแรกทีเดียว จะตองมีความเห็น มีความเขาใจ 

หรืออยางนอยเชื่อถือถูกตองตามแนวทางที่จะปฏิบัติเสียกอน จึงจะดําริคิดการตอไป และประพฤติปฏิบัติใหถูก

ทางได การปฏิบัติธรรมจึงตองอาศัยพื้นฐานความเขาใจท่ีเปนตนทุนไวกอน เม่ือสัมมาทิฏฐิเบิกชองทางหรือต้ังตน

ใหแลว องคมรรคขออื่นๆ ก็เกิดตามไดเปนลําดับไป 
เม่ือเห็นอยางไร เช่ืออยางไร เขาใจอยางไร  มีทัศนคติอยางไร ก็ดําริหรือคิดการตางๆ อยางน้ัน เม่ือคิด

ถูก คิดคืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไร ก็พูดไปไดอยางนั้น เมื่อคิดดี คิดชัด ก็พูดดี พูดชัด 

คิดการไดอยางไร แคไหน ก็จะทําอยางน้ัน และทําไดแคนั้น เมื่อคิดไดแลว เอามาพูดส่ังการหรือปรึกษาหารือ ก็

ชวยชักนํากําหนดและเกื้อกูลแกการกระทํา คิดการไดแคไหน พูดจาและกระทําการไดแนวทางใด มีขอบเขตแค

ไหน ก็ดําเนินวิธีหาเล้ียงชีพไปแนวนั้นในขอบเขตนั้น   



๕๕๒  พุทธธรรม 
 

เม่ือจะพูด จะทําการ จะดําเนินวิธีเล้ียงชีพใหสําเร็จ ก็ตองใชความพยายาม เม่ือพยายามจริงจังในเรื่อง

ไหนใหไดผลดี ก็ตองใชสติใหม่ันสมํ่าเสมอในเรื่องน้ัน เม่ือสติคอยกํากับดีอยู จิตก็แนวแนมั่นคงไปในเรื่องนั้น  
ถาเริ่มดวยความเห็นความเขาใจ เช่ือถือ และทัศนคติท่ีดีงามถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ ความคิดดี พูดดี 

ทําดี เปนตน ก็ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมาทั้งหมด ถาจะใหดียิ่งขึ้น ก็คอยเสริมองคประกอบเหลานั้นใหดีย่ิงข้ึนๆ 

ทุกขั้นทุกตอน
1100

  

สวนไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติท่ีมุงในแงการใชงาน คือ นําเอาองคประกอบท้ังหลายของมรรค ออกมา

จัดเปนกระบวนวิธีปฏิบัติท่ีมีข้ันตอนตางๆ เพื่อใชองคมรรคเหลาน้ันใหสําเร็จผลอยางเปนงานเปนการในชีวิตจริง 

เหมือนดังวา เมื่อแจกแจงใหรูแลววา เครื่องมือท่ีจะตองใชมีอะไรบาง แตละอยางๆ ทําหนาท่ีอะไรๆ คราวนี้ก็มา

จัดลําดับการใชเครื่องมือเหลาน้ันวา ในเวลาทํางาน ตอนไหน จะตองใชเครื่องมืออันไหน อยางไร 
ไตรสิกขากาวจากการเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธขององคธรรมตางๆ ตามแบบของมรรค

ออกมาสูการเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะมนุษยท่ีอยูทามกลางสภาพแวดลอมตางๆ ในสังคม หรือกาวจากจุดเนน

ท่ีภายในจิตของบุคคล ออกมาสูจุดเนนดานภายนอก  
ดังเชน แทนท่ีจะเนนในแงวา เมื่อเห็นถูกตองแลว ก็จะคิดถูกตอง แลวจะพูดจะทําก็พลอยดีงามถูกตอง 

คราวนี้กลับหันมาจับท่ีดานนอกวา ความดี ความถูกตองท่ีจะตองทําตองพูดมีอะไรบาง จะตองพูดตองทําตอ

ใครๆ อยางไร ในฐานะท่ีเขาอยูรวมกับคนอื่นๆ กําหนดการแสดงออกภายนอก ใหสะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพล

ตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ เชน วางระเบียบกฎเกณฑขอฝกหัดข้ึน ฝกการดําเนินชีวิต และวิถีการปฏิบัติ

ตางๆ ทําใหบุคคลผูนั้นรูจักบังคับควบคุมตนเอง รูจักคิดรูจักพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตท่ี

ถูกตอง เปนการเร่ิมจากความสัมพันธทางสังคมและการอยูกับสภาพแวดลอม เขาไปหาในตัวบุคคล และจุดน้ี

แหละคือการกาวเขาสูความหมายของสิกขา ท่ีวาเปนการฝกศึกษาพัฒนาอบรม 
โดยนัยนี้ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปน ศีล, การฝกหัดพัฒนาสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ ใหเกิดมีเพ่ิมพูนข้ึน (ในแนวทางท่ีจะทําใหแกปญหาหรือดับทุกขได) เปน อธิศีลสิกขา;  
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนพวก สมาธิ, การฝกอบรมสัมมาวายามะ สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิน้ัน (ในแนวทางแกปญหาหรือใหดับทุกขได) เปน อธิจิตตสิกขา; 
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เปนพวก ปัญญา, การฝกปรือสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะนั้น (ใน

แนวทางใหดับทุกขหรือแกปญหาได) เปน อธิปัญญาสิกขา 
ดังน้ัน ไตรสิกขาจึงกาวจากความสัมพันธท่ีเปนไปตามลําดับระหวางองคธรรมดวยกันเองของมรรค 

ออกมาสูการฝกคนเปนข้ันเปนตอน จากสวนท่ีหยาบ ไปหาสวนท่ีละเอียด หรือจากสวนที่เปนรูปเปนรางชัดเจน

เห็นงาย จัดการงาย ไปสูส่ิงท่ีประณีตลึกซึ้งมองไมเห็น ยากที่จะควบคุมจัดการ คือ เริ่มตนฝกกาย วาจา เขาไป

หาจิตใจ และปญญา 

                                                 
1100  ดูทัศนะของอรรถกถาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคมรรค ใน วิภงฺค.อ.๑๔๘-๑๕๐; อน่ึง ขออุปมาเพื่อแสดงเหตุผลในการจัด

องคมรรคเขาในหมวดตางๆ (วิภงฺค.อ.๑๑๗; วิสุทฺธิ.๓/๑๐๓) ก็อาจชวยเสริมความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางองคมรรคได  
   ทานกลาวเปรียบวา เหมือน ๓ สหายชวยกันเก็บดอกจําปา ที่ยืนคนเดียวเอื้อมเก็บไมถึง สัมมาวายามะ เหมือนสหายที่กมหลัง

เขามารองค้ําหนุนเพื่อนใหยืนสูงขึ้นไปจนพอ สัมมาสติ เหมือนเพื่อนท่ีเอาไหลเขามาเคียงใหเหยียบยันหายโงนเงน สัมมาสมาธิ 

เหมือนเพื่อนท่ีเม่ือยืนบนหลังสหายแรกยังโงนเงนอยู เก็บดอกไมไมได พอยันไหลสหายที่สอง ก็ตั้งหลักไดม่ัน ยืนแนว เก็บดอกไม

ตามชอบใจ ทํากิจไดสําเร็จ; สัมมาสังกัปปะ เหมือนน้ิวมือท่ีพลิกเหรียญไปมา ทําใหเหรัญญิกคือ สัมมาทิฏฐิ วินิจฉัยไดวาเหรียญเก 
หรือเหรียญดี หรือ สัมมาสังกัปปะ เหมือนคนที่คอยจับทอนซุงพลิก ทําใหชางถากคือ สัมมาทิฏฐิ ทํางานถากไมไดตามตองการ 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๕๓ 
 

  

พูดอีกแงหนึ่งวา ไตรสิกขากาวจากระบบการทําหนาท่ีสัมพันธกันตลอดเวลาทุกๆ ขณะขององคมรรคใน

ตัวบุคคล ออกมาสูกระบวนการฝกอบรมชวงกวางของไตรสิกขา ซึ่งจัดแบงเปนข้ันตอนเรียงลําดับตามบทบาท

ขององคประกอบประเภทท่ีทําหนาท่ีออกหนาเดนชัดในขั้นตอนนั้นๆ โดยเร่ิมจากศีล ซึ่งมุงฝกหัดพัฒนาการ

แสดงออกทางกายวาจาท่ีเปนชั้นภายนอก อยูกับส่ิงแวดลอม เปนขั้นหยาบ แลวกาวตอไปสูสมาธิ ฝกอบรมจิตใจ
ท่ีอยูภายในและละเอียดกวา เพื่อสนับสนุนการใชและการฝกปรือปญญาใหใชงานอยางไดผลดีท่ีสุดตอไป 

เปนอันวา ไตรสิกขาเปนระบบการฝกอบรมท่ีเปนเชิงปฏิบัติเต็มท่ี จัดไวเพื่อใชฝกคนในฐานะท่ีอยูใน

สังคม ทามกลางส่ิงแวดลอม หรือใชเปนระบบการฝกคนของสังคม หรือฝกคนในฐานะที่เปนมนุษยผูหน่ึง 

จัดแบงข้ันตอนเปนชวงกวางๆ และเรียงลําดับโดยถือหลักส่ิงท่ีจะตองปฏิบัติเดนชัดเปนพิเศษในชวงน้ันๆ  
มีขอควรย้ําวา ไมวาผูศึกษาจะกําลังฝกศึกษาพัฒนาอยูในชวงตอนใดของไตรสิกขา จะเปนข้ันศีลก็ตาม 

ข้ันสมาธิก็ตาม ข้ันปญญาก็ตาม การทําหนาท่ีขององคมรรค หรือการปฏิบัติองคมรรคทุกขอ ต้ังแตสัมมาทิฏฐิ ถึง

สัมมาสมาธิ ยอมดําเนินอยูเรื่อยไปตลอดเวลาทุกชวงตอน การกลาวออกมาวาเปนข้ันศีล ขั้นสมาธิ หรือข้ัน

ปญญา เปนเพียงการบอกแจงวา ในตอนนั้นกําลังเรงรัดใหระดมการฝกอบรมองคประกอบหมวดนั้นประเภทนั้น

ใหมากเปนพิเศษ หรือวาในตอนน้ัน องคประกอบหมวดน้ันประเภทน้ันกําลังถูกเรียกออกมาใชงานมีบทบาทโดด

เดนออกหนาองคประกอบประเภทอื่น  
มองดูในแงหนึ่ง เปนเหมือนวา มีระบบการฝก ๒ ระบบ คือ ระบบฝกจากขางนอก กับระบบฝกจากขาง

ใน
1101

 ท้ังสองระบบน้ีกําลังทํางานประสานขานรับกันดวยดี และพระพุทธศาสนาก็ยอมรับความจริงของการ

ฝกอบรมทั้งสองระบบน้ัน     
การจัดขั้นตอนของไตรสิกขา สัมพันธกับการทํางานขององคมรรคอยางไร อาจเห็นชัดข้ึนไดดวยขอ

อุปมา เปรียบเหมือนวา ชายผูหน่ึงขับรถยนตเดินทางไกลอันยาวนาน จากหมูบานชนบทที่ราบชายปาแหงหนึ่ง 

ผานเทือกเขาใหญสลับซับซอน ไปสูจุดหมายในใจกลางมหานครท่ีคับคั่งจอแจ  
ทางแบงไดเปน ๓ ชวงตอน คือ ชวงแรก เปนทางในชนบทยาวไกลแตเปนที่ราบ ชวงกลาง อยูบน

เทือกเขา ทางลัดเลาะเลียบไปตามไหลเขาและหุบเหว มีท่ีคดเคี้ยวสูงชันมากมายนาหวาดเสียวหว่ันกลัวอันตราย 

ชวงท่ีสาม เปนทางในมหานคร เต็มไปดวยถนนหนทางตรอกซอกซอยนอยใหญ ตึกรามคับค่ัง ผูคนพลุกพลาน

จอแจ นาหลงทาง ผูไมชํานาญยากที่จะคนหาท่ีหมาย   
ชายผูน้ีไมเคยขับรถมากอน เขาเริ่มฝกดวยการลงมือเดินทางจริง โดยหวังวา ทางยาวไกลมาก กวาจะถึง

ท่ีหมาย เขาก็จะขับรถไดชํานาญ 
สําหรับ ทางช่วงที่หนึ่ง  ชายผูน้ีตองฝกมือเทาใชกลไกอุปกรณการขับรถใหชํานาญ ระมัดระวังหลบ

หลีกพื้นถนนท่ีไมแนนและหลุมบอตางๆ ใหรถแลนไปราบรื่น จุดรวมงานของเขาในชวงน้ีมีอยูเพียงระวังรักษา
ปกติ คือคุมใหการเคล่ือนไหวของรถเปนไปดวยดี ถาถนนราบเรียบดี เขาเองก็ถนัดใชอุปกรณตางๆ ดีแลว รถก็

คงแลนตลอดไปโดยสะดวกสบาย 
สําหรับ ทางช่วงที่สอง  ชายผูนั้นตองใชกําลังแรงและความระมัดระวังมาก คุมรถตามท่ีโคงเล้ียวไหล

เขาและเลียบขอบหุบเหว ตองคอยผอนและเรงรถเวลาขึ้นลงทางท่ีลาดชัน และทรงตัวใหดี จุดรวมงานในชวงน้ี
ของเขาคือ ความเขมแข็ง การบังคับควบคุม ความมีสติต่ืนตัวเต็มที่ตลอดเวลา และมีความแนวแน  
                                                 
1101  ความขอนี้จะเห็นไดชัดเจนย่ิงขึ้น เมื่อพิจารณาตามหลักกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ที่จะกลาวขางหนา 



๕๕๔  พุทธธรรม 
 

ถามวา ตอนนี้เขาไมตองระวังการใชกลไกอุปกรณและคอยหลบท่ีหลุมบอและพื้นถนนท่ีไมแนนหรือ 

ตอบวาความระวังในเรื่องเหลาน้ีตองมีอยูดวยแลวในตัว และยิ่งสําคัญกวาชวงท่ีหน่ึงดวยซ้ําไป แตถึงตอนนี้เรื่อง

เหลาน้ีไมตองพูดถึงแลว เพราะถาถึงตอนน้ีเขายังใชกลไกอุปกรณไมชํานาญ หรือถนนขรุขระนักเปนหลุมบอไม

แนน เขาคงจะขับรถทุลักทุเลเต็มที แทบไปไมไหว หรืออาจตองเลิกลมการเดินทางตอไปเสียเลยก็ได   
ส่ิงท่ีเขาควรจะใสใจพิเศษในตอนน้ี ก็คือ ขอบถนน เสนแนว โคงเล้ียว และความเอียงเท ลาดชัน 

ตางหาก นอกจากนี้แลว การเดินทางชวงท่ีสองจะผานไปไดหรือไมได ยังอาจมีเหตุอื่นอีก เชน เมื่อเขาผานชวงท่ี

หนึ่งมาถึงชวงท่ีสอง พอเห็นลักษณะของทางชวงท่ีสองแลว เกิดความหวาดหว่ัน ใจไมสู อาจหยุดเลิกอยูแคนั้น

หรือหันหลังกลับ หรือขับข้ึนมาแลว แตพลาดตกเหวเสียในระหวาง (เหมือนผูบําเพ็ญสมาธิเสียจริต หรือปฏิบัติ

ผิดเขวออกนอกทางไป) หรือติดใจทัศนียภาพอันสวยงาม ณ จุดตางๆ เลยหยุดจอดรถลงชื่นชมเพลินอยู ณ ท่ี

น้ันเอง (เหมือนผูติดใจฌานสมาบัติ เปนตน) 
สําหรับ ทางช่วงที ่สาม ถนนหนทางตรอกซอกซอย ทางแยก อาคารสถานท่ี ส่ิงประดับประดา 

เครื่องหมาย สัญญาณ แผนปายบอกถนน ซอย สถานท่ี ยานพาหนะอื่นๆ และผูคนสัญจรมากมายลานตาไป

หมด ชายผูนั้นจะตองตาไว และรูเขาใจเครื่องหมายสัญญาณตางๆ อานขอความที่บอกตําแหนงแหงท่ีเปนตนได 

และรูจักกําหนดท่ีเล้ียวทางแยกเปนตนไดดี มีเชาวนมีไหวพริบตัดสินใจไดรวดเร็วแมนยํา จุดรวมงานของเขา
ในชวงน้ีคือ การไมหลง 

ทางชวงท่ีหน่ึง บนที่ราบ ซึ่งเนนการระวังรักษาการเคล่ือนไหวใหเปนปกติ เทียบไดกับศีล ทางชวงท่ีสอง 

บนเทือกเขา ซึ่งเนนความเขมแข็งบังคับควบคุมตื่นตัวแนวแน เทียบไดกับสมาธิ ทางชวงท่ีสามในมหานคร ซึ่ง
เนนความรูไวไมหลง เทียบไดกับปัญญา   

จะเห็นวา แมทุกชวงจะเนนตางกัน แตก็มีองคประกอบท่ัวไปของทาง เหมือนๆ กันโดยตลอด 
น้ีเปนการมองอยางกวางท่ีสุด เพ่ือใหเห็นภาพรวม สวนในการฝกอบรมหรือปฏิบัติจริง ลําดับข้ันตอน

อยางนี้ดําเนินไปไดเรื่อยๆ เหมือนเปนขั้นตอนยอย ซอนอยูในขั้นตอนใหญ คลายกับทางหลวงสายยาวที่มีชวง

ทางราบเรียบ ชวงโคงชัน ชวงซับซอน ชวงเรียบ ชวงโคงชัน ชวงซับซอน ฯลฯ ยอยๆ ซอนอยูในระหวาง  
ความเปนไปเชนน้ี เปนขอยืนยันถึงการประสานขานรับกัน ระหวางระบบการฝกจากขางนอกของ

ไตรสิกขา กับการทําหนาท่ีแหงองคธรรมภายในของมรรค คือ เม่ือประพฤติดีมีศีล ใจก็มีสมาธิ เม่ือใจมีสมาธิ 

การคิดก็ไดปญญา พอไดปญญา ก็กลายเปนสัมมาทิฏฐิองคแรกของมรรค สัมมาทิฏฐิก็สงทอดแกสัมมา-

สังกัปปะๆ ก็นําทางแกสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ตามหลักความสัมพันธระหวางองคมรรค 

กลายเปนการชวยใหเกิดศีล แลวสืบทอดตอๆ กันไปอีก พรอมกับทําใหคุณภาพทั้งของการฝกอบรม และท้ังของ

องคธรรมทั้งหลาย ประณีตเขมแข็งย่ิงข้ึนไปเรื่อยๆ .
1102 

วงจรยอยของไตรสิกขาอยางนี้ มองคราวๆ จะเห็นเปนเหมือนการฝก ๓ สวน ท่ีดําเนินควบเคียงไป

ดวยกันตลอดเวลา ดังตัวอยางในคัมภีรวิสุทธิมัคค กลาวถึงการฝกเจริญอานาปานสติ คือกําหนดลมหายใจเขา

ออก จับสาระไดวา ขณะท่ีฝกอยูน้ัน สังวรคือการควบคุมกิริยาอาการใหอยูในภาวะถนัดหรือเหมาะดีท่ีสุดแกงาน 

เปนอธิสีลสิกขา การทําจิตใจใหต้ังมั่นแนวแน (อยูกับงานคืออารมณท่ีกําหนด) เปนอธิจิตตสิกขา การใชปญญา 

หรือความรูความเขาใจท่ีเกิดขึ้นเปนไปอยูในเวลาน้ัน เปนอธิปญญาสิกขา
1103

  
                                                 
1102  ดูคําอธิบายเพิ่มเติม ในตอนวาดวยสัมมาทิฏฐิกับการศึกษา ในบท “องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา” 
1103  ดู วิสุทฺธิ.๒/๖๑ 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๕๕ 
 

  

ไตรสิกขานี้ เรียกวาเปน พหุลธัมมีกถา คือ คําสอนธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงบอย และมีพุทธพจน

แสดงความตอเนื่องกันของกระบวนการฝกอบรมท่ีเรียกวาไตรสิกขา ดังน้ี 

“ศีลเป็นอย่างนี้ สมาธิเป็นอย่างนี้ ปัญญาเป็นอย่างนี้ สมาธิที่ศีลบ่มแล้ว ย่อมมีผลมาก 
มีอานิสงส์มาก ปัญญาที่สมาธิบ่มแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตที่ปัญญาบ่มแล้ว 
ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยส้ินเชิง คือ จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ”1104 

ความสัมพันธแบบตอเนื่องกันของไตรสิกขานี้ มองเห็นไดงายแมในชีวิตประจําวัน กลาวคือ เม่ือมีความ

บริสุทธ์ิในทางความประพฤติ เช่ือม่ันในความบริสุทธ์ิของตน ไมหวาดตอการลงโทษ ไมสะดุงระแวงตอการ

ประทุษรายของคูเวร ไมหว่ันใจเสียวใจตอเสียงตําหนิหรือความรูสึกไมยอมรับของสังคม และไมมีความฟุงซาน

วุนวายใจ เพราะความรูสึกเดือดรอนรังเกียจในความผิดของตนเอง จิตใจจึงจะปลอดโปรง สงบแนวแน มุงมั่นอยู
ไดกับส่ิงท่ีคิด คําท่ีพูด และการท่ีทํา ย่ิงจิตไมฟุงซาน สงบ มุงม่ัน แนวแนเทาใด การคิดการพินิจพิจารณา การ

รับรูส่ิงตางๆ ก็ยิ่งชัดเจน แลนล่ิว และคลองตัว เปนผลดีในทางปญญามากข้ึนเทาน้ัน   
ขออุปมาในเรื่องน้ี เหมือนเม่ือน้ําไมถูกกวน คน พัด หรือเขยา สงบ นิ่ง ผงฝุนตางๆ ก็นอนกน หายขุน 

นํ้าก็ใส เม่ือนํ้าใส ก็มองเห็นส่ิงตางๆ ไดชัดเจน ในการปฏิบัติธรรมช้ันสูงขึ้นไป ท่ีถึงข้ันจะใหเกิดญาณรูแจงเห็น

จริง จนกําจัดอาสวกิเลสได ก็ย่ิงตองการจิตท่ีสงบนิ่ง ผองใส มีสมาธิแนวแนยิ่งขึ้นไปอีก ถึงขนาดระงับการรับรู

ทางอายตนะตางๆ ไดหมด เหลืออารมณท่ีกําหนดไวทําการแตเพียงอยางเดียว เพ่ือกําจัดกวาดลางตะกอนท่ีนอน

กนท้ังหลาย ไมใหมีโอกาสขุนอีกตอไป 

ไตรสิกขานี้ บางครั้งพระพุทธเจาทรงแสดงเปนคําสอนภาคปฏิบัติ แบบท่ีเขาใจงายๆ และชาวพุทธมัก

นํามาอางกันบอยๆ ดังปรากฏเปนสวนสําคัญอยูในหลักโอวาทปาติโมกข์ (คําสอนท่ีเปนหลักใหญของ
พระพุทธเจา) มี ๓ ขอ คือ

1105 
๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําความชั่วท้ังปวง 
๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญความดีใหเพียบพรอม 
๓. สจิตฺตปริโยทปนํ การทําจิตของตนใหผองใส 

ควรกลาวย้ําถึงความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ หรือองคธรรมฝายปญญา ไวเปนพิเศษวา ระบบการปฏิบัติ
ธรรมของพระพุทธศาสนา ไมวาจะมองในแงของมรรค หรือไตรสิกขาก็ตาม ลวนเริ่มตนดวยปญญา และจบลง

ดวยปญญา ท่ีทําการใหสําเร็จลุถึงจุดหมาย  

                                                 
1104  ที.ม.๑๐/๑๑๑/๑๔๓ 

1105  ที.ม.๑๐/๕๔/๕๗; ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๓๙; การจัดเขาไตรสิกขา พึงพิจารณาจาก ที.อ.๒/๙๗ และ ธ.อ.๖/๑๐๐; ที.อ.วา ขอที่ ๑ ไดแกสีล

สังวร ขอท่ี ๒ ไดแกสมถะและวิปสสนา คือสมาธิและปญญานั่นเอง ขอท่ี ๓ ไดแกอรหัตตผล แต ธ.อ. ถือเอาเพียงชําระจิตให

สะอาดจากนิวรณ ๕ เปนการชําระจิตใหผองใส ถาถือตามที่มา ๒ แหงนี้ ก็จัดขอ ๑ เปนศีล (จัดเกินกวานี้ก็มีแงใหจัดได) ขอ ๒ 

เปนสมาธิ และปญญา ขอ ๓ เปนสมาธิ และปญญา (จัดเปนวิมุตติดวยก็ได) อยางไรก็ดี วิสุทฺธิ.๑/๖ จัดเทียบงายๆ วา ขอ ๑ = ศีล 
ขอ ๒ = สมาธิ ขอ ๓ = ปัญญา ตามลําดับ 



๕๕๖  พุทธธรรม 
 

สําหรับไตรสิกขา แมจะมีศีลเปนขอแรก แตความจริงก็ตองอาศัยพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะลง

มือปฏิบัติเปนตนทุนไวกอน ซึ่งไดแกมีสัมมาทิฏฐินั่นเอง แตเพราะความรูความเขาใจเบ้ืองตนน้ี เปนเพียงการรูวา

ทางไหนตนจะพึงไป และต้ังตนที่ไหนเทาน้ัน จึงไมจัดเปนข้ันตอนของระบบการฝกอบรมแบบชวงกวางของ

ไตรสิกขา   
เมื่อผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจหรือความเชื่อถูกตองเปนพื้นฐานตนทุนอยูแลว ก็เริ่มการฝกอบรมท่ี

ความประพฤติทางกาย วาจา และอาชีวะ (ศีล) กอน เม่ือศีลพรอมดีแลว ก็ฝกขั้นประณีตข้ึนมาถึงการฝกอบรม

จิต (สมาธิ) จนถึงขั้นสุดทายคือเจริญปญญาใหแกกลาจนพนจากอวิชชา 
ความจริง ปญญาน้ันเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ตลอดกระบวนการฝกอบรม เบ้ืองตน ความรูความเขาใจ

ท่ีเรียกวาสัมมาทิฏฐิ อาจเปนเพียงความเชื่อตามเหตุผลกอน แตในระหวางการฝกอบรมตอๆ มา ความรูความ

เขาใจหรือความเช่ือท่ีมีไวเปนทุนเดิมนั้น ก็จะคอยๆ เจริญเพิ่มพูนและชัดเจนยิ่งข้ึนโดยลําดับ ดวยอาศัยการรูจัก

คิด การไตรตรอง สอบสวนพิจารณา การรูเห็นประจักษผลการปฏิบัติท่ีเกิดมีในระบบการฝกอบรม และการท่ี

อินทรียตางๆ แกกลายิ่งขึ้น จนในท่ีสุดปญญาก็จะเจริญถึงขั้นรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ถึงข้ันหลุด

พน บรรลุนิพพานได คือความรูความเขาใจ หรือความเชื่อตามเหตุผล กลายมาเปนการรูการเห็นดวยปญญาของ

ตนจริงๆ โดยสมบูรณ ดังบาลีวา  
“มัชฌิมาปฏิปทานี้ เป็นญาณกรณี (สร้างการรู้) จักขุกรณี (สร้างจักษุคือการเห็น) เป็นไป

เพ่ือความสงบ เพื่อความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน”1106   

จึงเห็นไดวา ตอนทายของมรรคก็จบลงดวยปญญา ซึ่งเปนองคธรรมตัวการท่ีมีบทบาทเดนชัดในการทํา
ใหบรรลุท่ีหมาย โดยนัยน้ี ตอจากมรรคมีองค ๘ บางแหง ทานจึงเพ่ิมองคประกอบเขาไปอีก ๒ ขอ คือ สัมมา
ญาณ (ความรูชอบ เทียบกับ ญาณกรณี จักขุกรณี) และสัมมาวิมุตติ (หลุดพนชอบ เทียบกับความสงบ ฯลฯ 

นิพพาน)
1107

  
ตามแนวน้ี สัมมาทิฏฐิจึงเปนเหมือนสะพานสําหรับทอดขามจากอวิชชาไปสูวิชชา เมื่อมีวิชชา ก็เกิดสัมมา

ญาณ และยอมหลุดพนเปนสัมมาวิมุตติ  
มีองคมรรคอยู ๓ ขอ ท่ีมีบทบาทสําคัญ ตองเกี่ยวของและปฏิบัติรวมพรอมกันไปกับองคมรรคขออื่นๆ 

ทุกขอ คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นหรือเขาใจถูกตอง) สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายามที่ถูกตอง) และ 
สัมมาสติ (สติท่ีถูกตอง)   

เหตุท่ีตองปฏิบัติรวมกับขออื่นอยูเสมอนั้น เห็นไดงายๆ ดวยการเปรียบเทียบกับการเดินทาง สัมมาทิฏฐิ 

เปนเหมือนไฟสองทาง หรือเข็มทิศ ใหเห็นทางและม่ันใจในทางอันถูกตองท่ีจะนําไปสูจุดหมาย สัมมาวายามะ 

เปนเหมือนการออกแรงกาวไป หรือการใชแรงผลักดันใหเคล่ือนไป สวนสัมมาสติ เปนเหมือนเครื่องบังคับ 

ควบคุม ระวัง ใหการเดินทางอยูในเสนทาง ถูกจังหวะ และหลบหลีกพนภัย   
การปฏิบัติในข้ันศีลก็ตาม สมาธิก็ตาม ปญญาก็ตาม จึงตองอาศัยองคมรรค ๓ ขอน้ีอยูทุกขั้นตอน

1108 

                                                 
1106  ดู ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตามที่มาซ่ึงอางไวแลว 
1107  เพิ่มหัวขอท้ังสองน้ี (สัมมาญาณ กับ สัมมาวิมุตติ) ตอเขาไปกับมรรค รวมเปน ๑๐ เรียกสัมมัตตะ หรือ อเสกขธรรม ๑๐ ดู ที.ปา.

๑๑/๓๖๒/๒๘๖; ๔๗๕/๓๔๒ (อรรถกถาวา สัมมาญาณ หมายถึง ผลญาณ และปจจเวกขณญาณ ดู ม.อ.๑/๒๖๐; องฺ.อ.๒/๓๑๙; 
สัมมาญาณ ก็คือสัมมาทิฏฐิขั้นสุดทายนั่นเอง ดู ม.อ.๓/๕๔๔; องฺ.อ.๓/๔๒๔) 

1108  เรื่ององคมรรค ๓ ขอ เกิดรวมกับองคมรรคขออ่ืนๆ ดู มหาจัตตารีสกสูตร, ม.อุ.๑๔/๒๕๒-๒๘๑/๑๘๐-๑๘๙ 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๕๗ 
 

  

จุดเร่ิม พัฒนาเปนจุดสําเร็จ แหงความกาวหนาในมรรคา 
สัมมาทิฏฐิ แปลวา ความเห็นชอบ หรือเห็นถูกตอง ถ้าให้ความหมายแนวโลกีย์ ก็ว่า เห็นถูกต้องตาม

คลองธรรม ถ้าให้ความหมายแนวโลกุตระ ก็ว่า เห็นถูกต้องตามเป็นจริง1109
 คือเห็นตรงตามสภาวะ หรือตามเหตุ

ปจจัย ความหมายของสัมมาทิฏฐิน้ี จะไดกลาวถึงในตอนท่ีวาดวยองคประกอบของมรรคโดยเฉพาะ ในตอนน้ี 

ควรทราบความหมายเพียงคราวๆ พอใหเขาใจเรื่องท่ีกําลังพูดถึง   
ข้ึนตนทีเดียว สัมมาทิฏฐิในความหมายที่วา ความเห็นหรือแมแตความเชื่อถูกตองตามคลองธรรม เชน 

เชื่อวาทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว เปนตน ก็เพียงพอท่ีจะทําใหเริ่มปฏิบัติธรรมได เพราะเม่ือเชื่อหรือเห็นเชนน้ันแลว ก็

ยอมพรอมท่ีจะประพฤติปฏิบัติดี เขาสูการฝกอบรมชวงแรกในระดับศีลของไตรสิกขา   
อยางไรก็ดี บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเพียงขั้นน้ี มักจะเนนหนักอยูแคการปฏิบัติข้ันศีล (อยางท่ีพูดใน

ภาษาไทยวา อยูแคระดับศีลธรรม) ไมคอยกาวตอไปสูข้ันสมาธิและปญญา ดังจะเห็นวา ทานมักแสดง

ความหมายอยางน้ีสําหรับสัมมาทิฏฐิในธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ซึ่งเปนการปฏิบัติมรรคใน
ระดับสามัญ   

ความหมายท่ีกวางออกไปสักหนอย แมจะไมไดกําหนดอะไรชัดเจนลงไป แตก็เขากับแนวของการปฏิบัติ

ตามมรรคท้ังหมด ไดแกความหมายในแนวของการรูเขาใจอริยสัจ คือ ความเขาใจสภาพปญหา รูสาเหตุท่ีจะตอง

จัดการแกไข รูจักจุดหมายและแนวทางการปฏบัิติ พอเปนพ้ืนฐานท่ีจะเริ่มลงมือปฏิบัติได คลายกับท่ีเคยกลาวไว

แลววา รูวาตนจะไปไหน รูวาทางไหนจะไปท่ีนั้น และทางนั้นจะไปต้ังตนเดินทางไดท่ีใด   
สวนความหมายท่ีกวางท่ีสุด ก็คือความรูความเขาใจถูกตองตามความเปนจริง ไดแก มองเห็นส่ิง

ท้ังหลายตามสภาวะของมัน และเห็นความเปนไปของส่ิงท้ังหลายตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน ความหมาย

แนวน้ี กินความคลุมถึงความหมายแบบอื่นๆ ท้ังหมด เชน รวมถึงการเห็นสภาพปญหา มองเห็นกระบวนการ

แหงเหตุปจจัยท่ีเปนสาเหตุ มองเห็นทางตามภาวะท่ีมันเปนทาง เปนตน และเปนความหมายของสัมมาทิฏฐิในแง

ท่ีจะเจริญเพิ่มพูนชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไป ตลอดมรรคาแหงการปฏิบัติ อยางท่ีวา ยิ่งปฏิบัติ ก็ย่ิงรู หรือยิ่งทําไป ก็

ยิ่งรูไป จนทําสําเร็จ ก็รูหมด 
เทาท่ีกลาวมา เห็นไดแลววา สัมมาทิฏฐิ เปนจุดเริ่มตน หรือเปนตัวนํา ในการดําเนินตามมรรคาแหง

มัชฌิมาปฏิปทา และเปนตัวยืนที่มีบทบาทอยูตลอดเวลาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ  
อยางไรก็ดี ระหวางการดําเนินมรรคาตลอดสายน้ี สัมมาทิฏฐิ มิใชเพียงเปนท่ีอาศัย หรือเปนตัว

สนับสนุนองคมรรคขออื่นๆ ฝายเดียวเทานั้น แตตัวสัมมาทิฏฐิเอง ก็ไดรับความอุดหนุนจากองคมรรคขออื่นๆ 

ดวย ยิ่งการดําเนินตามมรรคกาวหนาไปเทาใด สัมมาทิฏฐิก็ยิ่งอบรมบมตัว ใหแข็งกลาชัดเจนมีกําลังบริสุทธ์ิมาก

ข้ึนเพียงนั้น และในท่ีสุด ก็กลายเปนตัวการสําคัญท่ีนําเขาถึงจุดหมายปลายทางของมรรคา จนกลาวไดวา

สัมมาทิฏฐิเปนทั้งจุดเริ่มตน และปลายสุดของมรรคา  
การท่ีสัมมาทิฏฐิเจริญคล่ีคลายขยายตัวมาตามลําดับในระหวางมรรคาเชนนี้ สองความในตัววา 

สัมมาทิฏฐิในลําดับหรือในข้ันตอนตางๆ ของการปฏิบัตินั้น มีความแตกตางกันโดยคุณภาพ ตามลําดับหรือตาม

ข้ันตอนน้ันๆ สัมมาทิฏฐิท่ีมีเมื่ออยู ณ จุดเริ่มตน ยอมมีคุณภาพตางจากสัมมาทิฏฐิท่ีมีเมื่อถึงปลายทาง  

                                                 
1109  ดู ความหมาย สัมมาทิฏฐิ ที่เปนโลกิยะ และท่ีเปนโลกุตระ ในบทวาดวยองคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 



๕๕๘  พุทธธรรม 
 

สัมมาทิฏฐิท่ีจุดเริ่มตนทีเดียวก็ดี ท่ีสุดทางก็ดี อาจมีลักษณะจําเพาะตัวท่ีแตกตางจากลักษณะท่ัวไปของ

สัมมาทิฏฐิตามความหมายทั่วไป กลาวคือ สัมมาทิฏฐิท่ีจุดเริ่มตนอาจยังมีลักษณะไมพรอมสมบูรณ ท่ีจะควร

นับวาเปนสัมมาทิฏฐิเต็มความหมายของคํา และสัมมาทิฏฐิท่ีสุดทาง อาจมีคุณสมบัติแปรเปล่ียนพิเศษออกไป 

จนควรเรียกช่ือเปนอีกอยางหน่ึงตางหาก การแยกคําเรียกจึงมีประโยชนในกรณีนี้  
โดยท่ีสัมมาทิฏฐิเปนลักษณะหน่ึงของปญญา คํารวมท่ีเหมาะในที่น้ีจึงควรไดแกคําวา “ปัญญา” ซึ่ง

หมายความวา ปญญาเจริญขึ้นตามลําดับของการฝกอบรมในมรรคาน้ี ปญญาที่เจริญตามลําดับขั้นนี้ แตละ

ข้ันตอนท่ีสําคัญ มีลักษณะและชื่อเรียกพิเศษอยางไร ควรพิจารณาตอไปสักเล็กนอย 
กลาวตามระบบมัชฌิมาปฏิปทา พอจะวางลําดับสังเขปของการเจริญปญญาไดวา 
สําหรับคนสามัญท่ัวไป ท่ีตองเรียนรูดวยอาศัยคําแนะนําส่ังสอนจากผูอื่น กระบวนการฝกอบรมจะ

เริ่มตนดวยความเชื่อในรูปใดรูปหนึ่งกอน ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ศรัทธา   
ศรัทธาน้ีอาจเปนความเช่ือเพราะพอใจในเหตุผลเบ้ืองตนของคําสอนนั้น และหรือความเช่ือในความมี

เหตุผล หรือลักษณะอันสมเหตุสมผลนาไววางใจของตัวผูสอนเอง จากน้ัน จึงมีการรับฟงคําสอน การศึกษา

อบรม เกิดความเขาใจเพิ่มพูนข้ึน มองเห็นเหตุผลท่ีถูกตองดวยตนเอง ซึ่งเรียกคราวๆ วา สัมมาทิฏฐิ   
เม่ือความเห็นความเขาใจนี้ เพิ่มพูนและแจมแจงชัดเจนขึ้นตามลําดับ ดวยการลงมือปฏิบัติ หรือพิสูจน

ดวยประสบการณ จนกลายเปนการรูการเห็นประจักษ ก็นับวาปญญาไดเจริญมาถึงขั้นท่ีเรียกวา เปนสัมมาญาณ 

ซึ่งเปนข้ันท่ีพนจากความเชื่อ (ศรัทธา) และพนจากความเขาใจดวยเหตุผล (ทิฏฐิ) ใดๆ ท้ังส้ิน เปนขั้นสุดทางและ

เขาถึงจุดหมาย คือความหลุดพนเปนอิสระ ซึ่งเรียกวา สัมมาวิมุตติ   
ลําดับความเจริญของปญญานี้ อาจเขียนใหเขาใจงายๆ ดังน้ี 

  ศรัทธา   → สัมมาทิฏฐิ →  สัมมาญาณะ     สัมมาวิมุตติ 

ตามกระบวนธรรมนี้ เริ่มแรกทีเดียว ปญญามีอยูเพียงในรูปแฝง หรือเปนตัวประกอบของศรัทธากอน 
แลวเจริญเปนตัวเองข้ึนตามลําดับ จนเมื่อถึงข้ันสุดทาย เปนสัมมาญาณ ปญญาจะเดนชัดบริสุทธ์ิเปนตัวแท สวน

ศรัทธาจะไมเหลืออยูเลย เพราะถูกปญญาแทนที่โดยส้ินเชิง เมื่อถึงข้ันนี้เทาน้ัน การตรัสรูหรือการหลุดพนจึงมีได 

กระบวนการนี้ จะไดเห็นตอไปตามลําดับ 
ขอนาสังเกตเปนพิเศษ คือ ศรัทธาท่ีปรากฏเขามาในกระบวนธรรมนี้ หมายถึงศรัทธาเพื่อปญญาหรือ

ศรัทธาท่ีนําไปสูปญญาเทานั้น จึงตองเปนความเชื่อท่ีประกอบดวยปญญา หรือเชื่อเพราะมีความเขาใจในเหตุผล

เปนมูลฐาน (เปนอาการวตีศรัทธา หรือ ศรัทธาญาณสัมปยุต) มิไดหมายถึงความเช่ือแบบมอบใจปลงปญญาให

ไป โดยไมตองพิจารณาเหตุผล (อมูลิกาศรัทธา หรือ ศรัทธาญาณวิปยุต) 
อยางไรก็ตาม ความท่ีวามาน้ี เปนการมองดูกระบวนการพัฒนาปญญา หรือความเจริญงอกงามของ

สัมมาทิฏฐิ ในแงท่ีเริ่มตนจากศรัทธาอยางเดียว ซึ่งนับวาไมครบถวน   
ความจริง วาตามหลักธรรม อัจฉริยบุคคลบางคนสรางเสริมปญญาของตนไดโดยไมตองอาศัยศรัทธา

ตอผูอื่น  ทานเหลาน้ันใชแตความรูจักคิด  รูจักมองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะและตามเหตุปจจัย  ท่ีเรียกวา    

โยนิโสมนสิการ อยางเดียว แลวก็พัฒนาปญญาใหเจริญงอกงามข้ึนจนรูเขาใจท่ัวถึงซึ่งสัจธรรม1110
  

                                                 
1110  ม.อ.๒/๔๖๗ วา พระพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจา ตรัสรูโดยใชโยนิโสมนสิการอยางเดียวเปนปจจัยของสัมมาทิฏฐิ (เคยอางแลว) 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๕๙ 
 

  

แมแตคนสามัญท่ีเริ่มตนดวยศรัทธา ปญญาของเขาจะเจริญงอกงามตอไปได ก็ตองอาศัยโยนิโส-

มนสิการของเขาเองดวย ลําพังศรัทธาอยางเดียวจะทําใหปญญาเจริญข้ึนจนถึงท่ีสุดไมได โดยเฉพาะปญญาขั้น

โลกุตระท่ีหยั่งรูสัจธรรมกําจัดกิเลสส้ินเชิง จะเกิดข้ึนไมได หากขาดโยนิโสมนสิการ1111
 แมศรัทธาท่ีถูกตองพึง

ปรารถนา ก็คือศรัทธาท่ีเชื่อมโยงหรือกระตุนใหเกิดโยนิโสมนสิการ   
โดยนัยนี้ กระบวนธรรมท่ีครบถวนจึงควรเขียนใหม ดังน้ี  

 ศรัทธา 
            สัมมาทิฏฐิ  →   สัมมาญาณ  →  สัมมาวิมุตติ 
 โยนิโสมนสิการ 

รวมความวา มีปจจัย ๒ อยางท่ีชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ศรัทธา ซึ่งหมายถึงการไวใจในปญญาของ
ผูอื่น หรืออาศัยปญญาของคนอ่ืน โดยผานทางคําแนะนําส่ังสอนเปนตนของเขา เปนการเริ่มตนจากปจจัย

ภายนอก และ โยนิโสมนสิการ ซึ่งหมายถึงความรูจักคิด หรือคิดเปน คิดถูกวิธีของตัวบุคคลนั้นเอง เปนการ

เริ่มตนจากปจจัยภายใน  
คําวา ศรัทธา ยังไมเล็งถึงตัวแหลงท่ีมาของความรูแทจริง เปนเพียงคุณธรรมภายในที่เช่ือมโยงบุคคลไว

กับปจจัยภายนอก ตัวปจจัยภายนอกท่ีเปนแหลงแทจริง ก็คือ คนอื่น คนท่ีชักจูงใหเช่ือถือ หรือคําแนะนําส่ังสอน

ของคนอ่ืน เรียกเปนคําศัพททางพุทธศาสนาวา ปรโตโฆสะ   
ปรโตโฆสะนี้ นอกจากชวยใหเกิดศรัทธา เปนวิธีสรางสัมมาทิฏฐิโดยออมแลว ยังอาจกระตุนใหบุคคลใช

โยนิโสมนสิการโดยตรงทีเดียวก็ได ดวยเหตุนี้ ทานจึงแสดงปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิไว ๒ อยาง คือ เสียงจากผูอื่นท่ี

เรียกวา ปรโตโฆสะ เปนปจจัยภายนอก และการรูจักคิดท่ีเรียกวา โยนิโสมนสิการ เปนปจจัยภายใน  
พระพุทธศาสนาย้ํานักถึงความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ เพราะคนท่ัวไป แมแตชาวพุทธเอง มักไมเอาใจใส

องคธรรมขอน้ีใหมากเทาท่ีควร แมเม่ือมองเห็นความสําคัญของสัมมาทิฏฐิแลว ก็มักเอาใจใสกันอยูเพียงแค

ความสําคัญขององคธรรมน้ัน พูดเนนพูดยํ้าแกกันถึงความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ ไมกาวตอไปอีก จึงจําเปนตอง

กระตุนเตือนวา สัมมาทิฏฐิสําคัญมากก็จริง แตส่ิงท่ีสําคัญย่ิงกวาก็คือ จะทําใหสัมมาทิฏฐินั้นเกิดขึ้นไดอยางไร  
ดังนั้น กอนจะกลาวถึงองคประกอบตางๆ ของมรรค จึงขอพูดเรื่องปจจัยของสัมมาทิฏฐินําหนา. 

  
 
 
 

  

                                                 
1111  อุ.อ.๑๓๕ วา ปรโตโฆสะ (วิธีการแหงศรัทธา) เปนปจจัยใหเกิดโลกิยสัมมาทิฏฐิ โยนิโสมนสิการ เปนปจจัยใหเกิดโลกุตรสัมมาทิฏฐิ 
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บันทึกพิเศษทายบท 
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: การจัดธรรมจริยาเขาในไตรสิกขา 
พึงสังเกตวา ใน องฺ.ติก.๒๐/๕๕๗-๘/๓๔๖-๘ พระพุทธเจาทรงจัดองคธรรมขอ ๘ และ ๙ ของธรรมจริยา (อนภิชฌา 

และอพยาบาท) เปน จิตตสัมปทา แสดงวา อยูในฝายอธิจิตตสิกขา คือสมาธิ (ธรรมจริยา ๗ ขอแรก เปน สีลสัมปทา ขอ ๑๐ 

เปน ทิฏฐิสัมปทา); การท่ีทรงจัดเชนนี้ ก็เพราะอนภิชฌา และอพยาบาท ก็คือภาวะที่ไมมีนิวรณ ๒ ขอแรก คือ อภิชฌา และ
พยาบาท (อภิชฌาในแงที่เปนนิวรณ มีความหมายเทากับกามฉันทะ และใชแทนที่กามฉันทะอยูเสมอ เชน ที.สี.๙/๓๒๔/๒๕๗ 

และท่ีมาทั้งหมดซึ่งอางแลวในขอ ๓ วาดวยพรหมจรรยท่ีสําเร็จผล ขางตน)  การละนิวรณ ๕ ได  เปนบุพภาคของการบรรลุ

อัปปนาสมาธิ และเขาถึงฌาน (สมาธิขณะท่ีละนิวรณ ๕ ได เปนอุปจารสมาธิ) อนภิชฌา และอพยาบาท ก็คือภาวะท่ีไมมีนิวรณ 

๒ ขอตน และความไมมีนิวรณ ก็คือเปนสมาธิ   
สวนเหตุผลที่จะจัดธรรมเหลานี้เขาในฝายสมาธิหรือปญญา มีอยูเพียงวา ภาวะจิตท่ีมีอนภิชฌาและอพยาบาทก็ดี การ

ทําใหอนภิชฌาและอพยาบาทมีข้ึนในจิตก็ดี จัดเปนฝายอธิจิตตสิกขา คือฝายสมาธิ ความดําริหรือนึกคิดที่ประกอบดวย

อนภิชฌาและอพยาบาทนั้น จัดเปนสัมมาสังกัปปะ เปนฝายอธิปญญาสิกขา หรือฝายปญญา ถามุงเอาความหมายในแงของ

ความดําริหรือนึกคิดที่ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนั้น ก็จัดเปนสัมมาสังกัปปะ (ดูนัย วิภงฺค.อ.๙๘) แตถาตัดเอาเฉพาะองค

ธรรมลวนๆ คือตัวอนภิชฌาและอพยาบาท ก็เปนจิตตสัมปทา ดังท่ีอางในเบื้องแรก; 
พึงสังเกตอีกอยางหน่ึงวา ในระดับกรรมบถนี้ ถาโลภติดใจของคนอื่น แตยังไมถึงกับคิดจองจะเอามาเปนของตน ก็ยัง

ไมเสีย หรือเกิดความโกรธข้ึน แตยังไมถึงกับคิดรายอยากใหเขาพินาศวอดวาย ก็ยังไมเสีย (ดู ที.อ.๓/๓๑๔; ม.อ.๑/๒๗๗; สํ.อ.
๒/๑๘๗; สงฺคณี อ.๑๘๕; นิท.อ.๑/๑๔๕) 

บันทึกท่ี ๒: การเรียกชื่อศีล ๕ และธรรมจริยา ๑๐ 

ศีล ๕ เปนคํารุนหลังสักหนอย ในพระไตรปฎกมีใชนอยแหง และใชในกรณีที่ไมแจกแจงหัวขอ เปนทํานองช่ือเรียกให

จํากันงายๆ หรือไมเปนหลักวิชามากนัก เทาท่ีพบมีใน วินย.๗/๒๖๒/๑๑๗ กลาวถึงศีล ๕ แตไมแจงหัวขอ และใน ขุ.ปฏิ.๓๑/

๙๑/๖๗ กลาวถึงศีล ๕ แตพอแจงหัวขอ กลายเปนกุศลกรรมบถ ๑๐ ไป ตอมาในชั้นอรรถกถา และหลังจากนั้น จึงเรียกศีล ๕ 

กันดื่นข้ึน   
สวนคําเดิมท่ีเรียกศีล ๕ ในพระไตรปฎก ไดแกคําวา ธรรม ๕ บาง สิกขาบท ๕ บาง แจงแตหัวขอไวไมเรียกชื่อรวม

บาง; ที่เรียกสิกขาบท ๕ ไดแก ที.สี.๙/๒๓๔/๑๘๗; ที.ปา.๑๑/๒๘๖/๒๔๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๖; อภิ.วิ.๓๕/๗๖๗-๗๗๔/

๓๘๘-๓๙๖; นอกจากนั้นเรียกวา ธรรม ๕ บาง สุกกกรรมบาง การไมมีภัยเวร ๕ บาง เปนความหมายของความมีศีลสําหรับ

อุบาสกบาง เรียกแตหัวขอ ไมมีชื่อเรียกรวมบาง ดังนี้ สํ.สฬ.๑๘/๔๘๓/๓๐๓; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๕/๑๙๑; ๑๗๑-๔/๒๒๗-๙; 
๑๗๘/๒๓๓; ๒๖๔/๓๐๗; ๓๒/๓๗; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๙/๒๙๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๑๑๕/๒๒๓; ขุ.ม.๒๙/๗๖๔/๔๗๐; ม.ม.๑๓/๔๑๗/

๓๘๓; สํ.นิ.๑๖/๑๕๒/๘๓; สํ.ม.๑๙/๑๕๗๕/๔๘๙; ที.ม.๑๐/๑๕/๑๔ = ม.อุ.๑๔/๓๖๖/๒๔๙; ที.ปา.๑๑/๒๐๘/๒๐๙; องฺ.จตุกฺก.
๒๑/๕๓/๗๕; ๙๙/๑๓๐; ๒๓๕/๓๑๙; ๒๐๑/๒๙๖ = อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๔/๑๘๐; ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๒/๒๗๙; อภิ.วิ.๓๕/๙๘๖/๕๑๑; และ
เปนสวนหนึ่งของคิหิวัตร หรือคหัฏฐวัตร ใน ขุ.สุ.๒๕/๓๕๓/๔๐๒ 

สวนกุศลกรรมบถ หรือธรรมจริยา ๑๐ มีช่ือเรียกมากมายหลายอยาง และท่ีเรียงแตหัวขอไวครบชุด แตไมเรียกช่ือ

รวมก็มีเปนอันมาก บาลีท่ีบรรจุคําสอนเรื่องน้ีมากที่สุด คือ องฺ.ทสก.๒๔/๑๕๖-๒๐๒/๒๖๗-๓๓๒ (แหงเดียวยาว ๖๕ หนา) 

นอกจากนี้มี ที.สี.๙/๒๑๑/๑๗๖; ที.ม.๑๐/๓๐๕/๓๕๙; ที.ปา.๑๑/๔๗/๘๑; ๕๓/๘๙; ๓๖๐/๒๘๔; ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๓; ๕๒๗/

๕๖๙; ม.ม.๑๓/๔๗๓/๔๓๔; ๖๑๙/๕๖๒; ม.อุ.๑๔/๒๐๒-๘/๑๔๗; ๖๐๓/๓๙๐; สํ.สฬ.๑๘/๖๐๐/๓๘๕; ๖๑๙/๓๙๖; ๖๖๕/๔๒๙; 
องฺ.ติก.๒๐/๕๕๗-๕๖๐/๓๔๖-๓๕๐; ๕๙๘/๓๘๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๔/๗๘; ๒๐๔/๓๐๑; ๒๖๔/๓๔๑; ขุ.ม.๒๙/๔๒/๔๓; ๕๓/๕๕ 

= ๙๗๓/๖๑๙; ๓๘๗/๒๖๑; อภิ.วิ.๓๕/๙๓๐/๔๙๒; ๑๐๒๘/๕๒๘; อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๕-๖/๑๘๒-๔ 



บทท่ี ๑๑ บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา   ๕๖๑ 
 

  

นอกจากนี้ มีศีลตามแนวองคมรรค (= ธรรมจริยา ๗ ขอแรก) คือ ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.อุ.๑๔/๑๔๘/๑๑๓; ๗๐๔/

๔๕๔; สํ.ม.๑๙/๑๔๕๙/๔๔๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๘๑-๒/๑๐๘; ๒๐๓/๓๐๐; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๕/๑๓๖; ๕๗๓/๓๑๗; ๑๐๐๙/๕๑๘ หรือ

ตามแนวกรรมกิเลส ๔ คือ ที.ปา.๑๑/๑๗๕/๑๙๕; ม.ม.๑๓/๓๘๐/๓๖๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๔/๙๒; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๕๒/๔๘๓; อภิ.วิ.
๓๕/๙๖๙/๕๐๘ 

บันทึกท่ี ๓: ความหมายของคําวาศีลธรรม 

ไดมีบางทานพยายามขยายความหมายของคําวา ศีลธรรม ใหกวางขวาง เชน ใหแปลศีลธรรมวา ศีลและธรรม ซึ่งจะ

ทําใหศีลธรรมคลุมคําสอนในทางพุทธศาสนาไดทั้งหมด แตความรูสึกของคนทั่วไปหายอมขยายตามไปดวยไม เชน เมื่อนึกถึง

ศีลธรรม ก็ไมอาจนึกไปถึงการฝกสมาธิ การเจริญสติปฏฐาน การพิจารณาสังขารธรรมโดยไตรลักษณ เปนตน การขยาย

ความหมายนั้น จึงทําไดเพียงในข้ันความเพียรเชิงวิชาการเทานั้น   
สวนความหมายท่ีเขาใจกันทั่วไป ก็คงอยูเพียงข้ันที่ตองแปลศีลธรรมวา ธรรมข้ันศีล หรือธรรมคือศีล แมพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็ใหความหมายเพียงแควา ความประพฤติที่ดีท่ีชอบ   
คําวาศีลธรรมอยางที่เขาใจกันนี้ จะขยายกันอยางไร ก็คงอยูเพียงในขอบเขตของหมวดธรรมที่เรียกวา กุศลกรรมบถ 

๑๐ ซึ่งมีช่ืออีกอยางหนึ่งวา ธรรมจริยา ดังท่ีเคยกลาวถึงมาแลวในตอนกอน บางทีถาหันไปใชคําวา “ธรรมจริยา” อาจจะ
เหมาะกันดีกระมัง (พึงสังเกตวา คําวาศีลธรรม แมจะมีตนศัพทอยูในบาลีสันสกฤต แตก็เปนคําไทย เกิดข้ึนในภาษาไทย มีใน

ภาษาไทย และใชกันอยูในประเทศไทยเทานั้น จึงเกิดปญหาในการแสดงความหมายข้ึนในภายหลัง; ไทยเราในปจจุบันใหคํา

ศีลธรรม ตรงกับ moral หรือ morality ในภาษาอังกฤษ แตยังไมพบประเทศใดอื่น แปลคําอังกฤษทั้งสองนั้นวาศีลธรรม คง

แปลเพียงวา ศีล หรือ สีล เทานั้น) 
อนึ่ง การแปล “ศีล” วาขอหาม เบ้ืองแรกก็มุงเพ่ือใหเขาใจกันงายๆ สําหรับชาวบานท่ัวไป หรือสําหรับการศึกษา

ข้ันตนๆ แตตอมาเกิดมีการติดในคําแปลน้ี บางทีถึงกับยึดเอาวาขอหามเปนความหมายของศีลไปจริงๆ ทําใหความเขาใจ

เกี่ยวกับศีลคับแคบและคลาดเคลื่อน มองแตดานลบอยางเดียว   
ความจริง แมแตศีลระดับวินัย อยางวินัยของพระสงฆ ก็มีท้ังฝายละเวนและขอกําหนดใหทํา เชน การเขารวมประชุม

ทําสังฆกรรม การทําหนาที่เก่ียวกับกิจของสวนรวม เชน ภัตตุเทศก ก็เปนเร่ืองศีล หรือในระดับคนทั่วไป การประพฤติมีความ

เคารพออนนอม การขวนขวายชวยเหลือรับใช ก็เปนเรื่องศีล (ดู ที.อ.๓/๒๔๖; อิติ.อ.๒๖๙; สงฺคณี อ.๒๖๓; สงฺคห.๒๙)  
นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงศีล มักมองขามเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพ ท่ีเปนสวนสําคัญอยางหน่ึงของศีลไปเสีย  
ท้ังหมดนี้ ลวนทําใหความเขาใจเก่ียวกับศีลคับแคบลง ดังนั้น เมื่อพูดถึงศีล พึงคอยระวังขยายความรูสึกใหกวาง 

ครอบคลุมสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ใหหมดดวย (ความประพฤติดีงามสุจริต นับวาเปนคําแปลท่ีดีอยาง

หนึ่งของศีล)   

บันทึกท่ี ๔: ความหมายตามแบบแผน ของไตรสิกขา 

ไตรสิกขา ถาแปลตามรูปศัพท และตามแบบแผนแทๆ จะไดความหมายดังนี้ 
๑. อธิศีลสิกขา   สิกขาคือศีลอันย่ิง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง 
๒. อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตใหเกิดสมาธิอยางสูง  
๓. อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันย่ิง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพ่ือใหเกิดความรูแจงอยางสูง 
บาลีเดิมแสดงคําจํากัดความไตรสิกขาสําหรับพระภิกษุเทานั้น คือ อธิศีลสิกขา = ปาติโมกขสังวรศีล, อธิจิตตสิกขา = 

ฌาน ๔, อธิปญญาสิกขา = การรูอริยสัจ บาง การประจักษแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ท่ีไรอาสวะ บาง (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๙-

๕๓๐/๓๐๓) คัมภีรนิทเทสขยายความเพ่ิมออกเล็กนอย (ขุ.ม.๒๙/๒๔๒/๑๘๑; ขุ.จู.๓๐/๙๒/๒๕);  



๕๖๒  พุทธธรรม 
 

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคใหความหมายกวางๆ มุงเอาอธิศีล ท่ีความสํารวมหรือสังวร อธิจิตต ท่ีความไมฟุงซาน อธิปญญา ท่ี

การเห็นหรือเขาใจถูกตอง (ขุ.ปฏิ.๓๑/๙๑/๖๙);  
วินย.อ.๑/๒๙๐ วา สิกขา ๓ นี้ มิใชหมายเอาเพียงศีล ๕ ศีล ๑๐ สมาบัติ ๘ หรือความเขาใจตามหลักกรรม ทําดีไดดี 

ทําช่ัวไดช่ัว เทานั้น เพราะศีลสมาธิปญญาขั้นนั้น พระพุทธเจาจะอุบัติหรือไม ก็ยอมมีผูสอนได แตสิกขา ๓ หมายถึง ศีล สมาธิ 

ปญญา ชนิดที่มีข้ึนตอเมื่อพระพุทธเจาอุบัติเทานั้น คือ อธิศีล = ปาติโมกขสังวรศีล, อธิจิตต = จิตประกอบดวยสมาบัติ ๘ ท่ี

เปนบาทแหงวิปสสนา, อธิปญญา = วิปสสนาญาณท่ีกําหนดไตรลักษณได;   
ในความหมายสูงสุด ทานถือวา ศีล สมาธิ ปญญา ขั้นโลกุตระ จึงจะเปนอธิศีล อธิจิตต อธิปญญา แตความหมาย

อยางน้ีคงใชในกรณีจํากัดมาก;   
บางครั้งทานผอนลงมาวา ศีลท่ีผูประสงคนิพพานสมาทาน จะเปนศีล ๕ หรือศีล ๑๐ ก็ตาม ก็เปนอธิศีล สมาบัติ ๘ ก็

เปนอธิจิตต (เชน ที.อ.๓/๒๕๑) โดยเฉพาะเม่ือพระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับอธิศีลสําหรับคฤหัสถ (เชน องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๓๕/

๒๙๒; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๗/๒๖ และผูอื่นกลาว องฺ.ติก.๒๐/๕๖๗/๓๖๐) อรรถกถาจะอธิบายวา หมายเพียง ศีล ๕ หรือไมก็ศีล 

๑๐ (องฺ.อ.๒/๓๑๖; ๓/๑๐๑,๑๙๙);   
บางครั้งคําวา “อธิ” ก็หมายเพียงวา ย่ิงกวา หรือสูงกวากันโดยการเปรียบเทียบ เชน ศีล ๑๐ เปนอธิศีล เมื่อเทียบกับ

ศีล ๕ รูปาวจรจิตเปนอธิจิตต เมื่อเทียบกับกามาวจรจิต ฯลฯ (องฺ.อ.๒/๒๘๓);    
กลาวโดยสาระก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา ที่ปฏิบัติถูกตองตามหลักการของพุทธศาสนา เปนไปเพ่ือความกาวหนาในการ

ปฏิบัติธรรม;   
ผูสนใจความหมายเพ่ิมอีก อาจดู วินย.อ.๓/๕๖; อุ.อ.๓๒๐; องฺ.อ.๒/๓๐๐; ๓/๑๒๕ เปนตน;  
สวนการจัดองคมรรคเขาในไตรสิกขา ทานแสดงไวใน วิภงฺค.อ.๑๕๘; ปฏิสํ.อ.๒๓๗ เหมือนกันกับท่ีจัดเขาใน

ธรรมขันธ ๓. 
ในสมัยอรรถกถา ทานนิยมแสดง สิกขา ๓ ในแงท่ีเปนระดับข้ันตางๆ ของการละกิเลส คือ 
๑. ศีล  เปนวีติกกมปหาน (เปนเครื่องละวีติกกมกิเลส คือกิเลสอยางหยาบ ที่เปนเหตุใหลวงละเมิดออกมาถึงกาย 

วาจา) 
๒. สมาธิ  เปนปริยุฏฐานปหาน (เปนเคร่ืองละปริยุฏฐานกิเลส คือกิเลสอยางกลาง ท่ีเรารุมอยูในจิตใจ ซึ่งบางทาน

ระบุวาไดแก นิวรณ ๕) 
๓. ปัญญา  เปนอนุสยปหาน (เปนเครื่องละอนุสยกิเลส คือกิเลสอยางละเอียด ที่แอบแนบนอนคอยอยูในสันดาน รอ

แสดงตัวในเมื่อไดเหตุกระตุน ไดแกอนุสัย ๗) 

นอกจากนี้ ทานยังไดแสดงในแงอื่นๆ อีก เชน ศีลเปนตทังคปหาน สมาธิเปนวิกขัมภนปหาน ปญญาเปนสมุจเฉท-
ปหาน ศีลเปนเครื่องละทุจริต สมาธิเปนเครื่องละตัณหา ปญญาเปนเครื่องละทิฏฐิ ดังนี้เปนตน (ดู วินย.อ.๑/๒๒ = ที.อ.๑/๒๖ 

= สงฺคณี อ.๒๙; วิสุทฺธิ.๑/๗; วินย.ฎีกา ๑/๑๑๕; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๓๑) 
   



 

ตอน ๕: ชีวิตควรเปนอยูอยางไร? 

บุพภาคของการศึกษา ๑: 

ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร  

 

บทที่ ๑๒ 

บุพภาคของการศึกษา 
หรือ 

บุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา 

สัมมาทิฏฐิ เปนองคประกอบสําคัญของมรรค ในฐานะท่ีเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติธรรม หรือเปนขั้น

เริ่มแรกในระบบการศึกษาตามหลักการของพระพุทธศาสนา และเปนธรรมที่ตองพัฒนาใหบริสุทธ์ิ ชัดเจน เปน

อิสระมากขึ้นตามลําดับ จนกลายเปนการตรัสรูในท่ีสุด ดังกลาวมาแลว ดังน้ัน การสรางเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเปนส่ิง

สําคัญย่ิง 
มีขอความในพระไตรปฎก แสดงหลักการสรางเสริมสัมมาทิฏฐิไว ดังนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการ ดังนี้คือ ปรโตโฆสะ 
และโยนิโสมนสิการ”1112 

ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง ตามพุทธพจนท่ีตรัสไวนี้ คือ 
๑. ปรโตโฆสะ = เสียงจากผูอื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก เชน การสั่งสอน แนะนํา การ

ถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร ขอเขียน คําชี้แจง อธิบาย การเรียนรูจากผูอื่น ในท่ีน้ีหมายเอาเฉพาะ

สวนท่ีดีงามถูกตอง เฉพาะอยางย่ิงการรับฟงธรรม ความรู หรือคําแนะนําจากบุคคลท่ีเปนกัลยาณมิตร (hearing 
or learning from others; inducement by others) 

ขอแรกน้ี เปนองคประกอบฝายภายนอก ไดแกปจจัยทางสังคม อาจเรียกงายๆวา วิธีการแหงศรัทธา 

๒. โยนิโสมนสิการ = การทําในใจโดยแยบคาย = การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน หรือ

คิดอยางมีระเบียบ หมายถึง การรูจักมอง รูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลาย โดยมองตามที่ส่ิงน้ันๆ มันเปนของมัน และ

โดยวิธีคิดหาเหตุผล สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะส่ิงน้ันๆ หรือปญหานั้นๆ ออก ใหเห็นตาม

สภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเขาจับ 

(analytical reflection; reasoned or systematic attention) 
ขอสองนี้ เปนองคประกอบฝายภายใน ไดแกปจจัยในตัวบุคคล อาจเรียกงายๆ วา วิธีการแหงปญญา 

                                                 
1112   องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐; และดู ม.มู.๑๒/๔๙๗/๕๓๙; สวนปจจัยใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็มี ๒ ตรงขามจากน้ี คือ ปรโตโฆสะ (ที่ไม

ถูกตอง) และอโยนิโสมนสิการ (องฺ.ทสก.๒๔/๙๓/๒๐๑) 

๒ 



๕๖๔  พุทธธรรม 
 

มีพุทธพจนแสดงปจจัยท้ังสองน้ีในภาคปฏิบัติของการฝกอบรม เนนถึงความสําคัญอยางควบคูกันดังน้ี 

(๑) “สําหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา...เรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใด มีประโยชน์
มากเท่าความมีกัลยาณมิตร เลย”  

(๒) “สําหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา...เรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายในอื่นใด มีประโยชน์มาก
เท่าโยนิโสมนสกิาร เลย”1113 

ปจจัยท้ัง ๒ อยางนี้ ยอมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
สําหรับคนสามัญซึ่งมีปญญาไมแกกลา ยอมตองอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอื่น และคลอยไปตาม

คําแนะนําชักจูงท่ีฉลาดไดงาย แตก็จะตองฝกหัดใหสามารถใชความคิดอยางถูกวิธีดวยตนเองไดดวย จึงจะ

กาวหนาไปถึงท่ีสุดได  
สวนคนท่ีมีปญญาแกกลา ยอมรูจักใชโยนิโสมนสิการไดดีกวา แตกระนั้นก็อาจตองอาศัยคําแนะนําท่ี

ถูกตองเปนเครื่องนําทางในเบื้องตน และเปนเครื่องชวยสงเสริมใหกาวหนาไปไดรวดเร็วยิ่งข้ึนในระหวางการ

ฝกอบรม 
การสรางเสริมสัมมาทิฏฐิดวยปจจัยอยางท่ี ๑ (ปรโตโฆสะ) ก็คือ วิธีการท่ีเริ่มตนดวยศรัทธา และอาศัย

ศรัทธาเปนสําคัญ เมื่อนํามาใชปฏิบัติในระบบการศึกษาอบรม จึงตองพิจารณาที่จะใหไดรับการแนะนําชักจูงส่ัง

สอนอบรมท่ีไดผลดีท่ีสุด คือ ตองมีผูส่ังสอนอบรมท่ีเพียบพรอมดวยคุณสมบัติ มีความสามารถ และใชวิธีการ

อบรมส่ังสอนท่ีไดผล   
ดังน้ัน ในการศึกษาอบรม จึงจํากัดใหไดปรโตโฆสะท่ีมุงหมาย ดวยหลักท่ีเรียกวา กัลยาณมิตตตา 

หรือการมีกัลยาณมิตร   
สวนปจจัยอยางท่ี ๒ (โยนิโสมนสิการ) เปนตัวหลักการใชปญญา ซึ่งจะตองพิจารณาวาควรใชความคิด

ใหถูกตองอยางไร   
เมื่อนําปจจัยทั้งสองมาประกอบกัน นับวากัลยาณมิตตตา เปนองคประกอบภายนอก และโยนิโส

มนสิการ เปนองคประกอบภายใน  
ถาตรงขามจากนี้ คือ ไดผูไมเปนกัลยาณมิตร ทําใหประสบปรโตโฆสะท่ีผิดพลาด และใชความคิดผิดวิธี

เปนอโยนิโสมนสิการ ก็จะไดรับผลตรงขาม คือเปนมิจฉาทิฏฐิไปได 
ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการน้ี มีหลักการบางอยางท่ีควรทราบ ดังตอไปน้ี 

 
  

                                                 
1113  ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๔-๕/๒๓๖-๗; เทียบ สํ.ม.๑๙/๕๑๘, ๕๒๐/๑๔๑-๒ 



บทท่ี ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร  ๕๖๕ 
 

  

บุพนิมิตท่ี ๑: ปรโตโฆสะ – กัลยาณมิตร 

วิธีการแหงศรัทธา 

ปรโตโฆสะ หรือเสียงจากผูอื่น ท่ีจะใหเกิดสัมมาทิฏฐิได ก็คือ เสียงท่ีดีงาม เสียงท่ีถูกตอง เสียงท่ีบอก

กลาวชี้แจงความจริง มีเหตุผล เปนประโยชน เฉพาะอยางย่ิง ท่ีเกิดจากความรักความปรารถนาดี   
เสียงดีงามถูกตองเชนนี้ เกิดจากแหลงท่ีดี คือคนดี คนมีปญญา คนมีคุณธรรม คนเชนน้ีทางธรรม 

เรียกวา สัตบุรุษ
1114

 บาง บัณฑิตบาง ถาคนดี คือสัตบุรุษ หรือบัณฑิตน้ี ไปทําหนาท่ีชวยเหลือแนะนํา ส่ังสอนชัก

นําสัมมาทิฏฐิใหแกผูอื่น ก็เรียกวาเขาทําหนาท่ีเปน กัลยาณมิตร  
แตบุคคลผูแสวงสัมมาทิฏฐิ ไมจําเปนตองรอใหสัตบุรุษหรือบัณฑิตมาหาตน ตรงขาม เขายอมกระตือ 

รือรนท่ีจะไปหา ไปปรึกษา ไปสดับฟง ไปขอคําแนะนําช้ีแจงสั่งสอน เขารวมหมูอยูใกล ตลอดจนศึกษาแบบอยาง

แนวทางจากบัณฑิตหรือสัตบุรุษน้ันเอง การกระทําของเขาอยางน้ีเรียกวา การเสวนาสัตบุรุษ หรือคบหาคนดี
1115

  
แตไมวาสัตบุรุษจะมาทําหนาท่ีให หรือบุคคลน้ันจะไปคบหาสัตบุรุษเองก็ตาม ในเมื่อมีการยอมรับหรือ

อิทธิพลตอกันเกิดข้ึนแลว ก็เรียกวาเขามีกัลยาณมิตร และเรียกภาวะน้ีวา “กัลยาณมิตตตา” แปลวา ความมี

กัลยาณมติร 
กัลยาณมิตร มิไดหมายถึงเพื่อนท่ีดีอยางในความหมายสามัญเทานั้น แตหมายถึงบุคคลผูเพียบพรอม

ดวยคุณสมบัติท่ีจะส่ังสอน แนะนํา ช้ีแจง ชักจูง ชวยบอกชองทาง หรือเปนตัวอยางใหผูอื่นดําเนินไปในมรรคา

แหงการฝกฝนอบรมอยางถูกตอง ในคัมภีรวิสุทธิมัคค ทานยกตัวอยางเชน พระพุทธเจา พระอรหันตสาวก ครู 

อาจารย และทานผูเปนพหูสูตทรงปญญา สามารถส่ังสอนแนะนํา เปนที่ปรึกษาได แมจะออนวัยกวา1116 
ในกระบวนการพัฒนาปญญา ความมีกัลยาณมิตรนี้ จัดวาเปนระดับความเจริญปญญาในข้ันศรัทธา   
สวนในระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมิตรควรมีความหมายครอบคลุมท้ังตัวบุคคลผูอบรมส่ัง

สอน เชน พอแม ครู อาจารย เปนตน ท้ังคุณสมบัติของผูสอน ท้ังหลักการ วิธีการ อุปกรณ อุบายตางๆ ในการ

สอน และการจัดดําเนินการตางๆ ทุกอยาง ท่ีผูมีหนาท่ีใหการศึกษาจะพึงจัดทํา เพื่อใหการศึกษาอบรมไดผลดี 

ตลอดจนหนังสือ ส่ือมวลชน บุคคลตัวอยาง เชน มหาบุรุษ หรือผูประสบความสําเร็จโดยธรรม และส่ิงแวดลอม

ทางสังคมทั้งหลายท่ีดีงาม เปนประโยชน เทาท่ีจะเปนองคประกอบภายนอกในกระบวนการพัฒนาปญญานั้นได 

                                                 
1114  ตามบาลีเปน สัปปุริส จะเขียนอยางลูกครึ่งเปน สัปปุรุษ หรือ สัปบุรุษ ก็ได สัตบุรุษนี้ ถามาคูกับอริยะ ทานใหอริยะ หมายถึง

พระพุทธเจา สัตบุรุษ หมายถึงพระปจเจกพุทธเจา และตถาคตสาวก หรือพระสาวกทั้งหลาย หรือท้ังอริยะและสัตบุรุษมีความหมาย

เทากันก็ได (เชน ม.อ.๑/๒๘, ๓๒; สํ.อ.๒/๓๐๖, ๓๑๐; นิทฺ.อ.๒/๓๐๖, ๓๑๐; สงฺคณี อ.๕๐๓, ๕๐๗) ถาสัตบุรุษมาลําพัง ก็หมายถึง

พระพุทธเจาลงมาทั้งหมด (เชน ที.อ.๓/๒๗๖, ๓๒๘; องฺ.อ.๒/๓๗๘) คําวา “บัณฑิต” ก็ใชไดตั้งแตพระพุทธเจาลงมา (เชน ขุทฺทก.อ.

๑๔๐; สุตฺต.อ.๒/๙๒)  
   วาโดยทั่วไป อริยะ สัตบุรุษ และบัณฑิต ใชในความหมายที่คาบเก่ียวกัน บางทีก็ใชแทนกัน แตถาจะเอาหลักตามพุทธพจน 

บัณฑิต คือผูบรรลุอัตถะ ๒ ดังกลาวในตอนกอน (นัยอ่ืนยังมีอีก) สัตบุรุษ คือผูมีคุณสมบัติดังจะกลาวตอไป 

1115  ตามบาลีเปน สัปปุริสสังเสวะ หรือ สัปปุริสูปสังเสวะ หรือ สัปปุริสูปสสยะ หรือ สัปปุริสูปนิสสยะ หรือ สัปปุริสเสวนา หรือ บัณฑิต-

เสวนา ก็ได.  

1116  ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๒๓-๑๒๕ (คัมภีรน้ี แสดงตัวอยางในกรณีของการเรียนสมาธิภาวนา) 



๕๖๖  พุทธธรรม 
 
ความสําคัญของการมีกัลยาณมิตร 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด 
ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่
ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มาก ซึ่งอริย-
อัษฎางคิกมรรค”1117 

“ดูกรอานนท์ ความมีกัลยาณมิตร...เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว เพราะว่า ผู้มี
กัลยาณมิตร...พึงหวังส่ิงน้ีได้ คือ เขาจักเจริญ จักทําให้มาก ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค 

“อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร เหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดา ก็พ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็น
ธรรมดา ก็พ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดา ก็พ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาส เป็นธรรมดา ก็พ้นจาก โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส”1118 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงเงินแสงทอง เป็นบุพนิมิตมาก่อน ฉันใด 
ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ ฉัน
น้ัน ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร พึงหวังส่ิงน้ีได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มาก ซึ่งโพชฌงค์ ๗”1119 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้สักอย่างหน่ึง ท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือให้
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย เมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตร 
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเส่ือมไป”1120 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่1121...ที่เป็นไปเพื่อความ
ดํารงม่ัน ไม่เส่ือมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม1122 เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย” 

“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ย่ิงใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย”1123 

“สําหรับภิกษุผู้เสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม 
เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่มีประโยชน์มาก เหมือนความมี
กัลยาณมิตรเลย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร ย่อมกําจัดอกุศลได้ และย่อมบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น”1124 

“ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร...พึงหวังส่ิงน้ีได้ คือ 
(๑) จักเป็นผู้มีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร ฯลฯ 
(๒) จักเป็นผู้ได้ (มีโอกาสสดับฟัง ได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบาย) ตามความปรารถนา 
ในเรื่องต่างๆ ที่ขัดเกลาอุปนิสัย ชําระจิตใจให้ปลอดโปร่ง คือ เรื่องความมักน้อย ฯลฯ 
เรื่องการบําเพ็ญเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ 

                                                 
1117  สํ.ม.๑๙/๑๒๙/๓๖, ฯลฯ 
1118  สํ.ม.๑๙/๕-๑๑/๒-๕, ฯลฯ 
1119  สํ.ม.๑๙/๔๑๑/๑๑๒ 
1120  องฺ.เอก.๒๐/๗๒/๑๖ 
1121  องฺ.เอก.๒๐/๙๖/๒๐ 
1122  องฺ.เอก.๒๐/๑๒๘/๒๕ 
1123  องฺ.เอก.๒๐/๑๑๒/๒๒; เทียบ สํ.ม.๑๙/๕๒๐/๑๔๒ 
1124  ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๕/๒๓๗ 
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(๓) จักเป็นผู้ตั้งหน้าทําความเพียร เพื่อกําจัดอกุศลธรรม และเพื่อบําเพ็ญกุศลธรรมให้
เพียบพร้อม จักเป็นผู้แข็งขัน บากบ่ันม่ันคง ไม่ทอดธุระ ในกุศลธรรม 
(๔) จักเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา ที่เป็นอริยะ หยั่งรู้ถึงความเกิดความดับ ชําแรก
กิเลส นําไปสู่ความจบส้ินแห่งทุกข์”1125 

บาลีท่ียกมาอางนี้ เนนความสําคัญของความมีกัลยาณมิตรสําหรับพระภิกษุ เพราะเปนพุทธพจนท่ีตรัส

กะพระภิกษุ   
สวนในดานคําสอนสําหรับคนท่ัวไป โดยเฉพาะชาวบาน ยิ่งมีหลักธรรม และพุทธภาษิต ท่ีย้ําถึง

ความสําคัญของการคบหา และการเสวนาคนดี เพิ่มจากน้ีอีกมากมาย ดังเชนวา  
ความมีกัลยาณมิตร เปนขอธรรมอยางหน่ึงท่ีเปนไปเพื่อบรรลุทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนโลกนี้)

1126
  

การคบคนช่ัว เปนอบายมุข1127
  

การคบมิตร และปฏิบัติถูกตองตอมิตร เปนหลักอยางหน่ึงในคําสอนเรื่องทิศ ๖
1128

  
การรูจักเลือกคบคนตามหลักมิตรแท มิตรเทียม

1129
 เปนหลักธรรมหมวดใหญทีเดียว  

การเสวนาสัตบุรุษ เปนขอธรรมหน่ึง ในจักร ๔
1130

 ในวุฒิธรรม ๔
1131

 และในโสตาปตติยังคะ ๔
1132

  
ความมีกัลยาณมิตร เปนขอธรรมหนึ่งในนาถกรณธรรม หรือธรรมท่ีทําใหคนพึ่งตนได ๑๐ ประการ

1133
   

ในชาดก ซึ่งเปนคําสอนสําหรับคนทุกช้ันทุกประเภท โดยเฉพาะชาวบาน ก็มีเรื่องราวและสุภาษิตแนะนํา

เกี่ยวกับการคบหา หรือการเสวนา เปนจํานวนมาก1134
   

นอกจากนั้น ยังมีธรรมภาษิตเกี่ยวกับเรื่องน้ี กระจายอยูท่ัวๆ ไปในพระสุตตันตปฎก ขอยกมาดูเปน

ตัวอยาง  
                                                 
1125  องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕, ๒๐๗/๓๖๕, ๓๗๐; ขุ.อุ.๒๕/๘๘/๑๒๗ 
1126 องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๘๙ 
1127  ที.ปา.๑๑/๑๘๔/๑๙๘; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๒ 
1128  ที.ปา.๑๑/๒๐๒/๒๐๔ 
1129  ที.ปา.๑๑/๑๘๖-๑๙๗/๑๙๙-๒๐๒ 
1130  ธรรมนําชีวิตสูความเจริญรุงเรือง ดุจลอนํารถสูที่หมาย, และเปนพหุการธรรม (ธรรมมีอุปการะมาก) ที.ปา.๑๑/๔๐๐/๒๙๓; องฺ.

จตุกฺก.๒๑/๓๑/๔๑ 
1131  ธรรมเครื่องเจริญปญญา หลักการพัฒนาปญญา, องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๓๒; มีอุปการะมากสําหรับมนุษยทุกคน, องฺ.จตุกฺก.๒๑/

๒๔๙/๓๓๒ 
1132  คุณสมบัติท่ีจะทําใหเปนโสดาบัน, สํ.ม.๑๙/๑๔๒๙/๔๓๔ 
1133  หลักน้ีตรัสแกภิกษุ เชน ที.ปา.๑๑/๓๕๗/๒๘๑; ๔๖๖/๓๓๔; องฺ.ทสก.๒๔/๑๗/๒๕ 
1134  เรื่องท่ีเดน คือ นกแขกเตาสองพี่นอง (สัตติคุมพชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๒๑๔๒/๔๓๕; ชา.อ.๗/๗๗); มะมวงรสวิเศษ (ทธิวาหนชาดก, ขุ.

ชา.๒๗/๒๒๑/๖๗; ชา.อ.๓/๑๓๔); มากับคนเล้ียง (คิริทัตตชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๒๑๗/๖๕; ชา.อ.๓/๒๑๙); ชางแปรนิสัย (มหิลามุข
ชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๒๖/๙; ชา.อ.๑/๒๗๙); นกพิราบกับกา (กโปตชาดก; ขุ.ชา.๒๗/๔๒/๑๔; ชา.อ.๒/๑๑; ขุ.ชา.๒๗/๘๒๕/๑๘๕; ชา.อ.
๔/๕๑๓; โลลชาดก; ขุ.ชา.๒๗/๔๒๑/๑๑๑; ชา.อ.๔/๑๑๐); สุนัขจิ้งจอกกับลูกสิงโต (มโนชชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๙๗๖/๒๑๒; ชา.อ.๕/

๑๒๔); ไกกับเหย่ียว (กุกกุฏชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๑๔๒๒/๒๙๐; ชา.อ.๕/๔๙๔);  
   นอกจากนี้พึงดู มิตตามิตตชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๒๔๓/๗๑; ชา.อ.๓/๑๗๓; ขุ.ชา.๒๗/๑๗๑๓/๓๔๐; ชา.อ.๕/๑๔๓); พยัคฆชาดก 

(ขุ.ชา.๒๗/๔๑๕/๑๑๑; ชา.อ.๔/๑๐๓); กุนตินีชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๖๗๐/๑๕๘; ชา.อ.๔/๓๙๕); มหาสุวราชชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๑๒๒๖/

๒๕๕; ชา.อ.๕/๓๕๐); กุสนาฬิชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๑๒๑/๓๙; ชา.อ.๒/๓๑๑); กุรุงคมิคชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๖๒๑/๗๖; ชา.อ.๓/๒๐๓); 
มหาอุกกุสชาดก (ขุ.ชา.๒๗/๑๘๙๑/๓๗๑; ชา.อ.๖/๒๖๕) เปนตน และมีสุภาษิตเก่ียวกับการคบหา แทรกอยูในเร่ืองท่ีไมวาดวยการ

เสวนาโดยตรงอีกมาก 



๕๖๘  พุทธธรรม 
 

“การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต และการบูชาคนควรบูชา นี่เป็นอุดมมงคล”1135 
“คบคนเช่นใด ก็เป็นเช่นคนน้ัน”1136 
“ผู้ใด แม้มิได้ทําความชั่ว แต่เกลือกกลั้วกับผู้ทําบาป, ผู้นั้นย่อมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่ว 

และเส่ือมเสียชื่อเสียงย่ิงๆ ขึ้น”1137 
“ผู้คบคนเลว ย่อมพลอยเลวลง1138 
“ผู้ใดห่อปลาเน่าด้วยใบคา ใบคาย่อมเหม็นกลิ่นปลาคละคลุ้ง, การเกลือกกลั้วคนพาล ย่อม

มีผลอย่างน้ัน 
“ผู้ใดห่อกฤษณาด้วยใบไม้ ใบไม้นั้น ย่อมพลอยมีกลิ่นหอมฟุ้ง, การเสวนานักปราชญ์ 

ย่อมมีผลอย่างน้ัน”1139 
“ปราชญ์ย่อมแนะนําสิ่งท่ีควรแนะนํา ไม่ชวนทําส่ิงไม่เป็นเรื่อง”1140 
“พึงมองเห็นคนมีปัญญา ที่ชอบชี้โทษ พูดจาข่มขี ่ เสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ คน

เช่นน้ัน เป็นบัณฑิต ควรคบได้, คบคนเช่นน้ัน มีแต่ดีขึ้น ไม่เลวลง”1141 
“พึงแนะนําตักเตือนเถิด พึงพรํ่าสอนเถิด พึงห้ามปรามจากความชั่วเถิด, คนที่ทําเช่นนั้น

ย่อมเป็นท่ีรักของสัตบุรุษ ไม่เป็นท่ีรักของอสัตบุรุษ”1142 
“ธีรชน อยู่ร่วมด้วยเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งญาติ”1143 
“เดินร่วมกัน ๗ ก้าว ก็นับว่าเป็นมิตร, เดินร่วมกัน ๑๒ ก้าว ก็นับว่าเป็นสหาย, อยู่ร่วมกันสัก

เดือนหน่ึง หรือครึ่งเดือน ก็นับว่าเป็นญาติ, ถ้านานกว่าน้ันไป ก็เหมือนเป็นตัวเอง”1144 
“มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เหมือนหมู่ไม้มากหลายในกลางป่า, ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่

โดดเด่ียว ถึงจะงอกงามใหญ่โตเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได”้1145 
“ถ้าได้สหายผู้มีปัญญาปกครองตน พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา, ถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญา

ปกครองตน พึงเท่ียวไปคนเดียว และไม่พึงทําความชั่ว”1146 
“ควรคบมิตรท่ีเป็นพหูสูต ผู้ทรงธรรม ผู้โอฬารด้วยความดี มีปฏิภาณ, ครั้นรู้จักประโยชน์

ท่ีมุ่งหมาย กําจัดความสงสัยได้แล้ว จึงควรเที่ยวไปผู้เดียว เหมือนนอแรด”1147 
“การฟังธรรมตามกาล...การสนทนาธรรมตามกาล น่ีเป็นอุดมมงคล”1148 

                                                 
1135  ขุ.ขุ.๒๕/๖/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๘/๓๗๖ 
1136  ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๔/๒๘๓; ขุ.ชา.๒๗/๒๑๕๒/๔๓๗; ๒๘/๘๖๒/๓๐๓ 
1137  ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๔/๒๘๓ 
1138  องฺ.ติก.๒๐/๔๖๕/๑๕๘ 
1139

 ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๔/๒๘๓; ขุ.ชา.๒๗/๒๑๕๒/๔๓๗; ๒๘/๘๖๒/๓๐๓ 
1140  ขุ.ชา.๒๗/๑๘๑๙/๓๕๕ 
1141  ขุ.ธ.๒๕/๑๖/๒๕ 
1142  ขุ.ธ.๒๕/๑๖/๒๕ 
1143  ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒ 
1144  ขุ.ชา.๒๗/๘๓/๒๗ 
1145  ขุ.ชา.๒๗/๗๔/๒๓ 
1146  ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๘ 
1147  ขุ.สุ.๒๕/๒๙๖/๓๓๖ 
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“คนขึ้นแพน้อยไปในมหาสมุทร พึงจมเสีย ฉันใด แม้แต่สาธุชน อาศัยคนเกียจคร้าน ก็
ย่อมจมลงได้ ฉันน้ัน, เพราะฉะน้ัน ควรเว้นห่างคนเกียจคร้าน มีความเพียรทรามอย่างนั้นเสีย 
พึงอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิต ผู้สงัด ผู้เป็นอารยะ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว เพ่งพินิจ ผู้เร่งระดมความเพียร
เป็นนิตย์”1149 

สุภาษิตทํานองน้ี แมไมตองยกมาแสดงมาก ก็พอใหขอสังเกตเชิงเปรียบเทียบไดวา  
- พุทธพจนเกี่ยวกับการเสวนาท่ีตรัสแกพระภิกษุ โดยมากมีจุดหมายมุงตรงตอปรมัตถ และประสงคจะ

เสริมสรางสัมมาทิฏฐิในแนวท่ีจะเปนโลกุตระอยางเดนชัด  
- สวนที่แสดงสําหรับคนทั่วไป หรือชาวบาน เนนประโยชนในข้ันทิฏฐธัมมิกัตถะ เชื่อมกับสัมปรายิกัตถะ มุง

การชวยเหลือเกื้อกูลกันในชีวิตประจําวัน กลมกลืนไปกับการชักจูงสัมมาทิฏฐิในระดับโลกีย คือความเช่ือกรรม 

ความสํานึกรับผิดชอบเก่ียวกับความดีความช่ัว ยังไมเนนสัมมาทิฏฐิแนวที่จะเปนโลกุตระ คือ การมองโลกและ
ชีวิตตามสภาวะ เปนทํานองปลอยใหแฝงอยู และสอนสอดแทรกไปตามโอกาส1150

 อยางท่ีเรียกวา        คอยๆ 

ปูพ้ืนฐานจิตใจใหพรอมข้ึนไปเรื่อยๆ เพราะคนท่ัวไปมีหลายระดับ 

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 
คนดี วาโดยลักษณะเฉพาะตัวของเขา ท่ีเรียกวาเปนสัตบุรุษ หรือบัณฑิต มีคุณสมบัติบางอยางท่ีควร

ทราบ ดังน้ี 
สัตบุรุษ คือคนดี หรือคนท่ีแท มีธรรมของสัตบุรุษ เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ดังนี้1151 
๑. ธัมมัญญุตา  รูหลักและรูจักเหตุ คือ รูหลักความจริงของธรรมชาติ รูหลักการ กฎเกณฑแบบแผน 

หนาท่ี ซึ่งจะเปนเหตุใหกระทําการไดสําเร็จผลตามความมุงหมาย เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมท่ีตนจะตองศึกษาและ

ปฏิบัติคืออะไร มีอะไรบาง ผูปกครองรูธรรมของผูปกครอง คือรูหลักการปกครอง 
๒. อัตถัญญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือ รูความหมายและความมุงหมายของหลักธรรม หรือ

หลักการ กฎเกณฑ หนาท่ี รูผลท่ีประสงคของกิจท่ีจะกระทํา เชน ภิกษุรูวาธรรมที่ตนศึกษาและปฏิบัติน้ันๆ มี

ความหมายและความมุงหมายอยางไร ตลอดจนรูจักประโยชนท่ีเปนจุดหมายหรือสาระของชีวิต 
๓. อัตตัญญุตา รูจักตน คือ รูฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม 

เปนตน ของตน ตามเปนจริง เพื่อประพฤติปฏิบัติไดเหมาะสม และใหเกิดผลดี เชน ภิกษุรูวาตนมีศรัทธา ศีล สุ

ตะ จาคะ ปญญา และปฏิภาณแคไหน 
๔. มัตตัญญุตา รูจักประมาณ คือ รูความพอเหมาะพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร ใน

การใชจายทรัพย ภิกษุรูจักประมาณในการรับปจจัย ๔ เปนตน 
                                                                                                                                                        
1148  ขุ.ขุ.๒๕/๖/๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๘/๓๗๗ 
1149  สํ.นิ.๑๖/๓๗๒/๑๙๐; ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๖/๒๘๔ (ตรัสแกพระภิกษุ) 
1150  คําสอนสําหรับคนท่ัวไปในแนวน้ี เชน การใหรูจักวางใจตอความตาย โดยพิจารณาความจริงเก่ียวกับชีวิตและสังขารท้ังปวงท่ีไมเที่ยง

แทย่ังยืน และการไมมัวเมาในลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เปนตน 
1151  ที.ปา.๑๑/๓๓๑/๒๖๔; ๔๓๙/๓๑๒; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๔; สัปปุริสธรรมอีกหมวดหนึ่งมี ๘ ขอ ตางไปอีกแนวหนึ่ง ดู ม.อุ.๑๔/

๑๔๓/๑๑๒; ธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ เรียกวา สัปปุริสธรรม ก็ได (องฺ.ทสก.๒๔/๑๘๑/๓๐๐) บางแหงเรียก อเสขธรรม
หรือสัมมัตตะ ๑๐ วา สัปปุริสธรรม (องฺ.ทสก.๒๔/๑๔๘/๒๖๒); บางทีเรียกผูประกอบดวยมรรคมีองค ๘ นั่นเองวา สัตบุรุษ (สํ.ม.

๑๙/๗๒, ๗๖/๒๔); พุทธพจนที่เก่ียวกับสัตบุรุษ อสัตบุรุษ มีมากมายเกินกวาจะนํามาแสดงในที่น้ี จึงเลือกมาพอเห็นหลัก 



๕๗๐  พุทธธรรม 
 

๕. กาลัญญุตา รูจักกาล เชน รูวาเวลาไหน ควรทําอะไร รูจักเวลาเรียน เวลาทํางาน เวลาพักผอน เปนตน 
๖. ปริส ัญญุตา รูจักชุมชน คือ รูจักถิ่น รูจักท่ีชุมนุม และชุมชน รูจักมารยาท ระเบียบวินัย 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และขอควรรูควรปฏิบัติ ตอชุมชนนั้นๆ 
๗. ปุคคลัญญุตา รูจักบุคคล คือ รูความแตกตางระหวางบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ และ

คุณธรรม เปนตน เพื่อปฏิบัติตอผูน้ันโดยถูกตอง เชนวา ควรจะคบหรือไม จะเก่ียวของ จะใช จะยกยอง จะ

ตําหนิ หรือจะแนะนําส่ังสอนอยางไร จึงจะไดผลดี เปนตน 

บัณฑิต คือ คนฉลาด หรือคนท่ีดําเนินชีวิตดวยปญญา มีคุณสมบัติท่ีทานแสดงไวหลายแบบหลาย

อยาง เชน ในพุทธพจนตอไปน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย คนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกําหนด บัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกําหนด, ต่างก็
ปรากฏแจ่มฉายด้วยความประพฤติของตน,1152 ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่า 
เป็นพาล คือ ด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต..., ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึง
ทราบว่าเป็นบัณฑิต คือ ด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต...”1153 

“ภิกษุทั ้งหลาย ลักษณะของบัณฑิต เครื่องหมายของบัณฑิต แนวความประพฤติของ
บัณฑิตมี ๒ ประการ ดังนี้ กล่าวคือ บัณฑิตเป็นผู้มีปกติคิดความคิดดี มีปกติพูดถ้อยคําดี มี
ปกติทําการดี”1154 

“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่าเป็นบัณฑิต กล่าวคือ ตั้ง
ปัญหาโดยแยบคาย แก้ปัญหาโดยแยบคาย และเมื่อคนอื่นแก้ปัญหาได้แยบคาย ด้วยถ้อยคํา
กลมกล่อม สละสลวย ได้เหตุได้ผล ก็อนุโมทนา”1155 

“ภิกษุท้ังหลาย คนพาลม ี๒ ดังน้ี คือ ผู้แบกภาระท่ีไม่มาถึง ๑ ผู้ไม่แบกภาระท่ีมาถึง ๑... 
“บัณฑิตมี ๒ ดังน้ี คือ ผู้แบกภาระที่มาถึง ๑ ผู้ไม่แบกภาระท่ีไม่มาถึง ๑...”1156 

“ภิกษุพาล ปรารถนาคําสรรเสริญที่ไม่เป็นจริง ความเด่นออกหน้าในหมู่ภิกษุ ความเป็น
ใหญ่ในอาวาสทั้งหลาย และการบูชาในตระกูลคนอื่น, (เขาคิดว่า) ขอให้คนทั้งหลาย ทั้งพวก
คฤหัสถ์ และบรรพชิต จงสําคัญว่า สิ่งที่ทําสําเร็จแล้ว ก็เพราะอาศัยเราคนเดียว ขอให้ทั้งสอง
พวกนั้นจงอยู่ในอํานาจของเราเท่านั้น ในกิจน้อยใหญ่ ไม่ว่าอย่างใดๆ คนพาลมีความดําริดั่งนี้ 
ความริษยา และมานะ (ความถือตัว) จึงมีแต่พอกพูน”1157 

“สัตบุรุษทั้งหลายไปไม่ติดทุกสถาน, สัตบุรุษไม่ปราศรัยเพราะอยากได้กาม, บัณฑิตถูกสุข
หรือทุกข์ก็ตามกระทบเข้า ย่อมไม่แสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ 

                                                 
1152  บาลีวา “อปทาเน โสภติ ปฺา” แปลตาม องฺ.อ.๒/๘๗ 
1153  องฺ.ติก.๒๐/๔๔๑/๑๒๘ 
1154  องฺ.ติก.๒๐/๔๔๒/๑๒๙; ม.อุ.๑๔/๔๖๘/๓๑๑ 
1155  องฺ.ติก.๒๐/๔๔๔/๑๓๐ 
1156  องฺ.ทุก.๒๐/๓๔๓-๔/๑๐๕ 
1157  ขุ.ธ.๒๕/๑๕/๒๔ 
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“บัณฑิตไม่ทําชั่วเพราะเหตุแห่งตน หรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น, ไม่พึงปรารถนา บุตร 
ทรัพย์ รัฐ ความสําเร็จแก่ตน โดยไม่ชอบธรรม, บัณฑิตนั้น พึงเป็นผู้มีศีล มีปัญญา 
ประกอบด้วยธรรม”1158 

“ผู้ใด เขาสักการะก็ตาม ไม่สักการะก็ตาม ย่อมมีสมาธิไม่หวั่นไหว เป็นอยู่ด้วยความไม่
ประมาท, ผู้นั้น ซึ่งมีปกติเพ่งพินิจ ทําความเพียรตลอดเวลา เห็นแจ้งด้วยความเข้าใจอันสุขุม 
ยินดีในความส้ินอุปาทาน ท่านเรียกว่าสัตบุรุษ”1159 

“คนไขนํ้าย่อมไขนํ้าไป ช่างศรย่อมดัดลูกศร ช่างถากย่อมถากไม้ บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึก
ตน”1160 

“หงส์ก็ดี นกกระเรียนก็ดี นกยูงก็ดี ช้างก็ดี เนื้อฟานทั้งหลายก็ดี ย่อมกลัวราชสีห์ทั้งนั้น 
จะวัดที่ร่างกายไม่ได้ ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ถึงแม้เป็นเด็ก ถ้ามีปัญญา ก็นับว่า
ผู้ใหญ่ แต่ถ้าโง่ ถึงร่างกายจะใหญ่โต ก็หาเป็นผู้ใหญ่ไม่”1161 

“คนมีสุตะน้อยนี้ ย่อมแก่ไปเหมือนโคถึก เนื้อของเขาย่อมเจริญ แต่ปัญญาหาเจริญ
ไม่”1162 

“คนจะชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ เพียงเพราะมีผมหงอกก็หาไม่ ถึงวัยของเขาจะหง่อม ก็เรียกว่าแก่
เปล่า, ส่วนผู้ใด มีสัจจะ มีธรรม มีอหิงสา มีความบังคับควบคุมตน มีความฝึกตน ผู้นั้นแล
เป็นปราชญ์ สลัดมลทินได้แล้ว เรียกได้ว่า เป็นผู้ใหญ่”1163 

“ห้วงนํ้าน้อย ไหลดังสนั่น ห้วงนํ้าใหญ่ ไหลนิ่งสงบ, สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นดัง สิ่งใดเต็ม 
ส่ิงน้ันเงียบ, คนพาล เหมือนหม้อมีน้ําครึ่งเดียว บัณฑิต เหมือนห้วงน้ําท่ีเต็ม”1164 

“ผู้ใดเป็นพาล รู้ตัวว่าเป็นพาล ก็ยังนับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้าง, ส่วนผู้ใดเป็นพาล สําคัญตน
ว่าเป็นบัณฑิต ผู้น้ันแล เรียกว่าเป็นพาลแท้ๆ”1165 

“สัตบุรุษไม่มีในชุมนุมใด ชุมนุมนั้น ไม่ชื่อว่าสภา, ผู้ใดไม่พูดเป็นธรรม ผู้นั้นไม่ใช่สัตบุรุษ, 
ละราคะ โทสะ โมหะแล้ว พูดเป็นธรรม จึงจะเป็นสัตบุรุษ”1166 

“ผู้ใดเป็นธีรชน เป็นคนกตัญญูกตเวที คบหากัลยาณมิตร มีความภักดีมั่น กระทํากิจเพื่อผู้ 
ตกทุกข์ด้วยต้ังใจจริง คนอย่างน้ัน ท่านเรียกว่าสัตบุรุษ”1167 

                                                 
1158  ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๖ (ไปไมติดทุกสถาน อรรถกถาคือ ธ.อ.๔/๔๒ ไขความวา ละฉันทราคะในธรรมทั้งปวง) 

1159  สํ.นิ.๑๖/๕๕๙/๒๗๓ (เปนอยูดวยความไมประมาท บาลีฉบับอักษรไทยเปน “เปนอยูดวยสมาธิไมมีประมาณ”) 
1160  ขุ.ธ.๒๕/๑๖/๒๕ 

1161  สํ.นิ.๑๖/๗๐๕/๓๒๕; ขุ.ชา.๒๗/๒๕๓-๔/๗๔ 

1162  ขุ.ธ.๒๕/๒๑/๓๕ 

1163  ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๐ 

1164  ขุ.สุ.๒๕/๓๘๙/๔๗๒ 

1165  ขุ.ธ.๒๕/๑๕/๒๓ 
1166  สํ.ส.๑๕/๗๒๕/๒๗๐ 

1167  ขุ.ชา.๒๗/๒๔๖๖/๕๔๑. 



๕๗๒  พุทธธรรม 
 

“ภิกษุท้ังหลาย มีฐานะอยู่ ๔ ประการดังน้ี กล่าวคือ 
(๑) ฐานะซ่ึงไม่น่าชอบใจท่ีจะทํา ทั้งเม่ือทําเข้า ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ ก็มี 
(๒) ฐานะซ่ึงไม่น่าชอบใจท่ีจะทํา แต่เม่ือทําเข้า ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ ก็มี 
(๓) ฐานะซ่ึงน่าชอบใจท่ีจะทํา แต่เม่ือทําเข้า ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ ก็มี 
(๔) ฐานะซ่ึงน่าชอบใจท่ีจะทํา ทั้งเม่ือทําเข้า ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ ก็มี 

บรรดาฐานะเหล่านั้น ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทํา ทั้งเมื่อทําเข้า ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์, 
ฐานะนี้เห็นได้ว่า ไม่พึงกระทําโดยสถาน ๒ คือ ไม่พึงกระทําด้วยเป็นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะ
ทํา และไม่พึงกระทําด้วยเม่ือทําเข้าก็จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ 

ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทํา แต่เมื่อทําเข้า ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์, ในฐานะนี้พึงทราบ
คนพาลและบัณฑิตได้ ที่เรี่ยวแรงความเพียร ความบากบั่นของคน กล่าวคือ คนพาลย่อมไม่
พิจารณาเห็นว่า “ฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทําก็จริง แต่กระนั้นเมื่อทํา ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์” 
(ดังนั้น) เขาก็ไม่กระทําฐานะนั้น, เมื่อเขาไม่กระทําฐานะนั้น ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์; ส่วน
บัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “ฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทําก็จริง แต่กระนั้น เมื่อทําเข้า ก็จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์” เขาจึงกระทําฐานะน้ัน, เม่ือเขากระทําฐานะน้ัน ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ 

ฐานะซึ่งน่าชอบใจท่ีจะทํา แต่เมื่อทําเข้า ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์, แม้ในฐานะนี้ ก็พึง
ทราบคนพาลและบัณฑิตได้ ท่ีเรี่ยวแรงความเพียร ความบากบั่นของคน กล่าวคือ คนพาลย่อม
ไม่พิจารณาเห็นว่า “ฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทําก็จริง แต่เมื่อทําเข้า จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์” 
(ดังน้ัน) เขาก็กระทําฐานะนั้น, เมื่อเขากระทําฐานะนั้น ก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์; ส่วนบัณฑิต
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “ฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทําก็จริง แต่กระนั้นเมื่อทําเข้า ก็จะเป็นไปเพื่อ
มิใช่ประโยชน์” เขาจึงไม่กระทําฐานะน้ัน, เม่ือเขาไม่กระทําฐานะน้ัน ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ 

ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทํา ทั้งเมื่อทําเข้า ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์, ฐานะนี้เห็นได้ว่า ควร
กระทําทั้งสองสถาน คือ ควรกระทํา ด้วยเป็นฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทํา และควรกระทํา ด้วย
เม่ือกระทําเข้า ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์...”1168 

“คนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิต ก็เพราะบรรลุประโยชน์ที่มุ่งหมาย (ทั้งสองประการ
คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ)”1169 

“ผู้ใดเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา, ผู้เช่นนั้นเป็นสัตบุรุษ มีวิจารณญาณ 
ย่อมถือเอาสาระในโลกน้ีไว้แก่ตนได้1170 

“ภิกษุทั้งหลาย อาศัยสัตบุรุษแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๔ ประการได้ กล่าวคือ จะเจริญ
ด้วยศีลอย่างอริยะ จะเจริญด้วยสมาธิอย่างอริยะ จะเจริญด้วยปัญญาอย่างอริยะ จะเจริญด้วย
วิมุตติอย่างอริยะ”1171 

                                                 
1168  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๕/๑๕๙ 
1169  สํ.ส.๑๕/๓๘๐/๑๒๖; ๓๘๕/๑๓๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๒/๕๙; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๓/๕๓; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๒ 
1170  องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓/๙๑ 
1171  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๒/๓๒๔ 



บทท่ี ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร  ๕๗๓ 
 

  

“ดูกรภิกษุ บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก ในโลกนี้ ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตน 
ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย, เมื่อจะคิด ย่อม
คิดแต่การอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน คิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น คิดการอันเป็น
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ท้ังสองฝ่าย คิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดทีเดียว, อย่าง
น้ีแล จึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิต มีปัญญามาก”1172 

“ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเกิดมาในตระกูล ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่
ชนจํานวนมาก (คือ) ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่มารดาบิดา...แก่
บุตรภรรยา...แก่คนรับใช้กรรมกรและคนงาน...แก่หมู่มิตรและเพื่อนร่วมงาน...แก่บรรพชนผู้
ล่วงลับ...แก่พระราชา...แก่เหล่าเทวดา...แก่สมณะชีพราหมณ์ เปรียบเหมือนมหาเมฆ ช่วยให้ข้าว
กล้าเจริญงอกงาม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชนจํานวนมาก”1173 

คนดี มีปญญา ท่ีเรียกวาบัณฑิต หรือสัตบุรุษน้ี เม่ือใครไปเสวนาคบหา หรือเมื่อเขาเองทําหนาท่ี

เผยแพรความรู หรือความดีงามแกผูอื่น ชักจูงใหผูอื่นมีความรูความเห็นถูกตอง หรือใหมีศรัทธาท่ีจะถือตาม

อยางตน อยางใดอยางหนึ่ง จะโดยการส่ังสอน การแนะนํา หรือกระจายความรูความเขาใจนั้นออกไปทางหน่ึงทาง

ใดก็ตาม ดวยความปรารถนาดี ดวยความเมตตากรุณา กอใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และการประพฤติดีปฏิบัติชอบขึ้น 

ก็เรียกวา เปนกัลยาณมิตร 
กัลยาณมิตรในแงท่ีเปนผูซึ่งคนอื่นควรเขาไปคบหาเสวนา นอกจากจะกําหนดดวยคุณสมบัติตางๆ เทาท่ี

ไดกลาวมาแลว อาจพิจารณาจากคุณธรรมหลักเพียง ๔ หรือ ๕ ประการ ท่ีทานกลาวไวในความหมายของ

กัลยาณมิตตตา 
กัลยาณมิตตตา คือ ความมีกัลยาณมิตรน้ัน ทานแสดงความหมายวา ไดแก การเสวนา  สังเสวนา คบ

หา ภักดี มีจิตฝกใฝโนมไปหาบุคคลท่ีมีศรัทธา มีศีล มีสุตะ คือเปนพหูสูต มีจาคะ และมีปญญา
1174

  
ในบรรดาคุณธรรม ๕ อยางนี้ บางแหงทานแสดงไวเพียง ๔ อยาง เวนสุตะ แสดงวา สุตะมีความจําเปน

นอยกวาขออื่นอีก ๔ ขอ และทานขยายความเชิงแนะนําวา เม่ือไปอยูในถ่ินใดก็ตาม ก็เขาสนิทสนม สนทนา

ปราศรัย ถกถอยปรึกษากับผูประกอบดวยศรัทธา ผูประกอบดวยศีล ผูประกอบดวยจาคะ ผูประกอบดวย

ปญญา ศึกษาเย่ียงอยางศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ของคนท่ีมีคุณสมบัติอยางนั้นๆ
1175  

สวนกัลยาณมิตร ในแงทําหนาท่ีตอผูอื่น สมควรมีคุณสมบัติพิเศษจําเพาะสําหรับการทําหนาท่ีน้ันอีก

สวนหน่ึง โดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐาน ท่ีเรียกวา กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังน้ี
1176 

๑. ปิโย  นารัก  คือ เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนม เปนกันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไป

ปรึกษาไตถาม 
๒. ครุ นาเคารพ  คือ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนท่ีพึ่งได และ

ปลอดภัย 
                                                 
1172  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๖/๒๔๓ 
1173  องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๘/๒๔๙; มีคลายกันใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๒/๕๐ 
1174  ดู อภิ.สํ.๓๔/๘๕๓/๓๓๐ 
1175  ดู องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๐ เปนตน 
1176  องฺ.สตฺตก.๒๓/๓๔/๓๓; อรรถกถา (อุ.อ.๒๗๘; อิติ.อ.๘๓) แสดงคุณสมบัติของกัลยาณมิตร เรียกวา กัลยาณมิตรลักษณะ ไวอีก ๘ 

ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา. 



๕๗๔  พุทธธรรม 
 

๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ  คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยู
เสมอ เปนที่นายกยอง ควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอาง และรําลึกถึง ดวยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ 

๔. วัตตา รูจักพูดใหไดผล คือ พูดเปน รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูดอะไร อยางไร คอยให

คําแนะนําวากลาว ตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี 
๕. วจนักขโม1177

 ทนตอถอยคํา คือ พรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษาซักถามแมจุกจิก ตลอดจนคําลวงเกิน 

และคําตักเตือนวิพากษวิจารณตางๆ อดทนฟงได ไมเบ่ือหนาย ไมเสียอารมณ 
๖. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องลํ้าลึกได คือ กลาวช้ีแจงเรื่องตางๆ ท่ีลึกซึ้งซับซอนใหเขาใจ

ได และสอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 
๗. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไมชักนําในอฐาน คือ ไมชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไม

สมควร 

พุทธพจนตอไปนี้ แมจะมิไดระบุลงไปวาเปนขอกําหนดคุณสมบัติของกัลยาณมิตรโดยตรง แตก็ควรถือ

วา เปนคุณสมบัติประกอบของกัลยาณมิตรได 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์เกื้อกูล ท้ังแก่ตน และแก่ผู้อ่ืน, ธรรม ๖ ประการน้ันเป็นไฉน กล่าวคือ ภิกษุ 
(๑) เป็นผู้มีความเข้าใจรวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 
(๒) เป็นผู้ทรงจําธรรมท่ีสดับแล้วได้ 
(๓) เป็นผู้พิจารณาความหมายใจความของธรรมท่ีทรงจําไว้ได้ 
(๔) เข้าใจความหมาย (อรรถ) เข้าใจหลัก (ธรรม) ดีแล้ว ปฏิบัติธรรมถูกหลัก1178 
(๕) เป็นผู้มีวาจางาม กล่าวกัลยาณพจน์ ประกอบด้วยถ้อยคําอย่างชาวเมือง สละสลวย 
ฉะฉาน ทําให้รู้เน้ือความจะแจ้ง 
(๖) เป็นผู้ (สามารถแสดงธรรมชนิดท่ี) ชี้ให้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า ปลุกให้ร่าเริงได้ 
แก่เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย”1179 

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ พวกเหล่านี้ มีอยู่ในโลก กล่าวคือ บุคคลที่ไม่ควรเสวนา ไม่
ควรคบ ไม่ควรหมั่นเข้าหา ก็มี, บุคคลที่ควรเสวนา ควรคบ ควรหมั่นเข้าหา ก็มี, บุคคลที่
ควรสักการะ เคารพแล้ว เสวนา คบ หม่ันเขา้หา ก็มี 

(๑) บุคคลที่ไม่ควรเสวนา ไม่ควรคบ ไม่ควรหมั่นเข้าหา เป็นไฉน? ได้แก่ บุคคลบางคน 
เป็นผู้ทรามกว่า โดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา, บุคคลอย่างนี้ ไม่ควรเสวนา ไม่ควรคบ ไม่
ควรหม่ันเข้าหา นอกจากจะเอ้ือเอ็นดู นอกจากจะอนุเคราะห์ 

                                                 
1177  คุณสมบัติขอ วจนักขโม นี้ ในบาลีทานหมายถึงคนที่อดทนตอคําพูดของผูอ่ืน คือรับฟงคําตําหนิวิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ

แกไขปรับปรุงตน ในบาลี ยกยองพระสารีบุตรเปนตัวอยางของผูมีคุณสมบัติขอน้ี (สํ.ส.๑๕/๓๐๔/๙๑ เปนตน) และพระอรรถกถา-
จารยยกเร่ืองมาเลาไว (สํ.อ.๑/๑๔๕) วาบางคนใหโอวาทแกคนอ่ืนได แตพอถูกเขาวากลาวเอาบาง ก็โกรธ แตพระสารีบุตรน้ัน ทาน
ทั้งใหโอวาทแกผูอ่ืน และเมื่อตนเองถูกวากลาว ก็รับดวยเศียรเกลา มีเรื่องเลาวา วันหน่ึง สามเณรอายุ ๗ ขวบ บอกกะพระสารีบุตร

วา ทานนุงสบงปลอยชายหยอนยานไป ทานก็รับฟงดวยดี และไปนุงใหมใหเรียบรอย 
1178  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน = ปฏิบัติธรรมขอยอยคลอยแกธรรมหลักใหญ คือปฏิบัติธรรมถูกตามหลักการและความมุงหมายของธรรมนั้นๆ  
1179  องฺ.อฏก.๒๓/๑๕๒/๓๐๕; ๑๗๕/๓๔๐. 
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(๒) บุคคลที่ควรเสวนา ควรคบ ควรหมั่นเข้าหา เป็นไฉน? ได้แก่ บุคคลบางคน เป็นผู้
เช่นเดียวกัน โดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา, บุคคลอย่างนี้ ควรเสวนา ควรคบ ควรหมั่นเข้า
หา, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่า เมื่อเราเป็นผู้เสมอกันโดยศีล...โดยสมาธิ...โดยปัญญาแล้ว 
การสนทนากันเรื่องศีล...การสนทนากันเรื่องสมาธิ...การสนทนากันเรื่องปัญญา จักมีได้ด้วย การ
สนทนากันจักดําเนินไปได้ด้วย และการสนทนานั้นก็จักเป็นความผาสุกของเราด้วย, เพราะเหตุ
น้ัน บุคคลอย่างน้ี จึงควรเสวนา ควรคบ ควรหม่ันเข้าหา 

(๓) บุคคลที่ควรสักการะ เคารพ แล้วเสวนา คบ หมั่นเข้าหา เป็นไฉน? ได้แก่ บุคคล
บางคน เป็นผู้ยิ่งกว่า โดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา, บุคคลอย่างนี้ ควรสักการะ เคารพ 
แล้วเสวนา คบ หม่ันเข้าหา, ข้อนั้น เพราะเหตุไร? เพราะเราจักได้ทํากองศีล...กองสมาธิ...กอง
ปัญญา ที่ยังไม่บริบูรณ์ ให้บริบูรณ์ หรือจะได้ประคับประคองกองศีล...กองสมาธิ...กองปัญญา 
ที่บริบูรณ์อยู่แล้วไว้ได้ ด้วยปัญญาในกรณีนั้นๆ, เพราะเหตุนั้น บุคคลอย่างนี้ จึงควรสักการะ 
เคารพ แลว้เสวนา คบ หม่ันเข้าหา”1180 

พึงสังเกต ในขอความวาดวยบุคคลพวกที่ ๑ ซึ่งไมควรคบนั้น มีหลักการคบหาที่ควรย้ําไวอีกอยางหนึ่ง

วา ตามคําสอนท่ัวไป ซึ่งไดพบกันอยูเสมอน้ัน ทานไมใหคบคนเลวทราม แตทานก็แสดงขอยกเวนไวดวยวา ควร

จะคบตอเม่ือเปนเรื่องของเมตตากรุณา ในเมื่อจะชวยเหลือเขา อยางไรก็ตาม ผูท่ีคิดจะไปชวยเหลือเขาอยางน้ี ก็

ควรพิจารณาความพรอมของตนใหดีกอนดวย 
คําสอนเก่ียวกับคุณสมบัติของมิตรดีน้ี  บางแหง มุงเนนประโยชนใน ระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือทิฏฐ-

ธัมมิกัตถะเช่ือมกับสัมปรายิกัตถะ เชน เรื่องมิตรแท มิตรเทียม ในสิงคาลกสูตร
1181

 ดังความวา 
“ดูกรคหบดีบุตร คน ๔ พวกเหล่านี้ พึงทราบว่าเป็นอมิตร เป็นมิตรเทียม คือ คนปอกลอก...

คนดีแต่พูด...คนหัวประจบ...คนชวนฉิบหาย 
(๑) พึงทราบอมิตร ผู้เป็นมิตรเทียม ชนิดปอกลอก โดยฐานะ ๔ คือ เอาแต่ได้ฝ่าย

เดียว...ยอมเสียน้อย หวังจะเอาให้มาก...ตัวมีภัย จึงมาช่วยทํากิจของเพื่อน...คบเพื่อนเพราะเห็น
แก่ประโยชน์ (ของตัว) 

(๒) พึงทราบอมิตร ผู้เป็นมิตรเทียม ชนิดดีแต่พูด โดยฐานะ ๔ คือ ดีแต่ยกของ
หมดแล้วมาปราศรัย...ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย...สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้...เมื่อ
เพ่ือนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง 

(๓) พึงทราบอมิตร ผู้เป็นมิตรเทียม ชนิดหัวประจบ โดยฐานะ ๔ คือ เพื่อนจะทําชั่ว 
ก็เออออ...เพื่อนจะทําดี ก็เออออ...ต่อหน้าสรรเสริญ...ลับหลังนินทา 

(๔) พึงทราบอมิตร ผู้เป็นมิตรเทียม ชนิดชวนฉิบหาย โดยฐานะ ๔ คือ คอยเป็น
เพ่ือนด่ืมน้ําเมา...คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน...คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น...คอยเป็นเพื่อนไป
เล่นการพนัน 

“ดูกรคหบดีบุตร คน ๔ พวกเหล่านี้ พึงทราบว่าเป็นมิตร มีใจงาม คือ มิตรอุปการะ...
มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์...มิตรแนะนําประโยชน์...มิตรมีใจรัก 

                                                 
1180  องฺ.ติก.๒๐/๔๖๕/๑๕๗ 
1181  ที.ปา.๑๑/๑๘๖-๑๙๗/๑๙๙-๒๐๒ (แปลเอาความ) 



๕๗๖  พุทธธรรม 
 

(๑) พึงทราบมิตร ผู้มีใจงาม ชนิดอุปการะ โดยฐานะ ๔ คือ เพื่อนประมาท ช่วยรักษา
เพื่อน...เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน..เพื่อนมีภัย เป็นที่พึ่งพํานักได้...เมื่อมีกิจ
จําเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าท่ีออกปาก 

(๒) พึงทราบมิตร ผู้มีใจงาม ชนิดร่วมสุขร่วมทุกข์ โดยฐานะ ๔ คือ บอกความลับแก่
เพ่ือน...รักษาความลับของเพื่อน...มีภัยอันตรายไม่ละท้ิง...แม้ชีวิตก็สละได้เพื่อประโยชน์แก่เพื่อน 

(๓) พึงทราบมิตร ผู้มีใจงาม ชนิดแนะนําประโยชน์ โดยฐานะ ๔ คือ ห้ามปรามจาก
ความชั่ว...ให้ต้ังอยู่ในความดี...ให้ได้ฟังได้รู้ส่ิงท่ียังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง...บอกทางสวรรค์ให้ 

(๔) พึงทราบมิตร ผู้มีใจงาม ชนิดมีใจรัก โดยฐานะ ๔ คือ เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบาย
ใจ...เพ่ือนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี...เขาติเตียนเพ่ือน ช่วยยับยั้งแก้ให้...เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วย
พูดเสริมสนับสนุน” 

อีกแหงหน่ึงตรัสวา 
“ภิกษุทั้งหลาย มิตรประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ ควรคบ, ๗ ประการเป็นไฉน? 

กล่าวคือ ให้สิ ่งที่ให้ได้ยาก ทําสิ่งที่ทําได้ยาก ทนสิ่งที่ทนได้ยาก เปิดเผยความลับแก่เพื่อน 
รักษาความลับของเพื่อน เม่ือมีภัยพิบัติ ไม่ทอดท้ิง เม่ือเพื่อนสิ้นไร้ ไม่ดูหม่ิน”1182 

หลักท่ีนับวาเปนขอปฏิบัติท่ัวไปสําหรับมิตร ก็คือ คําสอนในเรื่องทิศ ๖ ท่ีวา
1183

 

“ดูกรคหบดีบุตร มิตร และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็น (เหมือน) ทิศเบื้องซ้าย อันกุลบุตรพึง
บํารุงโดยฐานะ ๕ คือ 

(๑) ทาน   ให้ปัน 
(๒) ปิยวาจา   พูดอย่างรักกัน 
(๓) อัตถจริยา   ทําประโยชน์แก่เขา 
(๔) สมานัตตตา   เอาตัวเข้าสมาน 
(๕) อวิสังวาทนตา  พูดขานไม่คลาดความจริง” 

พึงสังเกตวา ขอปฏิบัติ ๔ ขอแรก ก็คือหลักท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการน่ันเอง สังคหวัตถุนั้นเปน

หลักการสงเคราะห หรือหลักการยึดเหน่ียวน้ําใจคน และประสานหมูชนไวในสามัคคี ซึ่งเปนหลักธรรมสําหรับ

แสดงนํ้าใจตอกันระหวางคนท่ัวไป เมื่อหลักท้ังสองน้ีตรงกัน จึงเหมือนกับพูดวา พระพุทธศาสนาสอนใหคน

ท้ังหลายเปนมิตรตอกัน หรือปฏิบัติตอกันอยางมิตร  
นอกจากนี้ พึงสังเกตดวยวา บรรดาขอปฏิบัติเหลานี้ การเอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับเขาได ไม

ถือตัว รวมสุขรวมทุกขกัน นับวาเปนคุณธรรมสําคัญ เปนการเขาถึงตัวอยางแทจริง ซึ่งมีผลทางจิตใจ และชักจูง
ความรูสึกนึกคิดไดมาก ดังจะเห็นวา ทานจัดมิตรรวมสุขรวมทุกขไวเปนมิตรแทประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ1184 

                                                 
1182  องฺ.สตฺตก.๒๓/๓๓/๓๒ 

1183  ที.ปา.๑๑/๒๐๒/๒๐๔ (ปยวาจา เฉพาะบาลีแหงนี้เปน ปยวชฺช บาง เปยฺยวชฺช บาง ความหมายเทากัน) 
1184  สังคหวัตถุ ๔ เปนหลักธรรมสําคัญย่ิงหมวดหนึ่ง ดู บันทึกพิเศษทายบท 
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พระภิกษุสงฆ หรือสมณะชีพราหมณ ก็พึงทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรของชาวบาน ดังจะเห็นวา หนาท่ีของ

พระภิกษุสงฆตอกุลบุตร ตามหลักทิศเบื้องบน ตรงกันทุกขอกับลักษณะมิตรแท ประเภทมิตรแนะนําประโยชน 

จะวา พระสงฆ์เป็นมิตรแท้ ประเภทมิตรแนะนําประโยชน์ ก็ได แตหนาท่ีของพระสงฆนั้น มีเพ่ิมเขามาอีก ๒ ขอ 

รวมเปน ๖ ขอ คือ
1185 

๑. หามปราม (สอนใหเวน) จากความช่ัว  
๒. (แนะนําส่ังสอน) ใหต้ังอยูในความดี 
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถดี (เพิ่ม) 
๔. ใหไดฟงไดรูส่ิงท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง 
๕. (ช้ีแจงอธิบาย) ทําส่ิงท่ีเคยฟงแลว ใหเขาใจแจมแจง (เพ่ิม) 
๖. บอกทางสวรรค (สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุข) 
หนาท่ีของพระสงฆน้ี เปนไปตามความสัมพันธตอกันระหวางพระสงฆกับชาวบาน ดังพุทธพจนวา 

“ภิกษุท้ังหลาย พราหมณ์คหบดี (ชาวบ้าน) ท้ังหลาย เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย 
เป็นผู้บํารุงเธอท้ังหลายด้วย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร;  

“แม้พวกเธอก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์คหบดีทั้งหลาย โดยแสดงธรรม อันงาม
ในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ส้ินเชิง แก่พราหมณ์คหบดีเหล่าน้ัน;  

“ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ 
เพ่ือมุ่งหมายจะสลัดเสียซึ่งโอฆะ เพ่ือทําความจบส้ินทุกข์โดยชอบด้วยประการฉะน้ี 

“ผู้ครองเรือน และผู้ไร้เรือน ทั้งสองฝ่าย อาศัยซึ่งกันและกัน ย่อมบําเพ็ญให้สัมฤทธิ์ซึ่ง
สัทธรรม ท่ีเป็นโยคเกษมอันยอดเย่ียม ฯลฯ”1186 

และมีพุทธพจนอีกแหงหนึ่ง ยืนยันการชวยเหลือเกื้อกูลแกชาวบาน (โดยทางท่ีชอบธรรม) วา 
“ถูกอย่างน้ัน นายบ้าน ตถาคตสรรเสริญการเอื้อเอ็นดู สรรเสริญการช่วยรักษา สรรเสริญ

การอนุเคราะห์แก่สกุลท้ังหลาย โดยอเนกปริยาย”1187 

อยางไรก็ตาม ความเปนกัลยาณมิตรของพระสงฆ ผูปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ทางธรรม ดวยเมตตากรุณาแก
ชาวบานดังกลาวมานี้ ก็จะตองคงรักษาลักษณะพิเศษแหงความมีชีวิตท่ีเปนอิสระ และความเปนสมณะไวดวย มิ

ใหกลายเปนการคลุกคลีกับคฤหัสถ ซึ่งจะทําใหเกิดผลเสียแกท้ังสองฝาย คือกลายเปนเครื่องขัดขวาง

ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมของตนเอง และทําใหชาวบานขาดที่พึ่ง เพราะมีแตคนที่ยังวุนวายตกอยูในสภาพ

เชนเดียวกับพวกเขา ไมมีหลักท่ีจะชวยเหนี่ยวออกไปใหพนจากความสับสนวุนวายได  
ลักษณะความสัมพันธผิดพลาด ท่ีพระสงฆกลายเปนผูตกลงมาอยูในสภาพวุนวายติดแหติดอวนอยาง

เดียวกับชาวบาน หมดความสามารถท่ีจะชวยดึงชาวบานออกไปสูความเปนอิสระ เชนนี้ ทานเรียกวาเปนอาการที่

ถูกมนุษยจับไว ดังพุทธพจนวา  
                                                 
1185  ที.ปา.๑๑/๒๐๔/๒๐๖ 
1186  ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๔ 
1187  สํ.สฬ.๑๘/๖๒๑/๓๙๙ 



๕๗๘  พุทธธรรม 
 

“ดูกรภิกษุ การถูกมนุษย์จับไว้เป็นไฉน? กล่าวคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้คลุกคลีกับ
คฤหัสถ์ท้ังหลาย รื่นเริงด้วยกัน โศกเศร้าด้วยกัน เมื่อเขาสุข ก็พลอยสุขไปกับเขา เมื่อเขาทุกข์
ก็พลอยทุกข์ไปกับเขา เม่ือเขาเกิดกิจธุระขึ้น ก็เข้าจัดแจง (เจ้ากี้เจ้าการ) ด้วยตนเอง, นี้เรียกว่า 
ถูกมนุษย์จับไว้”1188 

เม่ือปฏิบัติหนาท่ีในดานการส่ังสอนโดยตรง กัลยาณมิตรควรดํารงอยูในหลักปฏิบัติท่ีเนนความบริสุทธ์ิ 

ความมีเมตตา และความจริงใจตอไปนี้ดวย 
หลักปฏิบัติหมวดแรก เรียกช่ือวา ธรรมเทศกธรรม แปลวา ธรรมของผูแสดงธรรม มี ๕ ประการ

1189
 

จับความไดดังน้ี 

๑. อนุปุพพิกถา  สอนใหมีข้ันตอนถูกลําดับ คือ แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหา ตามลําดับความยากงาย
ลุมลึก มีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลําดับ 

๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดสําคัญมาขยายใหเขาใจเหตุผล คือ ช้ีแจงใหเขาใจชัด ในแตละแงแตละ

ประเด็น อธิบายยักเยื้องไปตางๆ ใหมองเห็นกระจางตามแนวเหตุผล 
๓. อนุทยตา ต้ังจิตเมตตาสอนดวยความปรารถนาดี คือ สอนเขาดวยจิตเมตตา มุงใหเปนประโยชน

แกผูรับคําสอน 
๔. อนามิสันดร ไมมีจิตเพงเล็งมุงเห็นแกอามิส คือ สอนเขามิใชมุงท่ีตนจะไดลาภ สินจาง หรือ

ผลประโยชนตอบแทน 
๕. อนุปหัจจ์ วางจิตตรง ไมกระทบตนและผูอื่น คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุงแสดงอรรถแสดง

ธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอื่น 

มีพุทธพจนเก่ียวกับการสอน ท่ีบริสุทธ์ิ และไมบริสุทธ์ิ ดังน้ี 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แสดงธรรมแก่ผู้อื่น โดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่า: ขอให้คน

ท้ังหลายพึงฟังธรรมของเรา แลครั้นฟังธรรมแล้ว พึงเล่ือมใส ขอให้ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว พึงกระทํา
อาการแห่งผู้เล่ือมใส แก่เราด้วยเถิด, ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นน้ี ไม่บริสุทธิ์ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดแล ย่อมแสดงธรรมแก่ผู้อื่น โดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่า: ธรรมอันพระ
ผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติบรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกาล ควรเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ ควร
น้อมเข้ามาไว้ในใจ อันวิญญูชนพึงรู้ได้จําเพาะตน, ขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา ครั้นฟัง
แล้ว พึงเข้าใจธรรมท่ัวชัด และครั้นเข้าใจท่ัวชัดแล้ว พึงปฏิบัติเพ่ือเป็นเช่นน้ันเถิด ดังน้ี  

“เธอย่อมแสดงธรรมแก่คนอื่นๆ เพราะอาศัยความที่ธรรมเป็นธรรมดี...เพราะอาศัยความ
การุณย์...เพราะอาศัยความเอื้อเอ็นดู...เพราะอาศัยความปรารถนาดี, ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ 
บรสุิทธ์ิ”1190 

                                                 
1188  สํ.สฬ.๑๘/๓๒๓/๒๒๕ บางแหงเรียกวา “เกิดสันถวะในบาน” (สํ.ข.๑๗/๑๖/๑๔; ขุ.ม.๒๙/๓๖๐/๒๓๙); บางแหงเรียกวา “ติดอยูใน

บาน” (ขุ.ม.๒๙/๗๖๓/๔๖๘); มาในวิตกเก่ียวกับความเอ็นดูผูอ่ืน (อภิ.วิ.๓๕/๙๐๕/๔๘๓) 
1189  ดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๙/๒๐๕ (ไมใชคําแปลโดยตรง แปลเอาใจความ และอธิบายประกอบ) 

1190  สํ.นิ.๑๖/๔๗๒/๒๓๔ 
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แมแตหนาท่ีตอศิษย ท่ีครูอาจารยท่ัวไปพึงปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ ซึ่งมิไดเนนในแงความบริสุทธ์ิมากนัก 

ก็มีลักษณะท่ัวไปในแนวเดียวกัน คือย้ําความมีเมตตาและการกระทําดวยความต้ังใจจริง ดังขอปฏิบัติตอไปนี้
1191 

๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี 
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง 
๓. สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง  
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ 
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ (คือสอนใหใชความรูทํางานไดจริง สามารถใชหาเล้ียงชีพเปนอยูได) 

คุณสมบัติของกัลยาณมิตรท่ีควรย้ําไวในตอนทายมี ๒ ประการ ซึ่งอาจจะถือวาเปนคุณสมบัติของ

กัลยาณมิตรอยางเลิศ คือ ความเปนผูกระทําไดจริงในส่ิงท่ีสอนแกผูอื่น หรือไดบรรลุผลสําเร็จน้ันๆ ดวยตนเอง

แลว จึงสอนเร่ืองน้ันแกผูอื่น อยางหนึ่ง และความเปนอิสระ เม่ือจะชวยผูอื่น ตนเองไมติดนุงนังอยูในเครื่อง

ผูกพันเดียวกันกับท่ีเขากําลังติดอยู อีกอยางหน่ึง อยางแรกมีพุทธภาษิตตรัสไวหลายแหง ยกตัวอยางเชน 
“ทําตนนี่แหละ ให้ตั้งอยู่ในคุณความดีอันสมควรก่อน จากนั้นจึงค่อยพรํ่าสอนผู้อื่น, 

บัณฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมอง 

“ถ้าพรํ่าสอนผู้อ่ืน ฉันใด ก็ควรทําตน ฉันน้ัน?1192 

คําเตือนอยางน้ี โดยมากเพงไปในดานความประพฤติ คือ เรื่องความดีความชั่ว แตในดานการบรรลุผล

สําเร็จทางจิตและปญญา ถาไดผูบรรลุแลวมาเปนกัลยาณมิตร ก็ยอมเปนการดีเลิศ ถาไมได ก็พึงหาผูกาวไปไกล
กวา หรืออยางนอยเสมอกัน ดังพทุธพจนท่ีกลาวมาแลว เพราะบุคคลผูเปนพหูสูตทรงความรูตามตําราหรือตามท่ี

เลาเรียนมา บางทานช้ีแจงส่ังสอน ทําใหผูอื่นปฏิบัติบรรลุธรรมไดโดยท่ีตัวผูสอนเองหาบรรลุไม
1193

 หรือบางคราว

ผูมีภูมิธรรมเสมอกันมาสนทนาสอบคนธรรมดวยกัน แลวเลยพลอยบรรลุผลสําเร็จไปดวยกัน
1194 

คุณคาหรือประโยชนท่ีสําคัญดานหนึ่งของความมีกัลยาณมิตร ก็คือ การมีตัวอยางท่ีชวยใหเกิดความ

ม่ันใจวา ส่ิงท่ีกําลังปฏิบัติและมุงหมายนั้น เปนส่ิงท่ีทําไดจริง บรรลุไดจริง และถาทําไดสําเร็จแลว จะไดรับผลดี

จริง อีกประการหน่ึง กัลยาณมิตรมีความรูความเขาใจ มีประสบการณในส่ิงท่ีปฏิบัตินั้นดีกวา จึงสามารถชวย

ช้ีแนะบอกแนวหรือวิธีการท่ีจะทําใหการปฏิบัติงายขึ้น หรือมีทางลัดมากขึ้น  
กัลยาณมิตรท่ีไดบรรลุผลการปฏิบัติดวยตนเองมาแลว ยอมอํานวยคุณคาหรือประโยชนท่ีกลาวมานี้ได

เต็มท่ี ทําใหผูปฏิบัติเกิดศรัทธา มีกําลังใจแรงกลา จึงเปนธรรมดาอยูเอง ท่ีควรจะเพงหวังกัลยาณมิตรท่ีมี

คุณสมบัติสมบูรณเชนนี้กอน  
สวนความเปนอิสระ มองได ๒ ดาน คือ ดานความเปนอยูหรือระบบการดําเนินชีวิต และความเปน

อิสระภายในจิตใจ   

                                                 
1191  ที.ปา.๑๑/๒๐๐/๒๐๓ 

1192  ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖ 

1193  พหูสูตเชนนี้ ทานเปรียบเหมือนนายโคบาลผูเล้ียงโคของคนอื่น ไดแคนับจํานวนโค แตไมมีสวนไดล้ิมเบญจโครส ดู ขุ.ธ.๒๕/๑๑/

๑๗; ธ.อ.๑/๑๔๕ 

1194  เชน สํ.ข.๑๗/๒๒๕-๒๓๐/๑๕๔-๑๖๒ 



๕๘๐  พุทธธรรม 
 

ความเปนอิสระน้ี เปนส่ิงสําคัญ เหมือนอยางท่ีกลาวแลวเกี่ยวกับภิกษุผูคลุกคลีกับคฤหัสถขางตน ผูท่ี

ติดอยูในเครื่องผูกมัดจองจําอยางเดียวกับเขา หรือวายวนด้ินรนอยูในกระแสน้ําเช่ียว ในเกลียวคล่ืนเดียวกับคน

อื่น แมแตตนเองก็ยังชวยไมได จะชวยปลดเปล้ืองหรือรื้อถอนผูอื่นข้ึนมาไดอยางไร   
คนท่ีติดอยูในระบบที่ผูกรัดของสังคม ดิ้นรนแสวงหาสิ่งตางๆ ตามแนวทางเดียวกับคนอื่นๆ ดวย

คานิยมอยางเดียวกัน มีปญหาบีบรัดกดดันทางดานความเปนอยู การอาชีพของตน และครอบครัว ดิ้นรนเพื่อ
ความอยูรอดเฉพาะตน และจําเพาะครอบครัวของตน เหมือนกันกับคนอื่นๆ เมื่อสังคมเกิดปญหา ยอมยากท่ีจะมี

เวลามีความคิดมาอุทิศใหแกการไถถอนคนอื่นๆ หรือท่ีจะนําผูคนออกไปสูแนวทางใหมๆ ได เม่ือพยายามทํา ก็
มักเขาแนวที่วากันวา พายเรือเวียนวนอยูในอาง ยิ่งเม่ือทั้งระบบความเปนอยู ท้ังจิตใจ ลวนไมเปนอิสระท้ังสอง
อยาง ก็ยิ่งประสบความสําเร็จไดยาก    

ดวยเหตุน้ี พระพุทธเจาจึงทรงวางระบบสงฆใหเปนชุมชนอิสระ มีความเปนอยูหรือระบบการดําเนินชีวิต

เปนอิสระจากระบบของสังคมใหญ ดังจะเห็นไดจากวินัย ท่ีเปนเครื่องจัดระบบแบบแผนของสงฆ  
เม่ือมีระบบชีวิตความเปนอยูเปนอิสระดวย และมีจิตหลุดพนเปนอิสระเปนพื้นฐานดวย ก็จะทําใหสงฆ

เปนชุมชนอิสระ ท่ีชวยชักนําส่ิงท่ีดีงามถูกตองเขามาใหแกสังคมสวนใหญอยางไดผล และสามารถเปนแหลงท่ีพึ่ง
อาศัย ชวยใหความเปนอิสระระดับตางๆ แกคนในสังคมใหญนั้นดวย มีพทุธพจนแหงหน่ึงตรัสไวดังน้ี 

“ดูกรจุนทะ ผู้ที่ตนเองก็จมอยู่ในโคลนเลนอันลึก จะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลนเลน
อันลึกขึ้นมาได้น้ัน ข้อน้ีมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ 

“ผู้ที ่ตนเองไม่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึก จะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึก
ขึ้นมา ขอ้น้ีจึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้ 

“ผู้ที่ตนเองมิได้ฝึก มิได้อบรม ยังไม่หายร้อนกิเลส จักฝึก จักอบรม จักทําคนอื่นให้หาย
ร้อนกิเลส ข้อน้ีมิใช่ฐานะท่ีจะเป็นไปได้ 

“ผู้ที่ตนเองฝึกแล้ว อบรมแล้ว ดับร้อนกิเลสแล้ว จักฝึก จักอบรม จักทําคนอื่นให้หาย
ร้อนกิเลส ข้อน้ีจึงจะเป็นฐานะท่ีเป็นไปได้”1195 

เพ่ือรักษาระบบชีวิตของพระสงฆใหคงสภาพเปนอิสระไวใหไดมากท่ีสุด มีพุทธพจนอีกแหงหน่ึง ซึ่งอาจ

ถือไดวา เปนหลักแสดงจรรยาบรรณของนักบวช ความวา 

“บรรพชิต ไม่พึงเที่ยววุ่นทําไปทุกอย่างไม่เลือก, ไม่พึงเป็นคนของคนอื่น, ไม่พึงอาศัย
ผู้อ่ืนเป็นอยู่ และไม่พึงเอาธรรมมาค้าขาย”1196 

เรื่องนี้ สรุปไดดวยพระคุณสมบัติของพระพุทธเจา ผูเปนกัลยาณมิตรสูงสุด ซึ่งทรงประกอบดวยคุณ 

สมบัติของกัลยาณมิตรอยางเลิศ ครบทั้ง ๒ ขอ คือ ทรงทําไดจริง บรรลุผลสําเร็จในส่ิงท่ีนํามาสอนแลวดวย และ

ทรงมีความเปนอิสระ หลุดพนท้ังจากระบบของสังคมท่ีแวดลอมอยู และท้ังจากกิเลสท่ีผูกมัดสุมรุมอยูในจิตใจ 

                                                 
1195  ม.มู.๑๒/๑๐๘/๘๑; อางใน ขุ.ม.๒๙/๓๗/๓๖; ขุ.จู.๓๐/๒๑๙/๑๑๖ 

1196  ขุ.อุ.๒๕/๑๓๔/๑๗๙; ไมพึงเที่ยววุนทําไปทุกอยางไมเลือก แปลจาก น วายเมยฺย สพฺพตฺถ แปลตามรูปศัพทวา ไมพึงพยายามในท่ีทั้ง

ปวง หรือในเรื่องทุกอยาง อรรถกถา (อุ.อ.๔๒๒) ไขความวา ไมพึงพยายามในความชั่วทุกอยาง เชน ทํางานเดินขาวเปนคนสอดแนม

เปนตน เหมือนอยางพวกราชบุรุษ; ไมพึงเปนคนของคนอ่ืน คือ ไมควรเปนคนรับใชหรือลูกนองของใคร 
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“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในนํ้า เจริญในนํ้า 
แต่ตั้งอยู่ลอยพ้นเหนือนํ้า ไม่ถูกนํ้าฉาบติด ฉันใด ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลก 
เติบโตขึ้นในโลก แต่เป็นอยู่ลอยเหนือโลก ไม่ติดกลั้วด้วยโลก”1197  

“ดูกรวาหนะ ตถาคตสลัดออกได้แล้ว ไม่เกาะเกี่ยว หลุดพ้นแล้ว จากธรรม ๑๐ ประการ 
จึงเป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดน, ธรรม ๑๐ ประการอะไรบ้าง? คือ ตถาคตสลัดออกได้แล้ว ไม่
เกาะเกี่ยว หลุดพ้นแล้ว จากรูป...จากเวทนา...จากสัญญา...จากสังขาร...จากวิญญาณ...จากความ
เกิด...จากความแก่...จากความตาย...จากทุกข์ท้ังหลาย...จากกิเลสท้ังหลาย จึงเป็นอยู่ด้วยจิตใจที่ไร้
เขตแดน เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในนํ้า เจริญในนํ้า แต่ตั้งอยู่
ลอยพ้นเหนือน้ํา ไม่ถูกน้ําฉาบติด ฉะน้ัน”1198 

“พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงตื่นเองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อปลุกให้ตื่น, ทรงฝึก
พระองค์เองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความฝึก, ทรงสงบเองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อ
ความสงบ, ทรงข้ามพ้นเองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อการข้ามพ้น, ทรงหายร้อนสนิทเองแล้ว 
จึงทรงแสดงธรรมเพ่ือความดับร้อน”1199   

ทายสุด ลักษณะการสอนของพระพุทธเจา ท่ีเรียกวา “อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน” ๓ อยาง 

นาจะใชเปนหลักตรวจสอบตนเองอยางกวางๆ สําหรับกัลยาณมิตรผูจะทําหนาท่ีในการสอนใหไดผลจริง คือ
1200 

๑. ทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่ง คือ ทรงรูยิ่งเห็นจริงเองแลว จึงทรงส่ังสอนผูอื่น เพื่อใหรูยิ่งเห็น
จริงตาม ในธรรมท่ีควรรูยิ่งเห็นจริง 

ขอน้ี มองในแง่ตัวผู้สอน วามีความรูจริงในเรื่องท่ีสอน หรือไดบรรลุผลประจักษในเรื่องท่ีสอนน้ันมา

ดวยตนเองกอนแลว 

๒. ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล คือ ทรงส่ังสอนชี้แจงใหเห็นเหตุผล ซึ่งผูฟงสามารถพิจารณาใหเขาใจ

โดยใชปญญาของเขาเอง 
ขอน้ี มองในแง่ของผู้เรียน หรือผูฟง ซึ่งผูสอนแสดงคําสอนชนิดที่ใหอิสรภาพ หรือเปดโอกาสใหผูเรียน

ผูฟงคิดพิจารณา ใชปญญาของเขา พัฒนาปญญาของตนเอง และเขาใจหรือเขาถึงความจริงดวยตัวของเขาเอง 

ผูสอนเพียงนําขอมูลขอเท็จจริงเหตุผล หรือขอเสนอ มาตีแผแจกแจงใหดู และกระตุนใหคิดใหพิจารณา 
๓. ทรงแสดงธรรมมีผลสมจริงเป็นอัศจรรย์ คือ ทรงสอนส่ิงท่ีเปนจริง ซึ่งคนมีปญญารักความจริง

พิจารณาแลวจะตองยอมรับ และเปนส่ิงท่ีปฏิบัติได ใหเกิดผลจริง ซึ่งผูปฏิบัติยอมจะไดรับผล

สอดคลองสมควรแกการปฏิบัติ 
ขอน้ี มองในแง่สิ่งท่ีสอน ซึ่งสมความจริง หรือเปนอยางนั้นจริง ยืนยันได มีแกนสาร ไมเหลวไหล นําไป

ปฏิบัติไดผล ไมเปนหมัน ไมเปนโมฆะ ใหผลแกผูปฏิบัติไดจริง ทําแคไหนอยางไร ก็ไดผลสมกันกับการกระทํา
และองคประกอบท่ีเปนเหตุปจจัยน้ันๆ 
                                                 
1197  สํ.ข.๑๗/๒๔๑/๑๗๑; เทียบ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๕๐ 
1198  องฺ.ทสก.๒๔/๘๑/๑๖๒ 
1199  ที.ปา.๑๑/๓๐/๕๗; ม.มู.๑๒/๔๐๒/๔๓๕ (หายรอนและดับรอน แปลตามศัพทวา ปรินิพพานเองแลว จึงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพาน) 
1200  ม.ม.๑๓/๓๓๐/๓๒๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๖๕/๓๕๖; ขุ.ม.๒๙/๔๗๕/๓๒๖; พุทธพจนน้ี บางทีแปลขัดกัน แมแตในพระไตรปฎกฉบับ 

(แปล) ภาษาไทย ตางเลม ก็แปลตางกัน ทางที่ดีควรตรวจสอบความหมายกับ ที.สี.๙/๓๐๐/๒๙๙; ๓๐๘/๒๔๔; ๓๗๙/๒๙๙; ม.ม.

๑๓/๓๗๓/๓๕๗; ที.อ.๑/๔๓๒; ๒/๒๐๓; ม.อ.๓/๒๕๓; สํ.อ.๓/๓๕๙; อุ.อ.๔๑๓; นิทฺ.อ.๒/๕๖ 



๕๘๒  พุทธธรรม 
 

อยางไรก็ดี ถาไมอาจหากัลยาณมิตรผูไดรูเห็นผลประจักษเองแลว ผูทําไดจริง และเปนอิสระจริง บุคคล
พหูสูต ท่ีสอนเขาทั้งท่ีตัวเองไมไดเขาถึงจริงน่ันแหละ ก็เปนประโยชนได โดยท่ีบุคคลพหูสูตนั้น เปนเหมือนนาย
โคบาลเล้ียงโคใหคนอื่น หรือเหมือนคนตาบอดถือตะเกียง

1201
 คนอื่นที่ตาดี ลืมตาขึ้นแลว ก็มองเห็นส่ิงท้ังหลาย

ได คนตาดีท่ีวาน้ัน ก็คือ คนมีโยนิโสมนสิการ    
ในกรณีเชนนั้น ไมตองพูดถึงบุคคลพหูสูตท่ีรูกวางขวางและชํานาญการสอน แมแตคนโงเขลา หรือคน

บา จําถอยคํามีสาระจากคนอื่นมาทองหรือบนวาอะไร มีแงใหคิด คนมีโยนิโสมนสิการไดฟง ก็อาจเกิดความแจม
แจงหยั่งรูสัจธรรมไดเหมือนกัน

1202
  

แตเมื่อถึงข้ันน้ี ความสําคัญอยูท่ีฝายผูฟง คือ องคประกอบฝายภายใน ท่ีเปนปจจัยอยางท่ี ๒ ท่ีจะกลาว
เปนขอถัดไป 

การทําหนาท่ีของกัลยาณมิตร 
เม่ือมองในแงของการศึกษา หรือความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม การท่ีมิตรทํากิจตางๆ รวมกัน และ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน นับวาเปนเพียงสวนประกอบภายนอก ส่ิงท่ีนับวาสําคัญก็คือ ความมีอิทธิพลชักจูงกันในดาน
ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความรูความเขาใจตางๆ ท่ีทานเรียกรวมวา ทิฏฐิ   

ถาเปนความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความรูความเขาใจ ท่ีไมถูกตอง มีโทษ ก็เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ ถา

เปนฝายที่ดีงาม ถูกตอง เปนประโยชน ก็เรียกวา สัมมาทิฏฐิ    
มิตรใด มีอิทธิพลชักจูงใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็เปนมิตรไมดี เรียกวา ปาปมิตร มิตรใด ชักนําใหเกิด

สัมมาทิฏฐิ ก็เปนมิตรดี มิตรแท เรียกวา กัลยาณมิตร   
มีบอยๆ ท่ีมิตรชนิดในเรือน คือมารดาบิดา หรือแมแตครูอาจารย มีอิทธิพลชักนําทิฏฐินี้ นอยกวามิตร

ชนิดเพื่อนท่ีคบหาเที่ยวเลนชุมนุมดวยกัน แตบางครั้งปรากฏวา แมแตมิตรชนิดชิดใกลน้ัน กลับมีอิทธิพลนอย

ไปกวามิตร ชนิดตัวอยูไกล ไมวาโดยเทศะหรือกาละ แตมีพลังแรงเขาถึงใจ ไดแก มิตรท่ีมาทางส่ือมวลชน มาทาง

ส่ิงบันเทิงเริงรมย ตลอดจนหนังสือ รวมท้ังชีวประวัติวีรชน บุคคลสําคัญ อันเขาหลักทิฏฐานุคติ ท่ีทานเนน   
ตัวเช่ือมท่ีทําใหมิตรน้ันเขามามีอิทธิพลชักจูงได หรือปจจัยเครื่องเช่ือมตอระหวางมิตร กับอิทธิพลท่ี

เกิดขึ้นในใจ ก็ไดแก ความเชื่อ ความเล่ือมใส ความนิยมชมชอบ ความซาบซึ้งใจ ท่ีเรียกวาศรัทธา  
เม่ือมีศรัทธาแลว หรือทําใหเกิดศรัทธาไดแลว ถึงตัวมิตรจะอยูไกล ไมไดคลุกคลี ก็มีอิทธิพลได ถึงตัว

มิตรจะอยูใกล แตถาไมศรัทธา ก็หามีอิทธิพลชักจูงไดไม ดังนั้น ทานจึงถือเปนหลักการวา ผูซึ่งจะทําหนาท่ีชักนํา
ส่ังสอนผูอื่นใหมีความรูความเขาใจ ความคิดเห็น เปนตน อันถูกตอง ควรจะตองยังศรัทธาใหเกิดแกผูรับฟงคํา
สอนน้ันได พูดงายๆ วา หลักการเบ้ืองตนขอหน่ึงในทางการศึกษา คือ กัลยาณมิตรเปนปจจัยใหเกิดศรัทธา หรือ
จะพูดขยายออกไปอีกก็ไดวา การคบหาบัณฑิต หรือเสวนาสัตบุรุษ เปนปจจัยแหงศรัทธา   

ผูใด แมจะเปนคนดีมีปญญา แตเมื่อยังไมอาจใหเขาเกิดศรัทธาได ก็ยังไมไดฐานะเปนกัลยาณมิตร และ
การเสวนาหรือการคบหาก็ยังไมเกิด เม่ือศรัทธาแลว ใจรับ ก็นําความคิดได นําพฤติกรรมได อาจใหเกิดการ

เลียนแบบ หรือชักจูงใหรูจักคิดอยางถูกตอง ซึ่งเปนอีกข้ันตอนหนึ่งตอไป ข้อตัดสินว่า ทําหน้าที่กัลยาณมิตรได้
สําเร็จ คือ ทําให้ผู้เสวนาเกิดมีสัมมาทิฏฐิ 

                                                 
1201  ดู ขุ.เถร.๒๖/๓๙๗/๔๐๖ (อุปมาแรก ดูท่ีมาซ่ึงอางกอนแลว) 
1202  เชนเรื่องใน สํ.อ.๑/๓๒๐; สุตฺต.อ.๒/๒๕๒ 



บทท่ี ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร  ๕๘๓ 
 

  

เรื่องสัมมาทิฏฐิในแงหลักวิชาตามแบบ หรือตามตําราเดิมแท ยังจะไดกลาวตอไปอีก แตในท่ีนี้ มีขอควร

ทําความเขาใจเบ้ืองตนไวกอนวา ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความรูความเขาใจถูกตอง ดีงาม ท่ีเรียกวา 

“สัมมาทิฏฐิ” น้ัน อาจมีเน้ือหารายละเอียดมากมาย อาจบรรยายกันไปไดตางๆ หลายอยางหลายแนว แตเม่ือมอง

ตามหลักธรรมแลว ก็สรุปไดเปนเพียง ๒ ประเภท คือ 
๑. ความเชื่อถือ ความเห็น ทัศนคติ ความรูความเขาใจ ท่ีถูกตอง ดีงาม มีเหตุผล เปนประโยชน

เกี่ยวกับเรื่องความดีความช่ัว การทําดีทําชั่ว และการไดรับผลดีรายสอดคลองกับการกระทําของตน คือ ทําดีไดดี 

ทําช่ัวไดชั่ว ความเชื่อมั่นในคุณธรรม เชน คุณของมารดาบิดา ความเชื่อความเห็นสอดคลองกับคําสอนทาง

ศาสนา เชนวา โลกหนามี เปนตน รวมเรียกกันส้ันๆ วา เห็นชอบตามคลองธรรม หรือความเช่ือกรรม ซึ่งทําใหมี

ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน เรียกตามหลักวิชาคําเดียววา กัมมัสสกตาญาณ  
อยางท่ีวาน้ีแล คือสัมมาทิฏฐิท่ีไดเคยกลาวถึงมาแลววาเปน โลกิยสัมมาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิข้ันโลกีย 

เกิดจากความรูความเขาใจเหตุผล โดยอาศัยการอบรมส่ังสอนปลูกฝงสืบๆ กันมาในสังคม ชวยใหเกิดความ

ประพฤติดีประพฤติชอบ และการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ทําใหสังคมสงบเรียบรอย คนอยูรวมกันรมเย็นเปนสุข 
๒. ความรูความเห็น ความเขาใจ เกี่ยวกับโลกและชีวิต หรือสังขารธรรมท้ังหลาย ถูกตองตามความเปน

จริง คือ ตามสภาวะของมัน และตามความเปนไปโดยธรรมดาแหงเหตุปจจัย ทําใหมองเห็นความสัมพันธท่ี

ถูกตอง ซึ่งควรจะมีจะเปน ระหวางตนเอง กับส่ิงท้ังหลายที่แวดลอมอยู หรือกับโลกและชีวิต  
ดังเชน รูวาส่ิงท้ังหลายเปนสังขารธรรม เกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา เปนไปตาม

ความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย จึงมีสภาพไมคงท่ี ไมเท่ียงแทถาวร ไมย่ังยืนอยูตลอดไป และมีเหตุ

ปจจัยตางๆ ขัดแยงบีบคั้นอยูตลอดเวลา ไมเปนตัวของมันเองอยางแทจริง ไมอาจเปนของใครๆ และไมข้ึนตอ

ความปรารถนาของใครไดจริงจัง เมื่อส่ิงท้ังหลายมีสภาวะแทจริงเปนอยางนี้ เราควรมีทาทีและปฏิบัติตอมัน

อยางไร การมีทาทีแหงการยึดมั่นถือครองอยางไมลืมหูลืมตา หรือยกมอบชีวิตนี้ใหแกการแสวงหาไขวควาส่ิง

เหลาน้ี เปนการถูกตองแลวหรือไม มนุษยสัตวท้ังหลาย รวมท้ังตัวเรา ตางก็เปนสังขารธรรม ตกอยูใตคติ

ธรรมดาเดียวกัน เปนเพื่อนแกเจ็บตาย เราควรมีทาทีและปฏิบัติตอกันอยางไร ดังนี้เปนตน    
ความรูความเห็นความเขาใจอยางนี้ เกิดจากการรูจักมอง รูจักคิด รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลายตรงตาม

สภาวะและตามเหตุปจจัยของมัน เปนความรูความเห็นความเขาใจท่ีไดเรียกวา สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ คือใน

ข้ันตนน้ียังเปนโลกิยะ แตก็อยูในแนวทางของโลกุตรสัมมาทิฏฐิ จะเจริญข้ึนเปน โลกุตรสัมมาทิฏฐิ ไดตอไป 

สัมมาทิฏฐิอยางแรก เรียกวา กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ ไดแก กัมมัสสกตาญาณ (ความรูภาวะท่ีบุคคล

มีกรรมเปนของตน หมายถึงความรูท่ีพอรูจักแยกวาอันใดเปนกรรมของตนหรือมิใช นับเปนความรูระดับท่ีทําให

รูจักรับผิดชอบการกระทําของตน) ท่ีชาวพุทธไทยมักเรียกกันวา “กัมมัสสกตาศรัทธา” เปนสัมมาทิฏฐิระดับ

ธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ เปนประโยชนหรือจุดหมายชีวิตระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ แตเปน

พื้นฐานของปรมัตถตอไป   
สวนสัมมาทิฏฐิอยางท่ีสอง จัดเขาในระดับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ แตบาลีเรียก สัจจานุโลมิกญาณ 

แปลวา ญาณคลอยแกสัจจะ หรือความรูท่ีเขาแนวสัจจะ นําไปสูการตรสัรู คือมุงตรงตอปรมัตถตอไป 
จะเห็นวา สัมมาทิฏฐิตัวแทท่ีจะใหเขาถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ก็คือ สัมมาทิฏฐิอยางท่ี ๒ 

ซึ่งเปนความรูท่ีเขาแนวสัจจะ  



๕๘๔  พุทธธรรม 
 

ชาวพุทธทุกคน ไมวาจะเปนผูท่ีคิดจะเขาถึงจุดหมายสูงสุด หรือยังไมคิดก็ตาม ยอมไมควรหยุดอยู

เพียงสัมมาทิฏฐิขอแรก ควรจะกาวตอไปสูสัมมาทิฏฐิขอท่ี ๒ ดวย
1203

 โดยพยายามปลูกอบรมพัฒนาปญญา

ระดับนี้ ใหมีขึ้นบาง ไมมากก็นอย เพราะสัมมาทิฏฐิระดับน้ี จะชวยบรรเทาความโลภ โกรธ หลง ใหเบาบางลง 

ทําใหจิตใจปลอดโปรงผองใส รูจักวางใจวางทาทีตอโลกและชีวิตดีข้ึน จะมีความสุขมากขึ้น เปนวิธีลดการ

เบียดเบียนแยงชิงและความทุกขความเดือดรอนของโลก ท่ีไดผลแท ยิ่งกวาวิธียับยั้งบังคับหรือเหนี่ยวรั้งใจใน

ระดับท่ีเรียกกันวาศีลธรรม เปนผลดีท้ังแกตนและแกสังคม  
เม่ือแยกแยะดูขั้นตอน ตามลําดับของกระบวนธรรม จะเห็นวา การเสวนาสัตบุรุษ หรือความมี

กัลยาณมิตร นําไปสูการไดสดับธรรม คือคําสอนคําแนะนําชี้แจงตางๆ โดยตรงบาง โดยออมบาง เมื่อธรรม คือ

หลักความจริง หรือหลักแหงความดีงามท่ีแสดงนั้น เปนจริง หรือดีงามจริง หรือแสดงไดดีมีเหตุผล ผูรับฟงก็

เกิดศรัทธา อาจเขียนใหดูงาย ดังน้ี
1204 

เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร)  →  สดับธรรม  →  ศรัทธา 

ถึงตอนนี้ ก็มาถึงจุดสําคัญอีกจุดหน่ึง ในกระบวนธรรมแหงการศึกษา หรือความกาวหนาในการปฏิบัติ
ธรรม คือ จุดเชื่อมตอ จากองคประกอบภายนอก หรือปจจัยทางสังคม เขาสูองคประกอบภายใน หรือปจจัย
ภายในตัวบุคคล ตามหลักน้ัน ทานวา องคประกอบภายนอก คือ ปรโตโฆสะ (ในท่ีน้ีไดแก ความมีกัลยาณมิตร) 
ลวนๆ สงผลไดถึงศรัทธา จบลงเพียงแคโลกิยสัมมาทิฏฐิ เทาน้ัน1205

   

                                                 
1203 พุทธพจนวาดวยสัมมาทิฏฐิ ที่เปนโลกิยะ และโลกุตระ ดูในบทตอไป วาดวยองคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 
   อรรถกถา เชน องฺ.อ.๑/๕๑๙; ๒/๗๙; ๓/๕๔ จําแนกสัมมาทิฏฐิละเอียดออกไปเปน ๕ อยาง คือ กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ   

ฌานสัมมาทิฏฐิ วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ มัคคสัมมาทิฏฐิ และ ผลสัมมาทิฏฐิ สามอยางแรกเปนโลกิยสัมมาทิฏฐิ สองอยางหลังเปน 

โลกุตรสัมมาทิฏฐิ 
   สัมมาทิฏฐิ ขอท่ี ๑ ขางบน ก็คือกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ สวนขอท่ี ๒ จัดเขาในวิปสสนาสัมมาทิฏฐิ ดังนั้น ท้ังสองขอจึงเปน

สัมมาทิฏฐิระดับโลกียเหมือนกัน แตมีขอแตกตางวา วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ เปนสัมมาทิฏฐิที่นําไปสูมัคคสัมมาทิฏฐิและผลสัมมาทิฏฐิ 

ซ่ึงเปนโลกุตระ จึงไดเรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ 
   กัมมัสสกตาญาณ ซ่ึงเปนกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐินั้น มีตัวอยางที่คุนกันดี คือ สัมมาทิฏฐิในหลักธรรมจริยา หรือกุศลกรรมบถ 

๑๐ (เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๙; อภิ.วิ.๓๕/๘๒๒/๔๔๓; อิติ.อ.๒๖๙ และท่ีมามากมายที่เคยอางแลว) เปนสัมมาทิฏฐิที่มีทั้ง

ภายใน และภายนอกพระพุทธศาสนา และมีมาแมในสมัยกอนพุทธกาล คือมีในลัทธิศาสนาที่เปนกรรมวาทีทั้งหลาย (ส่ิงใดเขาสอน
กัน ไมวาลัทธิศาสนาไหน ถาถูกตองเปนจริง พุทธศาสนาก็ยอมรับทั้งนั้น) ดู วินย.อ.๑/๒๙๐;  ม.อ.๑/๒๗๐; ก็ยํ้าไววา กัมมัสสกตา-
ญาณ และ สัจจานุโลมิกญาณ (ญาณคลอยแกสัจจะ คือความรูที่เขาแนวสัจจะ, อภิ.วิ.๓๕/๘๒๒/๔๔๓; คือวิปสสนาญาณน่ันเอง, 
ที.อ.๓/๒๒๓; วิภงฺค.อ.๕๓๙; วินย.ฎีกา ๒/๙๖; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๙) เปนโลกิยสัมมาทิฏฐิ 

  อนึ่ง ม.อ.๓/๕๔๔ จําแนกสัมมาทิฏฐิ ๕ แปลกไปเล็กนอย เปน วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ มัคคสัมมาทิฏฐิ 

ผลสัมมาทิฏฐิ ปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ คือ ตัดฌานสัมมาทิฏฐิออก เติมปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิเขาแทน ฌานสัมมาทิฏฐิเปนโลกีย

เหมือนกัน แตเปนเรื่องของผูไดฌาน ไมเก่ียวกับที่น้ี สวนปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ ไดแกสัมมาญาณ เปนเรื่องของผูบรรลุมรรคผลไป

แลว ถึงแมจะเปนโลกีย แตก็ไมเก่ียวกับเรื่องที่กําลังพิจารณา 
1204  สวนหน่ึงแหงลําดับธรรมใน องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๒ (เขียนอยางบาลี: สัปปุริสสังเสวะ → สัทธัมมสวนะ → สัทธา) ใน องฺ.ทสก.

๒๔/๗๖/๑๕๔-๙ แสดงลําดับธรรมฝายละ ตอนหนึ่งกลาววา “เมื่อมีกัลยาณมิตร ก็สามารถจะกําจัดความไมมีศรัทธา ความใจแคบ 

ความเกียจครานได” 
   คัมภีรรุนหลัง เชน วิสุทธิมัคค นําหลักอยางนี้มาใชในการอธิบายเร่ืองศรัทธา โดยกลาววา “ศรัทธา มีโสตาปตติยังคะ เชนการ

สดับสัทธรรม เปนปทัฏฐาน ก็ได” (วิสุทฺธิ.๓/๓๘; สงฺคณี อ.๒๑๑; นิทฺ.อ.๑/๖๗)  
1205  อาง อุ.อ.๑๓๕ (โยนิโสมนสิการ กับโลกุตรสัมมาทิฏฐิ ก็พึงอางท่ีมาเดียวกันนี้) 
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ถาไดเพียงเทานี้ ก็เปนอันไปไมตลอดกระบวนการศึกษา ไมถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เม่ือ

อยูแคขั้นศรัทธา ผูมีศรัทธาน้ัน ก็ยังตองคอยอิง ยังขึ้นตอกัลยาณมิตร คอยพึ่งอาศัยครูอาจารย พฤติกรรมก็ยัง
อยูในลักษณะของการทาํตาม หรือเลียนแบบ ยังไมรูย่ิงเห็นจริงประจักษแกตน ยังไมเปนอิสระหลุดพนส้ินเชิง   

ทางแกก็คือ ตองหาทางเช่ือมโยงใหกาวเขาสูองคประกอบภายใน หรือปจจัยภายในตัวบุคคล คือ โยนิโส
มนสิการ โดยปลุกโยนิโสมนสิการใหมีขึ้น และมารับชวงทํางานตอไป ดังหลักการแสดงไววา โยนิโสมนสิการ 
จึงจะสามารถนําไปสู่โลกุตรสัมมาทิฏฐิ บรรลุจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา หรือการศึกษาที่แทได 

การเชื่อมโยงเขาสูปจจัยภายในนี้ ก็อาศัยกัลยาณมิตร ซึ่งเปนปจจัยภายนอกน้ีเอง ชวยทําใหได และเม่ือ
วาตามหลักการแลว ก็ใหถือเปนหนาท่ีของกัลยาณมิตร ท่ีจะชวยผูเรียนใหปลุกโยนิโสมนสิการของตนขึ้นมาใช   

กัลยาณมิตร จึงไมพึงมีเปาหมายอยูเพียงแคข้ันศรัทธา แตพึงใชศรัทธาเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีจะชวยให

ตนจุดชะนวนโยนิโสมนสิการในตัวผูเรียนข้ึนไดโดยสะดวก   
โดยนัยนี้ กัลยาณมิตรอาศัยศรัทธาเปนเครื่องเช่ือมโยง แลวใชการแสดงธรรม ธรรมท่ีแสดง หรือวิธี

แสดงธรรมนั่นเอง ชวยใหผูฟงหรือผูเรียนปลุกโยนิโสมนสิการขึ้น คือใหรูจักคิดรูจักพิจารณาดวยตนเอง โดย

มองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะและเหตุปจจัย    
เม่ือโยนิโสมนสิการเกิดข้ึนแลว กระบวนธรรมก็ดําเนินกาวหนาตอไปไดจนถึงท่ีสุด ระหวางน้ี 

กัลยาณมิตรก็อาจคอยชวยประคับประคอง ชี้ชอง หนุนเสริมโยนิโสมนสิการนั้น ดวยการแสดงธรรมไปเรื่อยๆ  
เม่ือพรอมท้ังปจจัยภายนอก มาโยงกับปจจัยภายใน คือ ปรโตโฆสะท่ีดี ชวยหนุนเสริมโยนิโสมนสิการ 

มนุษยปุถุชนท่ีเปนเวไนย คือไมถึงกับเปนอัจฉริยะท่ีจะเริ่มโยนิโสมนสิการข้ึนลําพังตนเอง และไมใชปทปรมะท่ี

ไมอาจคิดเองได ก็จะสามารถกาวไปในกระบวนการศึกษา และการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตอง 
อาจพูดกําชับเกี่ยวกับหนาท่ีของกัลยาณมิตรตามหลักพุทธธรรมวา การท่ีกัลยาณมิตรมาชวยเหลือคนผู

หน่ึงผูใดนั้น มิใชเพื่อใหคนผู น้ันหันมาติดพันขลุกหรือวุนอยูกับกัลยาณมิตรเอง ซึ่งกลายเปนการสราง

ความสัมพันธระหวางตัวผูนั้นกับกัลยาณมิตรไป และอาจมีผลเพียงวา ใหเชื่ออยางท่ีกัลยาณมิตรเช่ือ หรือทํา

อยางท่ีกัลยาณมิตรทําเทานั้น   
กัลยาณมิตรเขามา มิใชเพื่อใหคนผูนั้นหันมาสัมพันธกับตน แตเขามาเพียงเพื่อเปนส่ือชวยใหคนผูนั้น

สัมพันธกับส่ิงท่ีสาม คือโลกและชีวิต หรือส่ิงท้ังหลายท่ีแวดลอมตัวเขาอยู อยางถูกตอง โดยเขามาชี้บอกใหเขา

หันไปมองส่ิงเหลานั้นและพิจารณาใหรูจักมันตามความเปนจริง จนเขารูไดดวยตนเองวา เขาควรสัมพันธกับส่ิง

เหลาน้ันใหถูกตองอยางไร โดยนัยน้ี กระบวนธรรมจึงตองเขียนตอไปอีก ดังนี้ 

เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร) → สดับธรรม → ศรัทธา → โยนิโสมนสิการ  

แตในหลักการพัฒนาปญญา หรือองคประกอบท่ีจะทําใหเปนโสดาบัน ทานไมกลาวถึงศรัทธาเลย ท้ังน้ี 

ทานอาจถือวา ในกรณีนั้น ศรัทธาเปนเพียงองคธรรมผาน หรือชวยเช่ือมโยง ไมใชตัวเนน จึงขามไป
1206

  

                                                 
1206 หลักการพัฒนาปญญา = ปัญญาวุฒิธรรม เรียกยอๆ วา วุฒิ ๔ (ธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา หรือธรรมเครื่องเจริญ

ปญญา) ตรงกับองคประกอบที่ทําใหเปนโสดาบัน = โสตาปตติยังคะ ๔ คือ สัปปุริสสังเสวะ สัทธัมมัสสวนะ โยนิโสมนสิการ ธัมมา-
นุธัมมปฏิบัติ (ที่มาเคยใหไวแลว เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๓๒; สํ.ม.๑๙/๑๖๓๙/๕๑๗; ๑๔๒๙/๔๓๔; ๑๖๒๐/๕๐๙; ที.ปา.๑๑/

๒๔๐/๒๓๙) พึงดูประกอบที่ ที.ม.๑๐/๒๐๒/๒๔๔ ดวย; หลักการนี้ ที่ทานกลาวสอนในรูปที่งายๆ มีกระจายอยู ณ ที่ตางๆ เหมือน

ดังวา ทานไมลืมท่ีจะกลาวถึงเม่ือมีโอกาส ขอท่ีกลาวไวแข็งขันอีกแหงหน่ึง ดู ขุ.ขุ.๒๕/๙/๑๒. 



๕๘๖  พุทธธรรม 
 

กระบวนธรรมดังท่ีแสดงตามลําดับมา เม่ือประสานกับหลักการพัฒนาปญญา หรือองคประกอบท่ีทําให

เปนโสดาบันน้ัน อาจเขียนไดดังน้ี  

เสวนาสัตบุรุษ (มีกัลยาณมิตร) → สดับธรรม → (ศรัทธา) →  โยนิโสมนสิการ → ปฏิบัติธรรมถูกหลัก 

พุทธพจนตอไปนี้ แมจะมิไดระบุองคประกอบขอโยนิโสมนสิการ แตก็แสดงใหเห็นการทําหนาท่ีของ

กัลยาณมิตร ซึ่งใหความเปนอิสระแกผูศึกษา นําไปสูการรูเขาใจประจักษดวยตนเอง ดังคําสนทนาตอไปน้ี
1207 

มาคัณฑิยะ: ข้าพเจ้าก็เล่ือมใสต่อท่านพระสมณโคดมอย่างนี้แล้ว, ท่านพระโคดมผู้เจริญ พอจะ
ทรงช่วยแสดงธรรม ให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากอาสนะน้ีโดยหายมืดบอดได้ไหม? 
พระพุทธเจา: ถ้าอย่างนั้น มาคัณฑิยะ ท่านพึงคบหาสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะเมื่อท่านคบหา
สัตบุรุษ ท่านจักได้สดับสัทธรรม, เมื่อท่านได้สดับสัทธรรม ท่านก็จักปฏิบัติธรรมถูกหลัก, เมื่อ
ท่านปฏิบัติธรรมถูกหลัก ท่านก็จักรู้ได้เองเห็นได้เองทีเดียวว่า โรค (ทางจิต) ฝีร้าย (ในใจ) ศร
ที่คอยทิ่มแทงใจ คือเหล่านี้ๆ, โรค ฝีร้าย ศรแทงใจ จะดับไปได้ ณ ที่นี้ (คือ) เพราะ
อุปาทานของเรานั้นดับไป ภพก็ดับ ฯลฯ ความโศก ความครํ่าครวญ ความทุกข์ โทมนัส 
ความคับแค้นใจ ก็จะดับไป, ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล ก็จะมีได้ ด้วยประการฉะน้ี 

และอีกแหงหนึ่ง วาดังน้ี1208 
โธตกมาณพ: ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาจักษุเห็นรอบด้าน ข้าฯ ขอน้อมนมัสการพระองค์ 
ข้าแต่พระศากยะ ขอได้โปรดปลดปล่อยข้าพระองค์จากข้อสงสัยท้ังหลายด้วยเถิด 
พระพุทธเจา: ดูกรโธตกะ เราไม่สามารถปลดปล่อยใครๆ ในโลก ผู้ยังมีความสงสัยอยู่ให้พ้นไป 
ได้, แต่เม่ือท่านรู้ชัดซึ่งธรรมอันประเสริฐ ท่านก็จะข้ามห้วงกิเลสไปได้เอง 

ในเม่ืออิสรภาพของผูศึกษาเปนส่ิงสําคัญ และในเมื่อกัลยาณมิตรก็ไดทําหนาท่ีของตนอยางดีท่ีสุดแลว ก็

จะตองย้ําถึงการทําหนาท่ีของตัวผูศึกษาเองบาง เพื่อจะไดใชอิสรภาพของตนใหเปนประโยชนใหมากที่สุด  
ดังน้ัน พระพุทธเจาจึงไดทรงทําหนาท่ีอีกดานหนึ่งของกัลยาณมิตร คือการแนะนํากระตุนเตือนใหผู

ศึกษาทําหนาท่ีของตนใหดี ดังมีพุทธพจนตรัสสอนเกี่ยวกับการฟงธรรม การสนทนา การปรึกษาสอบถามเปนอัน

มาก ตัวอยางเชน  
“ภิกษุท้ังหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่อฟังสัทธรรม ย่อมเป็นไปได้ที่จะ

หย่ังลงสู่นิยาม คือความถูกชอบในกุศลธรรมท้ังหลาย; ๕ ประการอะไรบ้าง? ได้แก่ 
(๑) ไม่นึกหม่ินเรื่องท่ีเขาพูด 
(๒) ไม่นึกหม่ินผู้พูด 
(๓) ไม่นึกหม่ินตนเอง 
(๔) ใจไม่ฟุ้งซ่าน ฟังธรรม โดยมีจิตหน่ึงเดียว 
(๕) มนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)”1209 

                                                 
1207  ม.ม.๑๓/๒๙๑/๒๘๕ 
1208  ขุ.สุ.๒๕/๔๒๙/๕๓๖-๗; ขุ.จู.๓๐/๒๑๓-๒๒๒/๑๑๒-๗ 
1209   องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๑/๑๙๕; ธรรมชุดเดียวกันนี้ ยังตรัสตอไป ณ ที่มานี้อีก ๒ หมวด มีขอตางคือ มีปญญา ไมโงเงา, ไมฟงโดยมี

ความรูสึกลบหลู, ไมฟงโดยมีจิตแขงดี, ไมฟงโดยคอยจองจับผิด มีจิตกระทบกระดางตอผูแสดง, ไมคิดหมายวาเขาใจแลวในส่ิงที่ยัง
ไมเขาใจ และทุกหมวด ตรัสธรรมฝายตรงขามเปนคูไวดวย สวนที่ตรัสไว ณ ที่อ่ืน ก็ยังมีกระจายอยูเปนอันมาก. 
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ธรรมท่ีตองการเนน ณ ท่ีนี้ คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนตัวการทําหนาท่ีทางปญญาใหเกิดความรู ความ
เขาใจ แตโยนิโสมนสิการน้ัน มิใชใชเฉพาะในการฟงธรรม หรือฟงคําอธิบายเทาน้ัน หากเปนธรรมท่ีพึงใชในการ

ดําเนินชีวิตทุกสวนทุกเวลา ท้ังในการรับรู การเผชิญสถานการณ และการสัมพันธเก่ียวของปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลาย
ทุกกรณี 

เม่ือกลาวมาถึงขั้นที่โยนิโสมนสิการเขารับชวงไปแลว ก็เปนอันกาวขึ้นสูตอนใหม ซึ่งโยนิโสมนสิการเปน
เจาของบทบาท อันจะตองแยกไปบรรยายเปนอีกเรื่องหน่ึงตางหากตอไป   

แตกอนจะยุติเรื่องปรโตโฆสะ เห็นควรกลาวถึง “ศรัทธา” ซึ่งเปนองคธรรมสําคัญของตอนนี้ไวเปน

พิเศษสวนหนึ่งกอน พอใหเห็นวา ศรัทธาท่ีถูกตอง ใชประโยชนไดในกระบวนธรรมแหงความดับทุกขนั้น เปน
อยางไร และควรจะปฏิบัติตอศรัทธานั้นอยางไร 

หลักศรัทธาโดยสรุป 
โดยสรุป ลักษณะท่ีควรกลาวถึง เพื่อเขาใจความหมาย บทบาท และความสําคัญของศรัทธา ในระบบ

ของพุทธธรรม มีดังนี้  
๑. ศรัทธาเปนเพียงขั้นหน่ึงในกระบวนการพัฒนาปญญา และกลาวไดวาเปนขั้นตนที่สุด 
๒. ศรัทธาท่ีประสงค ตองเปนความเช่ือความซาบซึ้งท่ีเน่ืองดวยเหตุผล คือมีปญญารองรับ และเปน

ทางสืบทอดสงตอแกปญญาได มิใชเพียงความรูสึกมอบตัวมอบความไววางใจใหส้ินเชิง โดยไมตองถามหา

เหตุผล อันเปนลักษณะทางฝายอาเวค (emotion) ดานเดียว 
๓. ศรัทธาท่ีเปนความรูสึกฝายอาเวคดานเดียว ถือวาเปนความเช่ือท่ีงมงาย เปนส่ิงท่ีจะตองละเสีย 

หรอืแกไขใหถูกตอง สวนความรูสึกฝายอาเวคที่เน่ืองอยูกับศรัทธาแบบท่ีถูกตอง เปนส่ิงท่ีนํามาใชในกระบวนการ

ปฏิบัติธรรมใหเปนประโยชนไดมากพอสมควรในระยะตนๆ แตจะถูกปญญาเขาแทนท่ีโดยส้ินเชิงในท่ีสุด 
๔. ศรัทธาท่ีมุงหมายในกระบวนการพัฒนาปญญาน้ัน อาจใหความหมายส้ันๆ วา เปนความซาบซึ้ง

ดวยม่ันใจในเหตุผลเทาท่ีตนมองเห็น คือม่ันใจตนเอง โดยเหตุผลวา จุดหมายท่ีอยูเบื้องหนาน้ันเปนไปไดจริงแท 

และมีคาควรแกการท่ีตนจะดําเนินไปใหถึง เปนศรัทธาท่ีเราใจใหอยากพิสูจนความจริงของเหตุผลท่ีมองเห็นอยู

เบ้ืองหนาน้ันตอๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป เปนบันไดข้ันตนสูความรู ตรงขามกับความรูสึกมอบใจใหแบบอาเวค ซึ่งทําใหหยุด

คิดหาเหตุผลตอไป 
๕. เพื่อควบคุมศรัทธาใหอยูในความหมายท่ีถูกตอง ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธธรรม ถามีศรัทธาเปน

สวนประกอบขอหนึ่งแลว จะตองมีปญญาเปนอีกขอหน่ึงดวยเสมอไป
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 และตามปรกติ ศรัทธายอมมาเปนขอท่ี

หน่ึง พรอมกับท่ีมีปญญาคุมเปนขอสุดทาย แตในกรณีท่ีมีปญญา ไมจําเปนตองกลาวถึงศรัทธาดวย
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1210  ตัวอยางมีมากมาย เชน 
 สัมปรายิกัตถะ สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา ปญญาสัมปทา 

 วุฒิธรรม สัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา 

 พละ; อินทรีย สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา 
 เวสารัชชกรณธรรม สัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ ปญญา 
 อริยทรัพย สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปญญา; ฯลฯ 
1211  เชน อธิษฐานธรรม โพชฌงค์ และ นาถกรณธรรม เปนตน 



๕๘๘  พุทธธรรม 
 

ดังน้ัน ปญญาจึงสําคัญกวาศรัทธา ท้ังในฐานะเปนตัวคุม และในฐานะเปนองคประกอบท่ีจําเปน แมใน

แงคุณสมบัติของบุคคล ผูท่ีไดรับยกยองสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็คือผูมีปญญาสูงสุด เชน พระสารีบุตรอัคร

สาวก เปนตน ไมไดถือเอาศรัทธาในศาสนาเปนเกณฑ  
๖. คุณประโยชนของศรัทธา เปนไปใน ๒ ลักษณะ คือ  

- ในแนวหนึ่ง ศรัทธาเปนปจจัยใหเกิดปติ ซึ่งตามมาดวยปสสัทธิ (ความสงบเย็นผอนคลาย) ท่ี

นําไปสูความสุข อันชวยใหเกิดสมาธิ เพ่ือตอไปสูปญญาในท่ีสุด  
- อีกแนวหน่ึง ศรัทธาทําใหเกิดวิริยะ คือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติ ทดลองส่ิงท่ีเช่ือดวย

ศรัทธาน้ัน ใหเห็นผลประจักษจริงจังแกตน ซึ่งนําไปสูปญญาในที่สุด
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คุณประโยชนท้ังสองนี้ จะเห็นวา แมจะไดแรงสงจากความรูสึกในฝายอาเวค แตตองมีความใฝ

ประสงคปญญาแฝงอยูดวยตลอดเวลา 
๗. ศรัทธาเปนไปเพื่อปญญา ดังนั้น ศรัทธาจึงตองสงเสริมความคิดวิเคราะหวิจัย จึงจะเกิด

ความกาวหนาแกปญญาตามจุดหมาย นอกจากนี้ แมตัวศรัทธาน่ันเอง จะม่ันคงแนนแฟนได ก็เพราะไดคิดสืบ

สาวสอบคนมองเห็นเหตุผลและเขาใจความจริงจนมั่นใจ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ โดยนัยนี้ ศรัทธาใน

พุทธธรรมจึงสงเสริมการคนคิดหาเหตุผล การขอรองใหเช่ือก็ดี การบังคับใหยอมรับความจริงตามที่กําหนดก็ดี 

การขูดวยภัยแกผูไมเชื่อก็ดี เปนวิธีการท่ีเขากันไมไดเลยกับหลักศรัทธานี้ 
๘. ความเล่ือมใสศรัทธาติดในบุคคล ถูกถือวามีขอเสียขอบกพรอง แมแตความเล่ือมใสติดในองคพระ

ศาสดาเอง พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหละเสีย เพราะเปนศรัทธาท่ีแรงดวยการรูสึกทางอาเวค กลับกลายเปน

อุปสรรคตอความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณในข้ันสุดทาย 
๙. ศรัทธาไมถูกจัดเปนองคมรรค เพราะตัวการท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินกาวหนาตอไปในมรรคาน้ี 

คือปญญา ท่ีพวงกํากับศรัทธาน้ันตางหาก และศรัทธาท่ีจะถือวาใชได ก็ตองมีปญญารองรับอยูดวย นอกจากนี้ 

ทานท่ีมีปญญาสูง เชน องคพระพุทธเจาเอง และพระปจเจกพุทธเจา ทรงเริ่มมรรคาท่ีตัวปญญาทีเดียว ไมผาน

ศรัทธา เพราะการสรางปญญาไมจําตองเร่ิมท่ีศรัทธาเสมอไป (คือ เริ่มท่ีโยนิโสมนสิการ ดังไดกลาวแลว) ดวย

เหตุนี้ เรื่องศรัทธา ทานจึงกลาวซอนแฝงไวในตอนวาดวยการสรางสัมมาทิฏฐิ ไมจัดแยกไวเปนเรื่องตางหาก 
๑๐.  แมแตศรัทธาท่ีพนจากภาวะเปนความเช่ืองมงายนั้นเอง ถาไมดําเนินตอไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติเพื่อ

พิสูจนใหเห็นความจริงประจักษแกตน ก็ไมนับวาเปนศรัทธาที่ถูกตองตามความหมายแทจริง เพราะเปนศรัทธาท่ี

มิไดปฏิบัติหนาท่ีตามความหมายของมัน จัดเปนการปฏิบัติธรรมผิดพลาด เพราะปฏิบัติอยางขาดวัตถุประสงค 
๑๑.  แมศรัทธาจะมีคุณประโยชนสําคัญ แตในข้ันสูงสุด ศรัทธาจะตองหมดไป ถายังมีศรัทธาอยู ก็

แสดงวายังไมบรรลุจุดหมาย เพราะตราบใดท่ียังเช่ือตอจุดหมายนั้น ก็ยอมแสดงวายังไมไดเขาถึงจุดหมายนั้น

โดยรูประจักษเห็นจริงดวยตนเอง และตราบใดท่ียังมีศรัทธา ก็แสดงวายังตองอิงอาศัยส่ิงอื่น ยังตองฝากปญญา

ไวกับส่ิงอื่น ยังไมหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ   

                                                 
1212   ศรัทธานําไปสูปติ ดูพุทธพจนที่ สํ.นิ.๑๖/๖๙/๓๗; ศรัทธานําไปสูวิริยะ ดู สํ.ม.๑๙/๑๐๑๑/๒๙๗; อน่ึง ศรัทธายอมชวยใหเกิด

กําลังใจ มีความเขมแข็ง หายกลัวได ซ่ึงจัดเขาในวิริยะเหมือนกัน เชน เรื่องในธชัคคสูตร, สํ.ส.๑๕/๘๖๓-๖/๓๒๐-๓; พึงสังเกตดวย
วา ศรัทธาท่ีไมมีปญญารองรับ ก็เปนแรงสงถึงสมาธิเหมือนกัน (อาจเปนสมาธิขั้นสูงมาก ถึงเจโตวิมุตติชนิดที่ยังกําเริบกลับกลายได) 
แตติดจบอยูแคน้ัน ไมสงผลตอถึงปญญา และอาจขัดขวางปญญาดวย สวนศรัทธาที่มีปญญากํากับ หนุนสมาธิใหเกิดขึ้น เพียงเพื่อ
เปนพลังชวยสงเสริมความเจริญปญญายิ่งๆ ขึ้นไป (อยางสูงสุด คือใหเกิดปญญาวิมุตติ ที่ทําใหเจโตวิมุตติไมกําเริบ) 



บทท่ี ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร  ๕๘๙ 
 

  

โดยเหตุนี้ ศรัทธาจึงไมเปนคุณสมบัติของพระอรหันต แตตรงขาม พระอรหันตกลับมีคุณลักษณะวา ผู

ไมมีศรัทธา (อัสสัทธะ) ซึ่งหมายความวา ไดรูเห็นประจักษ จึงไมตองเชื่อตอใครๆ หรือตอเหตุผลใดๆ อีก 
๑๒.  โดยสรุป ความกาวหนาในมรรคาน้ี ดําเนินมาโดยลําดับ จากความเช่ือ (ศรัทธา) มาเปนความเห็น

หรือเขาใจโดยเหตุผล (ทิฏฐิ) จนเปนการรูการเห็น (ญาณทัสสนะ) ในท่ีสุด ซึ่งในข้ันสุดทาย เปนอันหมดภาระ

ของศรัทธาโดยส้ินเชิง 
๑๓.  ศรัทธามีขอบเขตความสําคัญและประโยชนแคไหนเพียงใด เปนส่ิงท่ีจะตองรูเขาใจตามเปนจริง ไม

ควรตีคาสูงเกินไป แตก็ไมควรดูแคลนโดยเด็ดขาด เพราะในกรณีท่ีดูแคลนศรัทธา อาจกลายเปนการเขาใจ

ความหมายของศรัทธาผิด เชน ผูท่ีคิดวาตนเชื่อมั่นในตนเอง แตกลายเปนเชื่อตอกิเลสของตน ในรูปอหังการ

มมังการไป ซึ่งกลับเปนผลรายไปอีกดานหนึ่ง 
๑๔.  ในระดับศีล หรือท่ีเรียกวาศีลธรรม ศรัทธาเปนองคธรรมสําคัญ ซึ่งเกื้อกูลมาก ทําใหคนมีหลักต้ัง

ตัว เปนกําลังเหนี่ยวรั้งและตานปะทะ ไมใหยอมตามส่ิงชักจูงลอเราเยายวนใหทําความชั่ว   
อีกประการหนึ่ง การมีศรัทธา เปนเหมือนมีรองไหลประจําของกระแสความคิด เม่ือไดรับรูอารมณอยาง

ใดอยางหนึ่ง ซึ่งไมเกินกําลังของศรัทธาที่มีอยู กระแสความคิดก็จะว่ิงแลนไปตามรอง หรือแนวทางท่ีศรัทธา

เตรียมไว ทําใหไมคิดไปในทางอื่นหรือทางท่ีผิดศีลธรรม ดังน้ัน สําหรับผูยังไมหมดกิเลส ศีลจึงดํารงอยูไดดีดวย

ศรัทธา
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ศรัทธาแบบน้ี มีคุณมากในระดับหน่ึง แตพรอมกันน้ัน ถาเปนศรัทธาท่ีไมประกอบดวยปญญา ก็อาจมี

โทษมาก โดยกลายเปนตัวการขัดขวางการสรางปญญาเสียเอง  
๑๕.  ในกระบวนการแหงความเจริญของปญญา (หรือการพัฒนาปญญา) อาจกําหนดข้ันตอนท่ีจัดวาเปน

ระยะของศรัทธา (กอนกาวสูปญญา) ไดคราวๆ คือ 
๑) สรางทัศนคติท่ีมีเหตุผล ไมเช่ือหรือยึดถือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพียงเพราะฟงตามๆ กันมา เปนตน 

(ตามแนวกาลามสูตร) 
๒) เปนผูคุมครองสัจจะ (สัจจานุรักษ) คือ ยินดีรับฟงหลักการ ทฤษฎี คําสอน ความเห็นตางๆ 

ของทุกฝายทุกดาน ดวยใจเปนกลาง ไมดวนตัดสินส่ิงท่ียังไมรูไมเห็นวาเปนเท็จ ไมยืนกราน

ยึดติดแตส่ิงท่ีตนรูหรือคิดเห็นเทานั้นวาถูกตองเปนจริง 
๓) เมื่อรับฟงทฤษฎี คําสอน ความเห็นตางๆ ของผูอื่นแลว พิจารณาเทาท่ีเห็นดวยปญญาตนวา

เปนส่ิงมีเหตุผล และเมื่อเห็นวา ผูแสดงทฤษฎี คําสอนหรือความเห็นน้ันๆ เปนผูมีความจริงใจ 

ไมลําเอียง มีปญญา จึงเล่ือมใสรับเอามา เพื่อคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงตอไป 
๔) นําส่ิงท่ีใจรับมาน้ัน มาขบคิดทดสอบดวยเหตุผล จนแนแกใจตนวา เปนส่ิงท่ีถูกตองแทจริง

อยางแนนอน จนซาบซึ้งดวยความม่ันใจในเหตุผลเทาท่ีตนมองเห็นแลว พรอมที่จะลงมือ

ปฏิบัติ พิสูจน ทดลอง ใหรูเห็นความจริงประจักษตอไป 
๕) ถามีความเคลือบแคลงสงสัย รีบสอบถามดวยใจบริสุทธ์ิ มุงปญญา มิใชดวยอหังการมมังการ

พิสูจนเหตุผลใหชัดเจน เพื่อใหศรัทธานั้นม่ันคงแนนแฟน เกิดประโยชนสมบูรณตาม

ความหมายของมัน 
                                                 
1213  ศีล อาศัยศรัทธา ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๐๐; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๒๐๙ 



๕๙๐  พุทธธรรม 
 
พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา 

สําหรับทุกคน ไมวาจะเปนผูนับถือทฤษฎี ลัทธิ หรือคําสอนอันใดอันหน่ึงอยูแลว หรือยังไมนับถือก็ตาม 

มีหลักการตั้งทัศนคติท่ีประกอบดวยเหตุผล ตามแนวกาลามสูตร
1214

 ดังนี้ 
ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จจาริก ถึงเกสปุตตนิคมของพวกกาลามะ ในแควนโกศล ชาวกาลามะไดยิน

กิตติศัพทของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดงอาการตางๆ กัน ในฐานะยังไมเคยนับถือมากอน และไดทูลถามวา 
ชาวกาลามะ: พระองค์ผู้เจริญ สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มาสู่เกสปุตตนิคม ท่านเหล่านั้นแสดงเชิดชู
แต่วาทะ (ลัทธิ) ของตนเท่านั้น แต่ย่อมกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกดวาทะฝ่ายอื่น ชักจูงไม่ให้
เชื่อ สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง ก็มาสู่เกสปุตตนิคม ท่านเหล่านั้น ก็แสดงเชิดชูแต่วาทะของตน
เท่านั้น ย่อมกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกดวาทะฝ่ายอื่น ชักจูงไม่ให้เชื่อ พวกข้าพระองค์มีความ
เคลือบแคลงสงสัยว่า บรรดาสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ? 

พระพุทธเจา: กาลามชนทั้งหลาย เป็นการสมควรที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลง สมควรที่จะ
สงสัย ความเคลือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้นในฐานะ กาลามชนท้ังหลาย ท่านท้ังหลาย 

- อย่ายึดถือ1215 โดยการฟัง (เรียน) ตามกันมา  (อนุสสวะ) 
- อย่ายึดถือ โดยการถือสืบๆ กันมา  (ปรัมปรา) 
- อย่ายึดถือ โดยการเล่าลือ  (อิติกิรา) 
- อย่ายึดถือ โดยการอ้างตํารา  (ปิฏกสัมปทาน) 
- อย่ายึดถือ โดยตรรก  (ตักกะ) 
- อย่ายึดถือ โดยการอนุมาน  (นยะ) 
- อย่ายึดถือ โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล  (อาการปริวิตักกะ) 
- อย่ายึดถือ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน  (ทิฏฐินิชฌานักขันติ) 
- อย่ายึดถือ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเช่ือ  (ภัพพรูปตา) 
- อย่ายึดถือ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา  (สมโณ โน ครูติ) 

เมื่อใด ท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรม
เหล่านี้วิญญูชนติเตียน ธรรมเหล่านี้ ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้ว จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายพึงละเสีย ฯลฯ เมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วย
ตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้วิญญูชนสรรเสริญ ธรรม
เหล่านี้ ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ท่าน
ท้ังหลายพึงถือปฏิบัติบําเพ็ญ (ธรรมเหล่าน้ัน) 

                                                 
1214  พระสูตรน้ี ในพระไตรปฎกตางฉบับ เรียก เกสปุตตสูตร บาง เกสปุตติสูตร บาง เกสปุตติยสูตร บาง เกสมุตติสูตร บาง, องฺ.ติก.๒๐/

๕๐๕/๒๔๑; สูตรถัดไปก็มีความคลายกัน และดู องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๓/๒๕๙ ดวย 
1215   คําแปลวา “อย่ายึดถือ” น้ี ตั้งแตครั้งเขียนหนังสือ พุทธธรรม (กอนจะตีพิมพครั้งแรกใน พ.ศ.๒๕๑๔) รูสึกวาสื่อความหมายไมชัด แตก็

หาคําที่เหมาะจริงมาแทนยังไมได ในที่สุด จึงตกลงรักษาคําแปลวา “อยายึดถือ” น้ัน ซึ่ง พระไตรปฎกภาษาไทย อนุสรณงานฉลอง ๒๕ 

พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ แปลจากอรรถกถา ที่ไขความ “มา” ตรงนี้ วา “มา คณฺหิตฺถ” เปนการไดหลักฐานไวกอน แตทํา

เชิงอรรถบอกไววา “คําวา ยึดถือ ในที่นี้ ใชไปพลางกอน เพราะยังหาคําเหมาะสมไมได ขอใหเขาใจความวา หมายถึงการไมตัดสินหรือลง

ความเห็นแนนอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหลานี้” พอถึงปตอมา พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อทํา พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม 

ไดยุติใชคําแปลตรงนี้วา “อย่าปลงใจเชื่อ” แตใน พุทธธรรม ที่พิมพตอๆ มา ยังปลอยไวอยางเดิม เพียงแตเขียนเพ่ิมในเชิงอรรถวา คํา

วา(อยา)ยึดถือ “ในท่ีนี้ ขอใหเขาใจความวา ... ตรงกับคําวา “อย่าปลงใจเช่ือ”;...” ดูคําแปลอยางหลังใน บันทึกพิเศษทายบท 



บทท่ี ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร  ๕๙๑ 
 

  

ในกรณีท่ีผูฟงยังไมรูไมเขาใจและยังไมมีความเชื่อในเรื่องใดๆ ก็ไมทรงชักจูงความเช่ือ เปนแตทรงสอน

ใหพิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลท่ีเขาเห็นไดดวยตนเอง เชน ในเร่ืองความเชื่อทางจริยธรรมเก่ียวกับชาตินี้ชาติ

หนา ก็มีความในตอนทายของสูตรเดียวกันนั้นวา 
“กาลามชนทั้งหลาย อริยสาวกนั้น ผู้มีจิตปราศจากเวรอย่างนี ้ มีจิตปราศจากความ

เบียดเบียนอย่างนี้ มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้ ย่อมได้ประสบความอุ่นใจถึง 
๔ ประการ ต้ังแต่ในปัจจุบันน้ีแล้ว คือ 

“ถ้าปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมที่ทําไว้ดีทําไว้ชั่วมีจริง การที่ว่าเมื่อเราแตกกายทําลาย
ขันธ์ไปแล้ว จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้” นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ ๑ 
ท่ีเขาได้รับ 

“ก็ถ้าปรโลกไม่มี ผลวิบากของกรรมที่ทําไว้ดีทําไว้ชั่วไม่มี เราก็ครองตนอยู่โดยไม่มีทุกข์ ไม่
มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน เป็นสุขอยู่แต่ในชาติปัจจุบันนี้แล้ว” นี้เป็นความอุ่นใจประการที่ ๒ 
ท่ีเขาได้รับ 

“ก็ถ้าเมื่อคนทําความชั่วก็เป็นอันทําไซร้ เรามิได้คิดการชั่วร้ายต่อใครๆ ทุกข์ที่ไหนจักมา
ถูกต้องเราผู้มิได้ทําบาปกรรมเล่า” น้ีเป็นความอบอุ่นใจประการที่ ๓ ท่ีเขาได้รับ  

“ก็ถ้าเมื่อคนทําความชั่ว ก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันทําไซร้ ในกรณีนี้ เราก็มองเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์
ท้ังสองด้าน” น้ีเป็นความอุ่นใจประการที่ ๔ ท่ีเขาได้รับ 

สําหรับผูท่ียังไมไดนับถือลัทธิศาสนาหรือหลักคําสอนใดๆ พระองคจะตรัสธรรมเปนกลางๆ เปนการ

เสนอแนะความจริงใหเขาคิด ดวยความปรารถนาดี เพื่อประโยชนแกตัวเขาเอง โดยมิตองคํานึงวาหลักธรรมนั้น

เปนของผูใด โดยใหเขาเปนตัวของเขาเอง ไมมีการชักจูงใหเขาเช่ือใหเขาเล่ือมใสตอพระองค หรือใหเขามาสูอะไร
สักอยางท่ีอาจจะเรียกวาศาสนาของพระองค   

พึงสังเกตดวยวา จะไมทรงอางพระองคหรืออํานาจเหนือธรรมชาติพิเศษอันใดเปนเคร่ืองยืนยันคําสอน
ของพระองค นอกจากเหตุผลและขอเท็จจริงท่ีใหเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาของเขาเอง และพึงสังเกตดวยวา 

ทรงสอนหลักการปฏิบัติพื้นๆ ท่ีเรียกวา อปัณณกตา คือ ในเรื่องท่ีมนุษยท่ัวไปไมรู จะเปนเรื่องท่ีเรียกวาเหนือ
ธรรมชาติก็ตาม หรือแมแตเรื่องสามัญท่ีไมรูแนชัด พึงเลือกเอาการปฏิบัติท่ีไมพลาดแนๆ ไมตองมัวคาดมัวเดา  

ตัวอยางดังเรื่องในชาดกวา พวกกองเกวียนเดินทางผานทะเลทราย ตองบรรทุกนํ้าไปหนักมาก ระหวาง

ทาง พวกหนึ่งเจอคนปลอมจะหลอกเอาเปนเหยื่อ บอกวาไปขางหนาอีกไมไกล จะมีชุมชนใหญ มีแหลงน้ําอุดม

สมบูรณ น้ําท่ีบรรทุกมานี้หนักเปลาๆ ท้ิงไปเสียเถิด คอยไปเอาขางหนา แถมแสดงหลักฐานเท็จใหดู พวกกอง

เกวียนดีใจ เอาตุมไหใสน้ําท้ิงหมด แลวเดินทางตอไปอีกเทาไรๆ ก็ไมเจอนํ้า จนอดตายหมด เปนเหยื่อเขาไป  
สวนกองเกวียนอีกพวกหนึ่ง โดนหลอกดวยหลักฐานเท็จเหมือนกัน แตถือหลักอปณณกตานี้วา ถาไมรู

จริงประจักษ ก็ไมยอมตามตรรกะหรือการคาดเดา เมื่ออันที่แนๆ มีอยูแลว คือน้ําท่ีบรรทุกมาในเกวียนน่ันแหละ 

ก็บรรทุกไป จนกวาจะเจอแหลงนํ้าท่ีวานั้นจริง ก็เติมได พวกท่ีใชปญญา และอะไรท่ีประจักษได ก็ใหประจักษ 

ถือหลักอปณณกตาน้ี ก็พากองเกวียนเดินทางไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ
1216

  

                                                 
1216 อปณณกชาดก, ชา.อ.๑/๑๕๓ 



๕๙๒  พุทธธรรม 
 

สําหรับเรื่องนามธรรมท่ีลึกลงไปกวาน้ัน ก็ดังเชน เรื่องในอปณณกสูตร
1217

 ซึ่งแสดงถึงการใชหลักเลือก

เอาที่ไมพลาดไวกอน หรือทําส่ิงท่ีไมพลาดเห็นชัดอยูแนๆ แมแตในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติธรรม ดังน้ี  

พระพุทธเจาเสด็จจาริกถึงหมูบานพราหมณชื่อสาลา พวกพราหมณคหบดีชาวหมูบานนี้ ไดทราบ

กิตติศัพทของพระองค จึงพากันไปเฝา แสดงอาการตางๆ ในฐานะอาคันตุกะท่ียังมิไดนับถือกัน มีคําสนทนาดังน้ี 

พระพุทธเจา: คหบดีทั้งหลาย พวกท่านมีศาสดาท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกใจ ซึ่งท่านทั้งหลายมี
ศรัทธาอย่างมีเหตุผล (อาการวตีสัทธา) อยู่บ้างหรือไม่? 
พราหมณ์คหบดี: ไม่มีเลย ท่านผู้เจริญ 

พระพุทธเจา: เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาที่ถูกใจ ก็ควรจะถือปฏิบัติหลักการที่ไม่ผิดพลาด
แน่นอน (อปัณณกธรรม) ดังต่อไปนี้ ด้วยว่า อปัณณกธรรมนี้ เมื่อถือปฏิบัติถูกถ้วน จัก
เป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความสุขส้ินกาลนาน หลักการท่ีไม่ผิดพลาดแน่นอนน้ีเป็นไฉน? 

สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิว่า: ทานที่ให้แล้วไม่มีผล การบําเพ็ญทานไม่มีผล 
การบูชาไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทําไว้ดีทําไว้ชั่ว ไม่มี โลกนี้ไม่มี ปรโลกไม่มี มารดาไม่มี 
บิดาไม่มี ฯลฯ ส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง มีวาทะ มีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณ
พราหมณ์พวกนั้นทีเดียวว่า: ทานท่ีให้แล้วมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล ฯลฯ ท่าน
ท้ังหลายเห็นเป็นไฉน? สมณพราหมณ์เหล่านี้ มีวาทะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อกันมิใช่หรือ?” 
พราหมณ์คหบดี: ใช่อย่างน้ัน 

พระพุทธเจา: ในสมณพราหมณ์ ๒ พวกนั้น พวกที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า: ทานที่ให้แล้วไม่มีผล 
การบําเพ็ญทานไม่มีผล ฯลฯ สําหรับพวกนี้ เป็นอันหวังสิ่งต่อไปนี้ได้ คือ พวกเขาจะละทิ้ง 
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต อันเป็นกุศลธรรมทั้ง ๓ อย่างเสีย แล้วจะยึดถือประพฤติกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ซึ่งเป็นอกุศลธรรมทั้ง ๓ อย่าง ข้อนั้นเพราะเหตุใด? ก็เพราะ
สมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่มองเห็นโทษ ความทราม ความเศร้าหมอง แห่งอกุศลธรรม 
และอานิสงส์ในเนกขัมมะ อันเป็นคุณฝ่ายสะอาดผ่องแผ้วของกุศลธรรม... 

ในเรื่องนั้น คนที่เป็นวิญญู ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “ถ้าปรโลกไม่มี ท่านผู้นี้เมื่อแตก
กายทําลายขันธ์ไป ก็ทําตนให้สวัสดี (ปลอดภัย) ได้ แต่ถ้าปรโลกมี ท่านผู้นี ้เมื่อแตกกาย
ทําลายขันธ์ ก็จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เอาเถอะ ถึงว่าให้ปรโลกไม่มีจริงๆ ให้คํา
ของท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นความจริงก็เถิด ถึงกระนั้น บุคคลผู้นี้กถ็ูกวิญญูชนติเตียน
ได้ในปัจจุบันนี้เองว่า เป็นคนทุศีล มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นนัตถิกวาท ก็ถ้าปรโลกมีจริง บุคคลผู้นี้ก็
เป็นอันได้แต่ข้อเสียหายทั้งสองด้าน คือ ปัจจุบันก็ถูกวิญญูชนติเตียน แตกกายทําลายขันธ์ไป
แล้วก็เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อีกด้วย ฯลฯ 

สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดสิ้นไม่มี” ส่วนสมณ
พราหมณ์อีกพวกหนึ่ง ซึ่งมีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้น กล่าวว่า 
“ความดับภพหมดส้ินมีอยู่” ฯลฯ   
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ในเรื่องนั้น คนที่เป็นวิญญู ย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่า 
“ความดับภพหมดสิ้นไม่มี” นี้ เราก็ไม่ได้เห็น แม้ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่า 
“ความดับภพหมดสิ้นมีอยู่จริง” นี้ เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นอยู่ จะกล่าวยึด
เด็ดขาดลงไปว่าอย่างน้ีเท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนเท็จ ดังนี้ ย่อมไม่เป็นการสมควรแก่เรา  

ก็ถ้าคําของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดสิ้นไม่มี” เป็นความ
จริง การที่เราจะไปเกิดในหมู่เทพผู้ไม่มีรูปผู้เป็นสัญญามัย ได้แม่นมั่นไม่พลาด ก็ย่อมเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ ถ้าคําของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดสิ้นมีอยู่” เป็น
ความจริง การท่ีเราจะปรินิพพานได้ในปัจจุบัน ก็ย่อมเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้      

แลก็ ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า “ความดับภพหมดสิ้นไม่มี” นี้ อยู่
ข้างของการมีความติดใคร่ อยู่ข้างของการผูกพันรัดตัว อยู่ข้างของการมัวเพลิน อยู่ข้างของการ
สยบหมกมุ่น อยู่ข้างของการถือค้างถือคา ส่วนทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า 
“ความดับภพหมดสิ้นมีจริง” นั้น อยู่ข้างจะไม่ติดใคร่ อยู่ข้างจะไม่ผูกพันรัดตัว อยู่ข้างจะไม่มัว
เพลิน อยู่ข้างจะไม่สยบหมกมุ่น อยู่ข้างจะไม่ถือค้างถือคา เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมเป็น
ผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพิทา วิราคะ นิโรธ แห่งภพท้ังหลายเป็นแท้    

พุทธพจนตอไปน้ี แสดงใหเห็นวา ความรูความคิดเห็นในระดับท่ียังเปนความเช่ือและเหตุผล ยังเปน

ความรูความเห็นที่บกพรอง มีทางผิดพลาด ยังไมชื่อวาเปนการเขาถึงความจริง 
“แน่ะท่านภารัทวาช ธรรม ๕ ประการน้ี มีวิบาก ๒ ส่วนในปัจจุบันทีเดียว คือ 
๑. ศรัทธา  ความเชื่อ 
๒. รุจิ  ความถูกใจ 
๓. อนุสสวะ  การฟัง (หรือเรียน) ตามกันมา 
๔. อาการปริวิตักกะ  การคิดตรองตามแนวเหตุผล 
๕. ทิฏฐินิชฌานักขันติ  ความเข้ากันได้กับ (การเพ่งพินิจด้วย) ทฤษฎีของตน 
ก็สิ่งที่เชื่อสนิททีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปก็มี ถึงแม้สิ่งที่ไม่เชื่อเลยทีเดียว 

แต่กลับเป็นของจริง แท้ ไม่เป็นอื่นเลยก็มี 

ส่ิงที่ถูกกับใจชอบทีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปเสียก็มี ถึงแม้ส่ิงที่มิได้เห็นชอบ
ถูกใจเลย แต่กลับเป็นของจริง แท้ ไม่เป็นอื่นเลยก็มี 

สิ่งที่เรียนต่อกันมาอย่างดีทีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปก็มี ถึงแม้สิ่งที่มิได้
เรียนตามกันมาเลย แต่กลับเปน็ของจริง แท้ ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มี 

สิ่งที่คิดตรองอย่างดีแล้วทีเดียว กลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปเสียก็มี ถึงแม้สิ่งที่มิได้
เป็นอย่างท่ีคิดตรองเห็นไว้เลย แต่กลับเป็นของจริง แท้ ไม่เป็นอ่ืนไปเลยก็มี 

สิ่งที่เพ่งพินิจไว้เป็นอย่างดี (ว่าถูกต้องตรงตามทิฏฐิทฤษฎีหลักการของตน) กลับเป็นของ
เปล่า เป็นของเท็จไปเสียก็มี ถึงแม้สิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เพ่งพินิจเห็นไว้เลย แต่กลับเป็นของจริง 
แท้ ไม่เป็นอ่ืนเลยก็มี”1218 
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๕๙๔  พุทธธรรม 
 

จากนั้น ทรงแสดงวิธีวางตนตอความคิดเห็นและความเช่ือของตน และการรับฟงความคิดเห็นและความ

เชื่อของผูอื่น ซึ่งเรียกวาเปนทัศนคติแบบอนุรักษหรือคุมครองสัจจะ (สัจจานุรักษ์ - คนรักษความจริง) วา 
“บุรุษผู้เป็นวิญญู เมื่อจะอนุรักษ์สัจจะ ไม่ควรลงความเห็นในเรื่องนั้นเด็ดขาดลงไปอย่าง

เดียวว่า “อย่างน้ีเท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนเหลวไหล (ท้ังน้ัน)” 
“ถ้าแม้นบุรุษมีความเชื่อ (ศรัทธา อยู่อย่างหนึ่ง) เมื่อเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความเชื่อ

อย่างนี้” ยังชื่อว่าเขาอนุรักษ์สัจจะอยู่ แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่า “อย่าง
น้ีเท่าน้ันจริง อย่างอื่นเหลวไหล (ท้ังน้ัน)” ไม่ได้ก่อน   

“ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ชื่อว่ามีการอนุรักษ์สัจจะ และคนผู้นั้นก็ชื่อว่าอนุรักษ์สัจจะ  
อีกท้ังเราก็บัญญัติการอนุรักษ์สัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่าน้ี แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการหย่ังรู้สัจจะ 

“ถ้าแม้นบุรุษมีความเห็นที ่ถูกใจ...มีการเรียนต่อกันมา..มีการคิดตรองตามเหตุผล...มี
ความเห็นที่ตรงกับทฤษฎีของตนอยู่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เมื่อเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความเห็น
ที่ถูกใจอย่างนี้...มีการเล่าเรียนมาอย่างนี้...มีสิ่งที่คิดตรองตามเหตุผลได้อย่างนี้...มีความเห็นตาม
ทฤษฎีของตนว่าอย่างน้ี” ก็ยังชื่อว่าเขายังคุ้มครองสัจจะอยู่ แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็น
อย่างเดียวว่า “อย่างน้ีเท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนเหลวไหล (ทั้งน้ัน)” ไม่ได้ก่อน  

“ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ช่ือว่ามีการคุ้มครองสัจจะ และคนผู้นั้นก็ชื่อว่าคุ้มครองสัจจะ อีกทั้ง
เราก็บัญญัติการคุ้มครองสัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่าน้ี แต่ยังไม่ช่ือว่าเป็นการหยั่งรู้สัจจะ”1219 

ทาทีน้ีปรากฏชัด เม่ือตรัสเจาะจงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือ ในคราวท่ีมีคนภายนอกกําลังพูด

สรรเสริญบาง ติเตียนบาง ซึ่งพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆนําเรื่องนั้นมาสนทนากัน พระพุทธเจาไดตรัสวา 
“ภิกษุทั ้งหลาย ถ้ามีคนพวกอื่นมากล่าวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ์ เธอ

ทั้งหลายไม่ควรอาฆาต ไม่ควรเศร้าเสียใจ ไม่ควรแค้นเคือง เพราะคําติเตียนนั้น ถ้าเธอ
ทั้งหลายโกรธเคือง หรือเศร้าเสียใจ เพราะคําติเตียนนั้น ก็จะกลายเป็นอันตรายแก่พวกเธอ
ทั้งหลายเองนั่นแหละ (คือ) หากคนพวกอื่นติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ์ ถ้าเธอ
ท้ังหลายโกรธเคือง เศร้าเสียใจ เพราะคําติเตียนน้ันแล้ว เธอทั้งหลายจะรู้ชัดถ้อยคํานี้ของเขาว่า
พูดถูกพูดผิด ได้ละหรือ?” (ภิกษุท้ังหลายทูลตอบวา “ไมอาจรูชัดได”) 

“ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียนสงฆ์ ในกรณีนั้น 
เม่ือไม่เป็นจริง พวกเธอก็พึงกล่าวแก้ให้เห็นว่าไม่เป็นจริงว่า “ข้อนี้ไม่เป็นจริงเพราะอย่างนี้ๆ ข้อ
น้ีไม่ถูกต้อง เพราะอย่างน้ีๆ ส่ิงน้ีไม่มีในพวกเรา สิ่งน้ีหาไม่ได้ในหมู่พวกเรา” 

“ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ์ เธอทั้งหลายไม่ควรเริงใจ 
ไม่ควรดีใจ ไม่ควรกระหยิ่มลําพองใจ ในคําชมนั้น ถ้ามีคนมากล่าวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ์ 
หากเธอท้ังหลาย เริงใจ ลําพองใจแล้วไซร้ ก็จะเป็นอันตรายแก่พวกเธอเองนั่นแหละ  

“ถ้ามีคนมากล่าวชมเรา ชมธรรม ชมสงฆ์ ในกรณีนั้น เมื่อเป็นความจริง พวกเธอก็ควร
รับรองว่าเป็นความจริงว่า “ข้อนี้เป็นจริงเพราะอย่างนี้ๆ ข้อนี้ถูกต้องเพราะอย่างนี้ๆ สิ่งนี้มีใน
พวกเรา สิ่งน้ีหาได้ในหมู่พวกเรา”1220  

                                                 
1219  ม.ม.๑๓/๖๕๕-๖/๖๐๑-๒ 
1220  ที.สี.๙/๑/๓ 
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ตอจากการอนุรักษหรือคุมครองสัจจะ (สัจจานุรักษ/สัจจานุรักขณ) พระพุทธเจาทรงแสดงขอปฏิบัติ

เพื่อใหหยั่งรูสัจจะ (สัจจานุโพธ) และเขาถึงสัจจะ (สัจจานุบัติ) และในกระบวนการปฏิบัตินี้ จะมองเห็นการเกิด

ศรัทธา ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตความสําคัญของศรัทธาไปดวย ดังนี้ 

“ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใด จึงจะมีการหย่ังรู้สัจจะ และบุคคลจึงจะชื่อว่าหย่ังรู้สัจจะ?” 

“เม่ือได้ยินข่าวว่า มีภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ คฤหบดีก็ดี บุตร
คฤหบดีก็ดี เข้าไปหาภิกษุนั้นแล้ว ย่อมใคร่ครวญดูในธรรมจําพวกโลภะ ธรรมจําพวกโทสะ 
ธรรมจําพวกโมหะว่า ท่านผู้นี้มีธรรมจําพวกโลภะ ที่จะเป็นเหตุครอบงําจิตใจ ทําให้กล่าวได้ทั้งที่
ไม่รู้ว่า “รู้” ทั้งที่ไม่เห็นว่า “เห็น” หรือทําให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิด
ทุกข์ชั่วกาลนานแก่คนอ่ืนๆ หรือไม่? 

“เมื่อเขาพิจารณาตัวเธออยู่ รู้อย่างนี้ว่า “ท่านผู้นี้ไม่มีธรรมจําพวกโลภะ ที่จะเป็นเหตุ
ครอบงําจิตใจ ทําให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่า “รู้” ทั้งที่ไม่เห็นว่า “เห็น” หรือทําให้เที่ยวชักชวนคน
อื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่มิใช่ประโยชน์เกื้อกูลและเกิดทุกข์ชั่วกาลนานแก่คนอื่นๆ ได้
เลย อนึ่ง ท่านผู้นี้มีกายสมาจาร วจีสมาจาร อย่างคนไม่โลภ ธรรมที่ท่านผู้นี้แสดงก็ลึกซึ้ง 
เห็นได้ยาก หยั่งรู ้ได้ยาก เป็นของสงบ ประณีต ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยตรรก ละเอียดอ่อน 
บัณฑิตจึงรู้ได้ ธรรมน้ันมิใช่ส่ิงท่ีคนโลภจะแสดงได้ง่ายๆ 

“เมื่อใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมจําพวกโลภะแล้ว เมื่อ
น้ันเขาย่อมพิจารณาตรวจดูเธอย่ิงๆ ข้ึนไปอีก ในธรรมจําพวกโทสะ...ในธรรมจําพวกโมหะ ฯลฯ 

“เมื่อใด เขาพิจารณาตรวจดู มองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ จากธรรมจําพวกโมหะแล้ว 
คราวน้ัน เขาย่อมฝังศรัทธาลงในเธอ” 

“เขาเกิดศรัทธาแล้ว ก็เข้าหา เมื่อเข้าหา ก็คอยนั่งอยู่ใกล้ (คบหา) เมื่อคอยนั่งอยู่ใกล้
ก็เง่ียโสตลง (ต้ังใจคอยฟัง) เม่ือเง่ียโสตลง ก็ได้สดับธรรม  

“ครั้นสดับแล้ว ก็ทรงธรรมไว้ ย่อมพิจารณาไตร่ตรองอรรถแห่งธรรมที่ทรงไว้ เมื่อไตร่ตรอง
อรรถอยู่ ก็เห็นชอบด้วยกับข้อธรรมตามที่ (ทนต่อการ) คิดเพ่งพิสูจน์ เมื่อเห็นชอบด้วยกับข้อ
ธรรมดังที่คิดเพ่งพิสูจน์ ฉันทะก็เกิด เมื่อเกิดฉันทะ ก็อุตสาหะ ครั้นอุตสาหะแล้ว ก็เอามาคิด
ทบทวนเทียบเคียง ครั้นเทียบเคียงแล้ว ก็ย่อมลงมือทําความเพียร เมื่อลงมือทําทุ่มเทจิตใจให้
แล้ว ก็ย่อมทําปรมัตถสัจจะให้แจ้งกับตัว และเห็นแจ้งแทงตลอดปรมัตถสัจจะน้ันด้วยปัญญา  

“ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ ชื่อว่ามีการหยั่งรู ้สัจจะ และบุคคลชื่อว่าหยั่งรู้สัจจะ และเราย่อม
บัญญัติการหยั่งรู้สัจจะ (สัจจานุโพธ) ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะ
ก่อน 

“ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใด จึงมีการเข้าถึงสัจจะ และคนจึงจะเข้าถึงสัจจะ? 
“การอาเสวนะ การเจริญ การกระทําให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้นแหละ ชื่อว่าเป็นการเข้าถึง

สัจจะ (สัจจานุบัติ) ฯลฯ”1221 

                                                 
1221  ม.ม.๑๓/๖๕๗-๘/๖๐๒-๕ เทียบ กีฏาคิริสูตร ซึ่งบรรยายการบรรลุอรหัตตผล ดวยการศึกษาปฏิบัติตามลําดับข้ัน ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓ 



๕๙๖  พุทธธรรม 
 

สําหรับคนสามัญท่ัวไป ศรัทธาเปนธรรมข้ันตนท่ีสําคัญยิ่ง เปนอุปกรณชักนําใหเดินหนาตอไป เม่ือใช

ถูกตอง จึงเปนการเริ่มตนท่ีดี ทําใหการกาวหนาไปสูจุดหมายไดผลรวดเร็วข้ึน  
ดวยเหตุน้ี จึงปรากฏวา บางคราวผูมีปญญามากกวา แตขาดความเชื่อม่ัน กลับประสบความสําเร็จชา

กวาผูมีปญญาดอยกวา แตมีศรัทธาแรงกลา1222
 ในกรณีท่ีศรัทธานั้นไปตรงกับส่ิงท่ีถูกตองแลว จึงเปนการทุนแรง

ทุนเวลาไปในตัว ตรงกันขาม ถาศรัทธาเกิดในส่ิงท่ีผิด ก็เปนการทําใหเขว ย่ิงหลงชักชาหนักข้ึนไปอีก  
อยางไรก็ดี ศรัทธาในพุทธธรรม มีเหตุผลเปนฐานรองรับ มีปญญาคอยควบคุม จึงยากท่ีจะผิด 

นอกจากพนวิสัยจริงๆ และก็สามารถแกไขใหถูกตองได ไมดิ่งไปในทางท่ีผิด เพราะคอยรับรูเหตุผลคนควาและ

ทดลองอยูตลอดเวลา  
การขาดศรัทธาเปนอุปสรรคอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหชะงัก ไมกาวหนาตอไปในทาง ดังพุทธพจนวา 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังสลัดทิ้งตอในใจ ๕ อย่างไม่ได้ ยังถอนสิ่งผูกรัดใจ 
๕ อย่างไม่ได้ ข้อที่ว่าภิกษุนั้นจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ 

“ตอในใจ ท่ีภิกษุนั้นยังสลัดทิ้งไม่ได้ คือ  
(๑) ภิกษุสงสัย  เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เล่ือมใสแนบสนิทในพระศาสดา... 
(๒) ภิกษุสงสัย  เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เล่ือมใสแนบสนิทในธรรม... 
(๓) ภิกษุสงสัย  เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เล่ือมใสแนบสนิทในสงฆ์... 
(๔) ภิกษุสงสัย  เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เล่ือมใสแนบสนิทในสิกขา... 
(๕) ภิกษุโกรธเคือง น้อยใจ มีจิตกระทบกระทั่ง เกิดความกระด้างเหมือนเป็นตอเกิดขึ้น

ในเพื่อนพรหมจรรย์... 
จิตของภิกษุผู้ยังสงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ ไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดา...ใน

ธรรม...ในสงฆ์...ในสิกขา...โกรธเคือง ฯลฯ ในเพื่อนพรหมจรรย์ ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร 
เพื่อความหมั่นฝึกฝนอบรม เพื่อความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลงมือทําความพยายาม 
ภิกษุผู้มีจิตท่ียังไม่น้อมไปเพ่ือความเพียร...ชื่อว่า มีตอในใจ ซ่ึงยังสลัดท้ิงไม่ได้...”1223 

โดยนัยน้ี การขาดศรัทธา มีความสงสัย แคลงใจ ไมเชื่อม่ัน จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาปญญา

และการกาวหนาไปสูจุดหมาย ส่ิงท่ีตองทําในกรณีน้ี คือ ตองปลูกศรัทธา และกําจัดความสงสัยแคลงใจ  
แตการปลูกศรัทธาในท่ีนี้ มิไดหมายถึงการยอมรับและมอบความไววางใจใหโดยไมเคารพในคุณคาแหง

ปญญาของตน แตหมายถึง การคิดพิสูจนทดสอบดวยปญญาของตนใหเห็นเหตุผลชัดเจน จนม่ันใจ หมดความ

ลังเลสงสัย  
วิธีทดสอบนั้น นอกจากท่ีกลาวในพุทธพจนตอนกอนแลว ยังมีพุทธพจนแสดงตัวอยางการคิดสอบสวน

กอนที่จะเกิดศรัทธาอีก เชน ในขอความตอไปน้ี ซึ่งเปนคําสอนใหคิดสอบสวนแมแตองคพระพุทธเจาเอง 

ดังตอไปน้ี  

                                                 
1222   เชน กรณีของพระสารีบุตร ซ่ึงบรรลุธรรมชากวาพระสาวกอ่ืนหลายทาน ทั้งที่เปนผูมีปญญามาก 
1223   ที.ปา.๑๑/๒๙๖/๒๕๐; ม.มู.๑๒/๒๒๘/๒๐๕ (ส่ิงผูกรัดใจ ๕ อยาง มีตางหาก แตไมไดคัดมาลงไว เพราะไมเก่ียวกับเรื่องในที่นี้

โดยตรง) 
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“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ตรวจสอบ เมื ่อไม่รู ้วิธีกําหนดวาระจิตของผู้อื ่น พึงกระทําการ
พิจารณาตรวจสอบในตถาคต เพ่ือทราบว่า พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธ หรือไม่ 

“ภิกษุผู้ตรวจสอบ เมื่อไม่รู้วิธีกําหนดวาระจิตของผู้อื่น พึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตใน
ธรรม ๒ อย่าง คือ ในส่ิงที่พึงรู้ได้ด้วยตา และหู ว่า 

- เท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตา และหู ธรรมที่เศร้าหมอง มีแก่ตถาคต หรือหาไม่ เมื่อเธอพิจารณา
ตรวจสอบตถาคตน้ัน ก็ทราบได้ว่า ธรรมท่ีพึงรู้ได้ด้วยตาและหู ท่ีเศร้าหมองของตถาคต ไม่มี 

- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคต ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหู 
ธรรมที่ (ชั่วบ้าง ดีบ้าง) ปนๆ กันไป มีแก่ตถาคตหรือหาไม่ เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบ
ตถาคตนั้น ก็ทราบได้ว่า เท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหู ธรรมที่ (ดีบ้าง ชั่วบ้าง) ปนๆ กันไปของ
ตถาคต ไม่มี 

- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคต ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหู 
ธรรมที่สะอาดหมดจด มีแก่ตถาคตหรือหาไม่...เธอก็ทราบได้ว่า เท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหู ธรรมที่
สะอาดหมดจดของตถาคต มีอยู่ 

- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ท่านผู้นี้ ประกอบพร้อม
บูรณ์ซึ่งกุศลธรรมน้ี ตลอดกาลยาวนาน หรือประกอบชั่วเวลานิดหน่อย...เธอก็ทราบได้ว่า ท่าน
ผู้น้ี ประกอบพร้อมบูรณ์ซึ่งกุศลธรรมน้ี ตลอดกาลยาวนาน มิใช่ประกอบชั่วเวลานิดหน่อย 

- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ท่านภิกษุผู้นี้ มีชื่อเสียง 
มีเกียรติยศแล้ว ปรากฏข้อเสียหายบางอย่างบ้างหรือไม่ (เพราะว่า) ภิกษุ (บางท่าน) ยังไม่
ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่าง จนกว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ ต่อเมื่อใด เป็นผู้มี
ชื่อเสียง มีเกียรติยศ เม่ือน้ัน จึงปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่าง...เธอก็ทราบได้ว่า ท่านภิกษุผู้นี้
เป็นผู้มีชื่อเสียง มีเกียรติยศแล้ว ก็ไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่าง (เช่นน้ัน) 

- จากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ท่านผู้นี้ เป็นผู้งดเว้น 
(อกุศล) โดยไม่มีความกลัว มิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนากามทั้งหลาย ก็เพราะปราศจาก
ราคะ เพราะหมดสิ้นราคะหรือหาไม่...เธอก็ทราบได้ว่า ท่านผู้นี้ เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว 
มิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนากามท้ังหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ... 

“หากมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นว่า ท่านมีเหตุผล (อาการะ) หยั่งทราบ (อันวยา) ได้อย่างไร จึง
ทําให้กล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว มิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนากาม
ท้ังหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ หมดราคะ   

“ภิกษุ เมื่อจะตอบแก้ให้ถูกต้อง พึงตอบแก้ว่า จริงอย่างนั้น ท่านผู้นี้ เม่ืออยู่ในหมู่ก็ตาม 
อยู่ลําพังผู้เดียวก็ตาม ในที่นั้นๆ ผู้ใดจะปฏิบัติตนได้ดีก็ตาม จะปฏิบัติตนไม่ดีก็ตาม จะเป็น
ผู้ปกครองหมู่คณะก็ตาม จะเป็นบางคนที่ติดวุ่นอยู่ในอามิสก็ตาม จะเป็นบางคนที่ไม่ติดด้วย
อามิสก็ตาม ท่านผู้นี้ไม่ดูหมิ่นคนนั้นๆ เพราะเหตุนั้นๆ เลย ข้าพเจ้าได้สดับ ได้รับฟังถ้อยคํา
มาจําเพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคทีเดียวว่า “เราเป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว เรามิใช่ผู้
งดเว้นเพราะกลัว เราไม่เสวนากามท้ังหลาย ก็เพราะปราศจากราคะ เพราะหมดราคะ” 

“ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนั้น พึงสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหู 
ธรรมท่ีเศร้าหมองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเม่ือตอบแก้ กจ็ะตอบแก้ว่า...ไม่มี 



๕๙๘  พุทธธรรม 
 

“ถามว่า ธรรมที่ (ดีบ้าง ชั่วบ้าง) ปนๆ กันไป มีแก่ตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเมื่อตอบ
แก้ ก็จะตอบแก้ว่า...ไม่มี  

“ถามว่า ธรรมท่ีสะอาดหมดจด มีแก่ตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเมื่อตอบแก้ ก็จะตอบว่า...มี 
เรามีธรรมท่ีสะอาดหมดจดน้ันเป็นทางดําเนิน และเราจะเป็นผู้มีตัณหาเพราะเหตน้ัุน ก็หาไม่ 

- ศาสดาผู้กล่าวได้อย่างนี้แล สาวกจึงควรเข้าไปหาเพื่อสดับธรรม 
- ศาสดาย่อมแสดงธรรมแก่สาวกนั้น สูงยิ ่งขึ ้นไปๆ ประณีต (ขึ ้นไป)ๆ ทั้งธรรมดํา 

ธรรมขาว เปรียบเทียบให้เห็นตรงกันข้าม 
- ศาสดาแสดงธรรมแก่ภิกษุ...อย่างใดๆ ภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมบางอย่างในธรรมนั้น อย่าง

นั้นๆ แล้ว ย่อมถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลาย ย่อมเลื่อมใสในศาสดาว่า “พระผู้มีพระภาค 
เป็นสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว สงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี”  

“หากจะมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นต่อไปอีกว่า “ท่านมีเหตุผล (อาการะ) หยั่งทราบ (อันวยา) ได้
อย่างไร จึงทําให้กล่าวได้ว่า พระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธ ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดี
แล้ว สงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี?” ภิกษุนั้น เมื่อจะตอบให้ถูก ก็พึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคเพื่อฟังธรรม พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า...พระองค์แสดง...อย่างใดๆ ข้าพเจ้ารู้
ย่ิง...อย่างน้ันๆ จึงถึงความตกลงใจในธรรมท้ังหลาย จึงเล่ือมใสในพระศาสดา...” 

ภิกษุทั้งหลาย ศรัทธาของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ฝังลงในตถาคต เกิดเป็นเค้ามูล เป็นพื้นฐานที่ตั้ง 
โดยอาการเหล่านี้ โดยบทเหล่านี้ โดยพยัญชนะเหล่านี้ เรียกว่า ศรัทธาที่มีเหตุผล (อาการวตี) มี
การเห็นเป็นมูลฐาน (ทัสสนมูลิกา)1224 มั่นคง อันสมณะหรือพราหมณ์ หรือเทพเจ้า หรือมาร 
หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก ให้คลาดเคลื่อนไม่ได้ การพิจารณาตรวจสอบธรรมในตถาคต เป็น
อย่างน้ีแล และตถาคต ย่อมเป็นอันได้รับการพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยนัยน้ี”1225 

พึงสังเกตวา แมแตความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ก็ไมไดถูกถือวาเปนบาปหรือความชั่วเลย 

ถือวาเปนเพียงส่ิงท่ีจะตองแกไขใหรูแนชัดลงไปจนหมดสงสัย ดวยวิธีการแหงปญญา และยังสงเสริมใหใช

ความคิดสอบสวนพิจารณาตรวจสอบอีกดวย   
เม่ือมีผูใดประกาศตัวเอง แสดงความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธเจา กอนท่ีพระองคจะประทานความ

เห็นชอบ จะทรงสอบสวนกอนวา ศรัทธาปสาทะของเขามีเหตุผลเปนมูลฐานหรือไม เชน ครั้งหนึ่ง พระสารีบุตร
เขาไปเฝาพระพุทธเจา กราบทูลแสดงความเล่ือมใส และพระพุทธเจาตรัสตอบ ดังตอไปนี้  

พระสารีบุตร: พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า สมณะก็ดี 
พราหมณ์ก็ดี อื่นใด ที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางสัมโพธิญาณได้นั้น ไม่เคยมี 
จักไม่มี และไม่มีอยู่ในบัดน้ี 
พระพุทธเจา: สารีบุตร เธอกล่าวอาสภิวาจา (วาจาอาจหาญ) ครั้งนี้ยิ่งใหญ่นัก เธอบันลือสีหนาทถือ
เด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่า...ดังนี้นั้น เธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ 

พระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตหรือว่า พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีศีลอย่างนี้ เพราะเหตุดังนี้ๆ ทรงมี
ธรรมอย่างน้ี มีปัญญาอย่างน้ี มีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้ หลุดพ้นแล้ว เพราะเหตุนี้ๆ? 

                                                 
1224  อรรถกถาแกวา มีโสดาปตติมรรคเปนมูล 
1225  วีมังสกสูตร, ม.มู.๑๒/๕๓๕-๕๓๙/๕๗๖-๕๘๐ 
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พระสารีบุตร: มิใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า 
พระพุทธเจา: เธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ที่จักมีใน
อนาคตแล้วหรือว่า พระผู้มีพระภาคเหล่าน้ันจัก...เป็นอย่างน้ี เพราะเหตุดังน้ีๆ? 
พระสารีบุตร: มิใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า 
พระพุทธเจา: ก็แล้ว เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ เธอได้ใช้จิตกําหนดรู้จิตแล้ว
หรือว่า พระผู้มีพระภาคทรง...เป็นอย่างน้ี เพราะเหตุดังนี้ๆ? 
พระสารีบุตร: มิใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า 

พระพุทธเจา: ก็ในเรื่องน้ี เมื่อเธอไม่มีญาณเพื่อกําหนดรู้จิตในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง
ในอดีต อนาคต และปัจจุบัน เช่นนี้แล้ว ไฉนเล่า เธอจึงได้กล่าวอาสภิวาจาอันยิ่งใหญ่นักนี้ 
บันลือสีหนาทถือเป็นเด็ดขาดอย่างเดียว (ดังที่กล่าวมาแล้ว)? 

พระสารีบุตร: พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ ไม่มีญาณกําหนดรู้จิตในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง
ในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ก็จริง แต่กระน้ัน ข้าพระองค์ทราบการหย่ังแนวธรรม 

พระองค์ผู้เจริญ เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีป้อมแน่นหนา มีกําแพงและ
เชิงเทินมั่นคง มีประตูๆ เดียว คนเฝ้าประตูพระนครนั้น เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม มีปัญญา 
คอยห้ามคนท่ีตนไม่รู้จัก ยอมให้แต่คนท่ีรู้จักเข้าไป เขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกําแพงรอบเมืองนั้น 
ไม่เห็นรอยต่อ หรือช่องกําแพง แม้เพียงที่แมวลอดออกได้ ย่อมคิดว่า สัตว์ตัวโตทุกอย่างทุก
ตัวจะเข้าออกเมืองน้ี จะต้องเข้าออกทางประตูน้ีเท่าน้ัน ฉันใด   

ข้าพระองค์ก็ทราบการหยั่งแนวธรรม (ธมฺมนฺวย) ฉันนั้นเหมือนกันว่า พระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ เท่าที่มีมาแล้วในอดีต ทรงละนิวรณ์ ๕ ที่ทําจิตให้เศร้า
หมอง ทําปัญญาให้อ่อนกําลังได้แล้ว มีพระหฤทัยตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค์ 
๗ ตามเป็นจริง จึงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทุกพระองค์ ที่จะมีในอนาคต ก็จัก (ทรงทําอย่างนั้น) แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา-
สัมพุทธเจ้าในบัดน้ี ก็ทรงละนิวรณ์ ๕...มีพระทัยตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค์ ๗ 
ตามเป็นจริง จึงได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ (เช่นเดียวกัน) ฯลฯ1226 

ความเลื่อมใสศรัทธาตอบุคคลผูใดผูหนึ่งน้ัน ถาใชใหถูกตอง คือเปนอุปกรณสําหรับชวยใหกาวหนา

ตอไป ก็ยอมเปนส่ิงท่ีมีประโยชน แตในเวลาเดียวกัน ก็มีขอเสีย เพราะมักจะกลายเปนความติดในบุคคล และ
กลายเปนอุปสรรคบ่ันทอนความกาวหนาตอไป  

ข้อดี ของศรัทธาปสาทะน้ัน เชน  
“อริยสาวกผู้ใด เลื่อมใสอย่างยิ่งแน่วแน่ถึงที่สุดในตถาคต อริยสาวกนั้น จะไม่สงสัยหรือ

แคลงใจในตถาคต หรือศาสนา (คําสอน) ของตถาคต แท้จริง สําหรับอริยสาวกผู้มีศรัทธา 
เป็นอันหวังส่ิงน้ีได้ คือ เขาจักเป็นผู้ต้ังหน้าทําความเพียร เพื่อกําจัดอกุศลธรรมทั้งหลาย (และ) 
บําเพ็ญกุศลธรรมท้ังหลายให้พร้อมบูรณ์ จักเป็นผู้มีเรี่ยวแรง บากบั่นอย่างมั่นคง ไม่ทอดธุระใน
กุศลธรรมทั้งหลาย”1227 

                                                 
1226  ที.ม.๑๐/๗๗/๙๗; ที.ปา.๑๑/๗๓-๗๔/๑๐๘-๑๑๐ รายละเอียดตอจากน้ี ดู ที.ปา.๑๑/๗๕-๙๓-๑๑๑-๑๒๗ 
1227  สํ.ม.๑๙/๑๐๑๑/๒๙๗ 
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สวน ข้อเสีย ก็มีดังพุทธพจนวา 
“ภิกษุท้ังหลาย ข้อเสีย ๕ อย่าง ในความเล่ือมใสบุคคล มีดังน้ี คือ 
(๑) บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใด บุคคลนั้นต้องอาบัติ อันเป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัตร เขาจึง

คิดว่า บุคคลผู้เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเราน้ี ถกูสงฆ์ยกวัตรเสียแล้ว... 
(๒) บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใด บุคคลนั้นต้องอาบัติ อันเป็นเหตุให้สงฆ์บังคับให้นั่ง ณ 

ท้ายสุดสงฆ์เสียแล้ว... 
(๓) ...บุคคลน้ัน ออกเดินทางไปเสียท่ีอ่ืน... 
(๔) ...บุคคลน้ัน ลาสิกขาเสีย... 
(๕) ...บุคคลน้ัน ตายเสีย... 
เขาย่อมไม่คบหาภิกษุอื่นๆ เมื่อไม่คบหาภิกษุอื่นๆ ก็ไม่ได้สดับสัทธรรม เมื่อไม่ได้สดับ

สัทธรรม ก็เส่ือมจากสัทธรรม”1228 

เม่ือความเล่ือมใสศรัทธากลายเปนความรัก ขอเสียในการท่ีความลําเอียงจะมาปดบังการใชปญญา ก็

เกิดขึ้นอีก เชน 
“ภิกษุท้ังหลาย สิ่ง ๔ ประการนี้ ย่อมเกิดขึ้นได้ คือ ความรักเกิดจากความรัก โทสะเกิด

จากความรัก ความรักเกิดจากโทสะ โทสะเกิดจากโทสะ 
“ฯลฯ โทสะเกิดจากความรักอย่างไร? บุคคลที่ตนปรารถนา รักใคร่ พอใจ ถูกคนอื่น

ประพฤติต่อ ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ ไม่น่าพอใจ ดังนี้ เขาย่อมเกิดโทสะใน
คนเหล่าน้ัน ฯลฯ”1229 

แมแตความเล่ือมใสศรัทธาในองคพระศาสดาเอง เม่ือกลายเปนความรักในบุคคลไป ก็ยอมเปน

อุปสรรคตอความหลุดพนหรืออิสรภาพทางปญญาในขั้นสูงสุดได พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหละเสีย แมบางครั้ง

จะตองใชวิธีคอนขางรุนแรง ก็ทรงทํา เชน ในกรณีของพระวักกลิ ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระองคอยางแรง

กลา อยากจะติดตามพระองคไปทุกหนทุกแหง เพื่อไดอยูใกลชิด ไดเห็นพระองคอยูเสมอ   
ในระยะสุดทาย เม่ือพระวักกลิปวยหนัก อยากเฝาพระพุทธเจา สงคนไปกราบทูล พระองคก็เสด็จมา 

และมีพระดํารัสเพื่อใหเกิดอิสรภาพทางปญญาแกพระวักกลิ ตอนหนึ่งวา 

พระวักกลิ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นเวลานานนักแล้ว ข้าพระองค์ปรารถนาจะไปเฝ้า 
เพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ร่างกายของข้าพระองค์ ไม่มีกําลังเพียงพอที่จะไปเฝ้าเห็น
องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ 

พระพุทธเจา: อย่าเลย วักกลิ ร่างกายอันจะเน่าเปื่อยนี้ เธอเห็นไป จะมีประโยชน์อะไร 
ดูกรวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรมนั่น
แหละ วักกลิ จึงจะชื่อว่าเห็นเรา เม่ือเห็นเรา (ก็คือ) เห็นธรรม”1230 

                                                 
1228  องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๕๐/๓๐๐ 
1229  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๐๐/๒๙๐ 

1230  สํ.ข.๑๗/๒๑๖/๑๔๖ 
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นอกจากนี้ ความกาวหนาเพียงในข้ันศรัทธา ยังไมเปนการมั่นคงปลอดภัย เพราะยังตองเน่ืองอาศัย

ปจจัยภายนอก จึงยังเส่ือมถอยได ดังพุทธพจนวา 

“ดูกรภัททาสิ เปรียบเหมือนบุรุษมีตาข้างเดียว พวกมิตรสหายญาติสาโลหิตของเขา พึง
ช่วยกันรักษาตาข้างเดียวของเขาไว้ ด้วยคิดว่า อย่าให้ตาข้างเดียวของเขานั้น ต้องเสียไปเลย 
ข้อนี้ฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอประพฤติปฏิบัติเพียงด้วย
ศรัทธา เพียงด้วยความรัก ในกรณีนั้น ภิกษุทั้งหลายย่อมดําริกันว่า ภิกษุรูปนี้ ประพฤติ
ปฏิบัติอยู่เพียงด้วยศรัทธา เพียงด้วยความรัก พวกเราจักช่วยกันเร่งรัดเธอ ยํ้าแล้วยํ้าอีก ให้
กระทําการณ์ โดยหวังว่า อย่าให้สิ่งที่เป็นเพียงศรัทธา เป็นเพียงความรักนั้น เสื่อมสูญไปจาก
เธอเลย นี้แล ภัททาสิ คือเหตุ คือปัจจัย ที่ทําให้ (ต้อง) คอยช่วยกันเร่งรัดภิกษุบางรูปใน
ศาสนานี้ ย้ําแล้วย้ําอีก ให้กระทําการณ์”1231 

ลําพังศรัทธาอยางเดียว เม่ือไมกาวหนาถึงขั้นปญญาตอไปตามลําดับ ยอมมีผลอยูในขอบเขตจํากัด 
เพียงแคสวรรคเทานั้น ไมสามารถใหบรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได ดังพุทธพจนวา 

“ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว ซึ่งเป็นของง่าย เปิดเผย ประกาศไว้ชัด ไม่มี
เง่ือนงําใดๆ อย่างน้ี 

- สําหรับภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ...ย่อมไม่มีวัฏฏะเพ่ือจะบัญญัติต่อไป 
- ภิกษุท่ีละสังโยชน์เบ้ืองต่ําท้ังห้าได้แล้ว ย่อมเป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกน้ัน ฯลฯ 
- ภิกษุท่ีละสังโยชน์สามได้แล้ว มีราคะ โทสะ โมหะเบาบาง ย่อมเป็นสกทาคามี ฯลฯ 
- ภิกษุท่ีละสังโยชน์สามได้ ย่อมเป็นโสดาบัน ฯลฯ 
- ภิกษุท่ีเป็นธัมมานุสารี เป็นสัทธานุสารี ย่อมเป็นผู้มีสัมโพธิ เป็นท่ีหมาย 
- ผู้ท่ีมีเพียงศรัทธา มีเพียงความรักในเรา ย่อมเป็นผู้มีสวรรค์ เป็นที่หมาย”1232 

ในกระบวนการพัฒนาปญญา ท่ีถือเอาประโยชนจากศรัทธา อยางถูกตอง ปญญาจะเจริญข้ึนโดยลําดับ 

จนถึงขั้นเปนญาณทัสสนะ คือเปนการรูการเห็น ในข้ันนี้ จะไมตองใชความเช่ือและความเห็นอีกตอไป เพราะรู

เห็นประจักษกับตนเอง จึงเปนข้ันท่ีพนขอบเขตของศรัทธา ขอใหพิจารณาขอความในพระไตรปฎกตอไปนี้ 
ถาม: ท่านมุสิล โดยไม่อาศัยศรัทธา ไม่อาศัยความถูกกับใจคิด ไม่อาศัยการเรียนรู้ตามกันมา 
ไม่อาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไม่อาศัยความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎี ท่านมุสิล 
มีการรู้จําเพาะตน (ปัจจัตตญาณ) หรือว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี? 

ตอบ: ท่านปวิฏฐ์ ผมย่อมรู้ ย่อมเห็นข้อที่ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี นี้ได้ โดย
ไม่ต้องอาศัยศรัทธา...ความถูกกับใจคิด...การเรียนรู้ตามกันมา...การคิดตรองตามแนวเหตุผล...
ความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎีเลยทีเดียว  

(จากนี้ ถามตอบหัวขออื่นๆ ในปฏิจจสมุปบาท ตามลําดับ ท้ังฝายอนุโลม ปฏิโลม จนถึงภวนิโรธเปน

นิพพาน)
1233 

                                                 
1231  ม.ม.๑๓/๑๗๑/๑๗๔ 
1232  ม.มู.๑๒/๒๘๘/๒๘๐ 
1233  สํ.นิ.๑๖/๒๖๙-๒๗๕/๑๔๐-๑๔๔ 



๖๐๒  พุทธธรรม 
 

อีกแหงหน่ึงวา 
ถาม: มีปริยายบ้างไหม ที่ภิกษุจะใช้พยากรณ์อรหัตตผลได้ โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธา ไม่ต้องอาศัย
ความถูกกับใจชอบ ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ตามกันมา ไม่ต้องอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไม่
ต้องอาศัยความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วยทฤษฎี ก็รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบ
แล้ว สิ่งท่ีต้องทํา ได้ทําแล้ว สิ่งอื่นท่ีต้องทําเพื่อเป็นอย่างน้ี ไม่มีเหลืออยู่อีก?” ฯลฯ 

ตอบ: ปริยายนั้นมีอยู่...คือ ภิกษุเห็นรูปด้วยตา ย่อมรู้ชัดซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ที่มีอยู่ในตัวว่า 
“ราคะ โทสะ โมหะ มีอยู่ในตัวของเรา” หรือย่อมรู้ชัดซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ที่ไม่มีอยู่ในตัวว่า 
“ราคะ โทสะ โมหะ ไม่มีในตัวของเรา” 

ถาม: เรื่องท่ีว่า...น้ี ต้องทราบด้วยศรัทธา หรือด้วยความถูกกับใจชอบ หรือด้วยการเรียนรู้ตาม
กันมาหรือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล หรือด้วยความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วย
ทฤษฎ ีหรือไม่? 

ตอบ: ไม่ใช่อย่างน้ัน 

ถาม: เรื่องท่ีว่า...น้ี ต้องเห็นด้วยปัญญา จึงทราบมิใช่หรือ? 
ตอบ: อย่างน้ัน พระเจ้าข้า 
สรุป: น้ีก็เป็นปริยาย (หน่ึง) ท่ีภิกษุจะใช้พยากรณ์อรหัตตผลได้ โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธา ฯลฯ  

(จากนี้ ถามตอบไปตามลําดับอายตนะอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน จนครบทุกขอ)
1234 

เม่ือมีญาณทัสสนะ คือการรูการเห็นประจักษแลว ก็ไมตองมีศรัทธา คือไมตองเช่ือตอผูใดอื่น ดังน้ันพุทธ

สาวกท่ีบรรลุคุณวิเศษตางๆ จึงรูและกลาวถึงสิ่งน้ันๆ โดยไมตองเช่ือตอพระศาสดา เชน ไดมีคําสนทนาถามตอบ

ระหวางนิครนถนาฏบุตร กับจิตตคฤหบดี ผูเปนพุทธสาวกฝายอุบาสกท่ีมีชื่อเสียงเช่ียวชาญในพุทธธรรมมาก วา 

นิครนถ์: แน่ะท่านคฤหบดี ท่านเชื่อพระสมณโคดมไหมว่า สมาธิที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีอยู่ 
ความดับแห่งวิตกวิจารได้ มีอยู่? 

จิตตคฤหบดี: ในเร่ืองนี้ ข้าพเจ้ามิได้ยึดถือด้วยศรัทธา (มิได้เชื่อ) ต่อพระผู้มีพระภาคว่า สมาธิ
ท่ีไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีอยู่ ความดับแห่งวิตกวิจารได้ มีอยู่ ฯลฯ 

ข้าพเจ้านี้ ทันทีที่มุ่งหวัง...ก็เข้าปฐมฌานอยู่ได้...เข้าทุติยฌานอยู่ได้...เข้าตติยฌานอยู่ได้...เข้า
จตุตถฌานอยู่ได้1235 ข้าพเจ้านั้น รู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จึงไม่ยึดถือด้วยศรัทธาต่อสมณะ
หรือพราหมณ์ผู้ใดๆ ว่า สมาธิที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีอยู่ ความดับแห่งวิตกวิจารได้ มีอยู่1236 

ดวยเหตุท่ีกลาวมานี้ พระอรหันต ซึ่งเปนผูมีปญญาเปนญาณทัสสนะถึงท่ีสุด จึงมีคุณสมบัติอยางหน่ึงวา 

“อัสสัทธะ”1237
 ซึ่งแปลวา ผูไมมีศรัทธา คือ ไมตองเชื่อตอใครๆ ในเรื่องท่ีตนรูเห็นชัดดวยตนเองอยูแลว ดังจะ

เห็นไดจากพุทธดํารัสสนทนากับพระสารีบุตรวา 

                                                 
1234  สํ.สฬ.๑๘/๒๓๙-๒๔๒/๑๗๓-๑๗๖ 
1235  ตั้งแตทุติยฌานเปนตนไป เปนสมาธิที่ไมมีวิตกวิจาร 
1236  สํ.สฬ.๑๘/๕๗๘/๓๖๗ 
1237  ขุ.ธ.๒๕/๑๗/๒๘ 
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พระพุทธเจา: สารีบุตร เธอเชื่อไหมว่า สัทธินทรีย์ ที่เจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมหยั่ง
ลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่หมาย มีอมตะเป็นที่สิ ้นสุด วิริยินทรีย์...สตินทรีย์...สมาธินทรีย์...           
ปัญญินทรีย์ (ก็เช่นเดียวกัน)? 

พระสารีบุตร: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเรื่องนี้ ข้าพระองค์มิได้ยึดถือด้วยศรัทธา (เชื่อ) ต่อ
พระผู้มีพระภาค...   

แท้จริง คนเหล่าใด ยังไม่รู้ ยังไม่เห็น ยังไม่ทราบ ยังไม่กระทําให้แจ้ง ยังไม่มองเห็นด้วย
ปัญญา ชนเหล่าน้ัน จึงจะยึดถือด้วยศรัทธาต่อคนอ่ืน ในเร่ืองน้ัน... 

ส่วนคนเหล่าใด รู้ เห็น ทราบ กระทําให้แจ้ง มองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้ว คนเหล่านั้น 
ย่อมไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจในเร่ืองน้ัน...   

ก็ข้าพระองค์ได้รู้ เห็น ทราบ กระทําให้แจ้ง มองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้ว ข้าพระองค์จึง
เป็นผู้ไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจในเรื่องนั้นว่า สัทธินทรีย์...วิริยินทรีย์...สตินทรีย์...
สมาธินทรีย์...ปัญญินทรีย์ ที่เจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่
หมาย มีอมตะเป็นท่ีสิ้นสุด 

พระพุทธเจา: สาธุ สาธุ สารีบุตร ฯลฯ1238 

เพ่ือสรุปความสําคัญและความดีเดนของปญญา ขออางพุทธพจนวา 

“ภิกษุท้ังหลาย เพราะเจริญ เพราะกระทําให้มาก ซึ่งอินทรีย์กี่อย่างหนอ ภิกษุผู้ขีณาสพจึง
พยากรณ์อรหัตตผล รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว...สิ่งอื่นที่จะต้องทําเพื่อเป็นอย่างน้ี ไม่มีเหลืออยู่อีก?” 

“เพราะเจริญ เพราะกระทําให้มาก ซึ่งอินทรีย์อย่างเดียว ภิกษุผู้ขีณาสพ ย่อมพยากรณ์ 
อรหัตตผลได้...อินทรีย์อย่างเดียวน้ัน ก็คือ ปัญญินทรีย์” 

“สําหรับอริยสาวกผู้มีปัญญา ศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้น ย่อมทรงตัวอยู่ได้ 
วิริยะ...สติ...สมาธิ อันเป็นของคล้อยตามปัญญาน้ัน ย่อมทรงตัวอยู่ได้”1239 

อินทรียอื่นๆ (คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ) ลําพังแตละอยางๆ ก็ดี หรือหลายอยางรวมกัน แตขาด

ปญญาเสียเพียงอยางเดียว ก็ด ีไมอาจใหบรรลุผลสําเร็จนี้ได 

“ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้
ทั้งหมด รอยเท้าช้าง เรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ ฉันใด บทธรรม
ทั้งหลายอย่างใดๆ ก็ตาม ที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ บทธรรมคือปัญญินทรีย์ เรียกได้ว่า เป็นยอด
ของบทธรรมเหล่าน้ัน ในแง่การตรัสรู้ ฉนัน้ัน”1240  

                                                 
1238  สํ.ม.๑๙/๙๘๔-๙๘๖/๒๙๒-๒๙๓ 
1239  สํ.ม.๑๙/๙๘๗-๙๘๙/๒๙๓-๒๙๔ 

1240  ความสําคัญของปญญินทรีย ดู สํ.ม.๑๙/๑๐๓๘-๑๐๔๓/๓๐๕-๖; ๑๐๗๐-๑๐๘๑/๓๑๓-๕ 



๖๐๔  พุทธธรรม 
 

บันทึกพิเศษทายบท 
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: ความสําคัญของสังคหวัตถุ ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ เปนหลักธรรมสําคัญย่ิงหมวดหนึ่ง มีท่ีมาในบาลีหลายแหง (ที.ปา.๑๑/๑๔๐/๑๖๗; ๒๖๗/๒๔๔;     

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๒/๔๒; ๒๕๖/๓๓๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๔/๒๒๒; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗; ขุ.ชา.๒๘/๑๖๒/๖๖)  
ตัวอยางท่ีแสดงวา พระพุทธเจาทรงเนนความสําคัญของการเก้ือกูลสงเคราะหกันในหมูชน และความสามัคคีของ

สังคม ดวยการทรงยํ้าความสําคัญของหลักสังคหวัตถุ ๔ เชน หัตถกะอาฬวกะ ซึ่งทรงยกยองวาเปนตราชู ๑ ใน ๒ คน ของ

อุบาสกบริษัท และถือกันวาเปนอัครอุบาสก ก็ไดรับการยกยองเปนเอตทัคคะ ในบรรดาผูสงเคราะหบริษัท/ชุมชน ดวยสังคห-

วัตถุ ๔ (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๓)  
เมื่อทรงแสดงสิงคาลกสูตร วาดวยหลักการไหวทิศในอริยวินัย ซ่ึงอรรถกถาบอกวาพระพุทธเจาทรงแสดงพระสูตรนี้

เปนวินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย) ก็ทรงสรุปลงทายดวย สังคหวัตถุ ๔ นี้ (ที.ปา.๑๑/๒๐๕/๒๐๖) 
อรรถกถาบางแหงจํากัดความคํา “ราชา” วา ผูยังประชาชนใหยินดีดวยสังคหวัตถุ ๔ (ชา.อ.๑/๒๐๖) และวา สังคห-

วัตถุเป็นพรหมจรรย์ เพราะเปนความประพฤติประเสริฐ (ชา.อ.๑/๒๐๘);  
สังคหวัตถุขอสุดทาย คือ สมานัตตตา มักมีปญหาเก่ียวกับความหมายอยูบาง เพราะบางแหงแปลไมเหมือนกัน, คําวา 

สมาน แปลวา เสมอ หรือรวม สมานัตตตา จึงแปลวา ความมีตนเสมอ หรือมีตนรวม อรรถกถาโดยมากอธิบายในแงวา ร่วม
สุขร่วมทุกข์ และใหความเสมอหรือเทาเทียมกัน เชน กินดวยกัน นั่งดวยกัน (ที.อ.๓/๑๔๘; องฺ.อ.๒/๓๗๙; ปฏิสํ.อ.๓๕๖; 
องฺ.อ.๓/๒๘๐) รวมไปถึง “สมานกิจ” คือ รวมการงาน หรือรวมดวยชวยกันทํากิจธุระ (เนตฺติ.ฏี.๓๖; เนตฺติ.วิภา.๓๙) 

แต ปฏิสํ.อ.๓๕๖ แสดงความหมายอีกนัยหนึ่งวา กําหนดใหสมควร หรือวางตัวใหพอเหมาะพอดี ปฏิบัติใหเหมาะสม

กับฐานะของเขา ท่ีตํ่ากวา เสมอกัน หรือสูงกวาตน  
สวน ชา.อ.๘/๒๐๘ อธิบายแปลกไปอีกวา ทําตัวใหสม่ําเสมอ ไมใชในที่ลับอยางหนึ่ง ตอหนาคนอยางหนึ่ง เชน ไหว

พอแม อยูท่ีเฉพาะกัน ก็ไหว ออกแขก ตอหนาท่ีชุมนุม ก็ไหว  
อยางไรก็ดี ในข้ันสูงสุด ทานตองการใหมีความเสมอกันโดยคุณธรรม (ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗) 

บันทึกท่ี ๒: การแปลบาลีในกาลามสูตร 
คําบาลี ๑๐ หัวขอ ในพุทธพจนท่ีเรียกกันวาเปนหลักความเชื่อในกาลามสูตร เปนตัวอยางหนึ่งของขอความที่แปลใหตรง

ความหมายอยางเต็มใจไดยาก เหตุขอแรกท่ีทําใหแปลยาก ก็คือ ขอความแตละประโยคน้ันๆ เปนสํานวนภาษาที่ไมมีตัวกริยา

ปรากฏ มีแตคําวา “มา” (ทางไวยากรณเรียกวาเปนนิบาต) ท่ีแปลวา “อยา” ขอใหดู ๓ ขอแรกเปนตัวอยาง ดังนี้ 

- มา  อนุสฺสเวน   (อยา … ดวยการฟงตามกันมา) 

- มา   ปรมฺปราย   (อยา … ดวยการถือสืบกันมา) 

- มา   อิติกิราย  (อยา … ดวยการเลาลือ) … 

ปญหาสําหรับผูแปล ก็คือ ตามสํานวนภาษาบาลี ในท่ีนี้ คํากริยาอะไรถูกละไวฐานเขาใจ หรือวาจะโยคคํากริยาอะไรใส

หรือเติมเขามา  

ถาวาตามที่พูดกันมาแบบใหเขาใจงายๆ โดยไมตองตรวจสอบหลักฐาน ก็วา “อย่าเช่ือ …” 

เมื่อจะตรวจสอบใหรอบคอบขึ้น ตามปกติ ก็ดูพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยกอน ในสมัยที่หนังสือ พุทธธรรม 

เกิดข้ึน (พ.ศ.๒๕๑๔) พระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยมีอยูชุดเดียว คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ 
พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ซึ่งแปลพุทธพจนตรงน้ีวา “อย่ายึดถือ …” 

ผูเรียบเรียงอานคําแปลนี้แลว รูสึกวาสื่อความหมายนาจะไมพอดี ยังไมตรงอยางเต็มใจ ก็ดูตอไป โดยคนหาคําอธิบายของ

อรรถกถา ซ่ึงปรากฏวาทานเติมคํากริยาให เปน “มา คณฺหิตฺถ” ซ่ึงแปลวา อยาถือเอา หรืออยายึดถือ (องฺ.อ.๒/๑๕๔/๒๐๓)  



บทท่ี ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะท่ีดี = กัลยาณมิตร  ๖๐๕ 
 

  

แมจะดูตอไปในอรรถกถาเลมอื่นดวย (ความบาลี ๑๐ ขออยางในกาลามสูตร หรือเกสปุตตสูตรนี้ มีในพระสูตรอื่นดวย 

คือ สาฬหสูตร, องฺ.ติก.๒๐/๕๐๖/๒๔๘ และภัททิยสูตร, องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๓/๒๕๙) ก็ไมตางออกไป คือ ในอรรถกถาของ

ภัททิยสูตร ซึ่งก็คือเลมเดียวกับอรรถกถาแหงกาลามสูตรนั่นเอง (องฺ.อ.๒/๕๘๙/๔๑๒) ก็อธิบายวา “มา คณฺหถ” ซึ่งมี
ความหมายตรงกัน 

นี่ก็แสดงวา ทานผูแปล พระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ สวนนี้ 

แปลตามคําอธิบายของอรรถกถา 

ถึงตอนนี้ ผูเรียบเรียงก็ตองพิจารณาตัดสินใจวา เมื่อไมเต็มใจกับคําแปลท่ีทานวากันมาแลว ตนเองจะแปลวาอยางไร 

เหตุอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหหาและคิดคําแปลตรงน้ีดวยความพยายามมากสักหนอย นอกจากเพราะหาคําท่ีส่ือความหมายได

ชัดตรงพอดีทันทีไมไดแลว ก็คือ เมื่อครั้งเขียนพุทธธรรม ๓๖ ปกอนโนน คนไทยเพ่ิงไดยิน และพูดถึงกาลามสูตรกันไมนาน 

(ฝรั่งเจอกาลามสูตรแลว ตื่นเตน หรือสนใจมาก โดยเห็นเปนเรื่องแปลกวา มีศาสนาที่บอกคนวาอยาเพ่ิงเช่ือ แลวคนไทยก็เลย

ไดยินไดรูจักไดสนใจและพูดถึงกาลามสูตรกันข้ึนมาบาง) แตคนไทยไมนอย แทนท่ีจะมองความหมายในทางที่จะกระตุนการ

แสวงปญญา กลับชอบตีความในแงท่ีจะอยูกับความงาย ไมจริงจัง หรือพอใหสนุกสนานสาสมใจ ดังท่ีมีการตีความหรือแกลง

ตีความ แลวเอามาพูดในความหมายเชิงเลนเชิงลบวา พระพุทธเจาสอนวาอยาเช่ือครูอาจารย หรือทรงสอนไมใหเช่ือครูอาจารย 

(ในระยะนั้น อาจารยท่ีบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาบางทาน จึงคอนขางเนน หรือเอาจริงเอาจังกับการพยายามอธิบายในท่ีตางๆ 

วา ที่พระพุทธเจาตรัสในกาลามสูตรนั้น ไมใชหมายความวาไมใหเช่ือครูอาจารย)  

ผูเรียบเรียงนึกถึงเรื่องนี้แลว ก็คิดวา ถายังหาคําแปลที่ตรงความหมายอยางเต็มใจไมได อยางนอยก็ควรเปนคําแปลท่ี

ชวยใหคนอานไมเขาใจผิด หรือเอาไปตีความ หรือแกลงตีความผิดๆ หรือเลยเถิดไป อยางท่ีวามาน้ัน นี่ก็เปนภาระดานหนึ่ง 

พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่ง คือ เร่ืองขอมูลเดิม หรือหลักฐานที่อางอิง นอกจากตองซื่อตรงแลว ก็ตองใหผูอานเขาถึง

หลักฐานเดิม ตลอดจนขอมูลท่ีเกี่ยวของ ไดพรอมบริบูรณท่ีสุด เพ่ือใหเขาเปนอิสระ และมีโอกาสเทากับผูเรียบเรียงเอง ในการ

ใชปญญาพินิจพิจารณาเรื่องเดิมนั้น มิใหมติของผูเขียนหรือผูเรียบเรียงกลายเปนตัวปดก้ันเขาจากขอมูลเดิม ซ่ึงผูเขียนหรือผู

แปลอาจกลายเปนผูผูกขาดทางความคิดไปโดยไมรูตัว  

นี่ก็หมายความวา เมื่อผูเขียนหรือผูเรียบเรียงพยายามทําคําแปลใหมข้ึนมา ท่ีมีแงมุมแปลกไปบาง ก็ควรบอกใหผูอาน

รูตัว และใหเขาแยกไดวา ขอมูลเดมิวาอยางไร อันไหนเปนขอมูลเดิม อันไหนเปนมติหรือเปนความคิดเห็นของผูแปล-เรียบเรียง  

สําหรับพุทธพจน หรือขอมูลในพระไตรปฎก ถาสวนไหนมีขอมูลคําอธิบายในอรรถกถา ตลอดจนคําไขขยายความใน

คัมภีรท้ังหลายท่ีควรรู ก็นํามาแสดงไวดวย ย่ิงพร่ังพรอมเทาไร ก็ย่ิงดี เพราะเปนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาที่ผูอานจะย่ิงเปน

อิสระในการใชปญญา ท้ังนี้ก็เปนไปตามหลักการสามัญ ท่ีมองคัมภีรพระพุทธศาสนา ในฐานะเปน ข้อมูลเพื่อให้รู้ มิใช่ข้อมูล
เพื่อให้เช่ือ  

(ย่ิงสําหรับหนังสือนี้ ท่ีเขียนโดยมุงใหรูวาทานวาอยางไร ไมใชเราวาอยางไร ก็ย่ิงตองเอาใจใสในการนําเสนอขอมูล

เหลานั้น เพียงแตแยกความชัดเปน ๒ ช้ัน คือ ทานวาอยางไร ตามคําหรือขอมูลของทานเอง เชน พุทธพจนนี้ ช้ันหนึ่ง และทาน

วาอยางไร ตามที่เราเขาใจแลวเอามาวาใหกันฟง อีกช้ันหนึ่ง)  

ครั้งนั้น ในท่ีสุด เมื่อคิดคําแปลท่ีส่ือความหมายไดตรงอยางเต็มใจยังไมได ก็พักไวกอน และตกลงใชคําแปลของ 

พระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ท่ีต้ังอยูบนฐานของอรรถกถา วา “อย่า
ยึดถือ …” โดยทําเชิงอรรถบอกความคิดความเห็นความเขาใจและความตองการของผูเรียบเรียงไว 

ดังนั้น ใน พุทธธรรม ฉบับเดิม (คือ ฉบับในชุดวรรณไวทยากร, พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๑๓๖) เมื่อลงคําแปลกาลามสูตร 

โดยคงไวตามพระไตรปฎกแปลฉบับดังกลาวนั้นแลว จึงทําเชิงอรรถกํากับไวดวยวา  

๑ คําว่า ยึดถือ ในที่นี้ ใช้ไปพลางก่อน เพราะยังหาคําเหมาะสมไม่ได้ ขอให้เข้าใจความว่า หมายถึงการไม่
ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหล่าน้ี 

อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นปเดียว คือ ใน พ.ศ.๒๕๑๕ ไดเริ่มพิมพหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล

ธรรม (เมื่อพิมพครั้งแรก เสร็จออกมาในป ๒๕๑๘ เรียกช่ือเพียงวา พจนานุกรมพุทธศาสตร) เมื่อถึงธรรมหมวด ๑๐ ในคําวา 

“กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐” (หนา 197-198) ไดตกลงใชคําแปลใหม ท่ีตนเองพอใจในขั้นยอมรับได คือคําวา “อย่าปลงใจเชื่อ 
…” ซ่ึงเห็นวา มีความหมายที่ไมละเลยหลักฐานเดิมคือ “มา คณฺหิตฺถ” และส่ือความหมายรวมสมัยไดคอนขางเต็มใจ ดังนี้ 
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1. มา อนุสฺสเวน  (อย่าปลงใจเช่ือ ด้วยการฟังตามกันมา — Be not led by report) 
2. มา ปรมฺปราย  (อย่าปลงใจเช่ือ ด้วยการถือสืบๆ กันมา — Be not led by tradition) 
3. มา อิติกิราย  (อย่าปลงใจเช่ือ ด้วยการเล่าลือ — Be not led by hearsay) 
4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน  (อย่าปลงใจเช่ือ ด้วยการอ้างตําราหรือคัมภีร์ — Be not led by the authority of texts) 
5. มา ตกฺกเหตุ  (อย่าปลงใจเช่ือ เพราะตรรก — Be not led by mere logic) 
6. มา นยเหตุ  (อย่าปลงใจเช่ือ เพราะการอนุมาน — Be not led by inference) 
7. มา อาการปริวิตกฺเกน (อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล — Be not led by considering 
appearances) 
8. มา ทิฏฺฐ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา (อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว — Be not led by the 
agreement with a considered and approved theory) 
9. มา ภพฺพรูปตาย  (อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ — Be not led by seeming 
possibilities) 
10. มา สมโณ โน ครูติ  (อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา — Be not led by the 
idea, ‘This is our teacher’.) 
(ตอมาอีกประมาณ ๒๒ ป พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงพิมพเสร็จออกมาใน พ.ศ.

๒๕๓๙  ก็ไดใชคําแปลภาษาไทยของความทั้ง ๑๐ ขอในกาลามสูตร วา “อย่าปลงใจเชื่อ …” อยางนี้ท้ังหมด [แตขอ ๕ - 

เพราะตรรก เติมขอความในวงเล็บวา “การคิดเอาเอง”])  
ครั้นถึงปลายป พ.ศ.๒๕๒๑ ไดเริ่มเขียนเพ่ิมเติม พุทธธรรม ซึ่งขยายออกไปกลายเปน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ

ขยายความ ที่พิมพเสร็จในป ๒๕๒๕ แมจะปรับปรุงและเพ่ิมเติมมากแหง แตในตอนวาดวยกาลามสูตร ไดตกลงคงคําแปลไว

ตามฉบับเดิม ไมไดเปล่ียนไปตาม พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (ตลอดจน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ

ประมวลศัพท ท่ีพิมพคร้ังแรกในป ๒๕๒๒ ซึ่งใชคําแปลตาม ฉบับประมวลธรรม) แตนําคําแปลใหมวา “อย่าปลงใจเชื่อ” นั้น
ไปใสเพ่ิมไวในคําช้ีแจงท่ีเชิงอรรถ ซึ่งก็ไดขยายความออกไปอีกดวย 

ดังนั้น ใน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ (พ.ศ.๒๕๒๕, หนา ๖๕๑) จึงลงคําแปลกาลามสูตร โดยมีเชิงอรรถ

วา (ขีดเส้นใต้ ใสท่ีนี่) 
1 คําว่ายึดถือในที่นี้ ขอให้เข้าใจความว่า หมายถึงการไม่ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียง
เพราะเหตุเหล่านี้ ตรงกับคําว่า “อย่าปลงใจเชื่อ”; อนึ่งไม่พึงแปลความเลยเถิดไปว่า พระพุทธเจ้าทรงสอน
ไม่ให้เช่ือส่ิงเหล่านี้และให้เช่ือสิ่งอื่นนอกจากนี้ แต่พึงเข้าใจว่า แม้แต่สิ่งเหล่านี้ ซึ่งบางอย่างก็เลือกเอามาแล้ว
ว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อที่สุด ท่านก็ยังเตือนไม่ให้ปลงใจเชื่อ ไม่ให้ด่วนเชื่อ ไม่ให้ถือเป็นเครื่องตัดสินเด็ดขาด ยัง
อาจผิดพลาดได้ ต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อน ก็ขนาดสิ่งที่น่าเชื่อที่สุดแล้ว ท่านยังให้คิดให้พิจารณาให้ดีก่อน 
ส่ิงอื่นคนอื่น เราจะต้องคิดต้องพิจารณาระมัดระวังให้มากสักเพียงไหน 

บันทึกพิเศษทายบทน้ี จะชวยใหเห็นวา “อย่าปลงใจเชื่อ” เปนคําแปลท่ีมีภูมิหลัง ซึ่งเนนการแกปญหาความเขาใจผิดหรือ
ตีความผิดๆ อันพึงระวังในสังคมไทยอยางนอยสมัยหนึ่ง จึงมิใชเปนการยืนยันวาจะตรงความหมายอยางเต็มใจโดยสมบูรณ 

และผูศึกษาสามารถใชโอกาสจากขอมูลที่นํามาแสดงหรือแจงแหลงไว ในการทําความเขาใจของตนเองใหเห็นความหมายท่ีชัด

ย่ิงข้ึน พรอมกันนั้นก็เปนการบอกกันวา ถาจะมีการสรรคและสรรคําแปลที่ตรงพอดีและเต็มความหมายย่ิงกวานี้ขึ้นได ก็พึง

ตอนรับดวยความยินดี  

นอกจากกรณีเฉพาะนี้แลว ผูอานจะมองเห็นกวางออกไปดวยวา คําแปลพุทธพจนและคัมภีรท้ังหลาย ท่ีนํามาแสดงไว 

สําเร็จดวยหลักการอันใด และเปนมีข้ึนมาอยางไร เหตุใดเร่ืองราวเล็กนอย หรือถอยคํานิดเดียว บางทีจึงมีความเปนมายุงยาก

และยืดยาวอยางย่ิง 

 



 

ตอน ๕: ชีวิตควรเปนอยูอยางไร? 

บุพภาคของการศึกษา ๒: 

โยนิโสมนสิการ 

 

บทที่ ๑๓ 

ความนํา: 
ฐานะของความคิด ในระบบการดําเนินชีวิตท่ีดี 

คนเราน้ี จะมีความสุขอยางแทจริง ก็ตองดําเนินชีวิตใหถูกตอง คือจะตองปฏิบัติถูกตองตอชีวิตของ
ตนเอง และตอสภาพแวดลอม ท้ังทางสังคม ทางธรรมชาติ และทางวัตถุโดยท่ัวไป รวมท้ังเทคโนโลยี คนที่รูจัก
ดําเนินชีวิตไดถูกตอง ยอมมีชีวิตท่ีดีงาม และมีความสุขท่ีแทจริง ซึ่งหมายถึงการมีความสุขท่ีเอื้อตอการเกิดมี
ความสุขของผูอื่นดวย 

อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง หรือการปฏิบัติถูกตองตอส่ิงท้ังหลาย อยางท่ีกลาวมาน้ี เปน
การพูดแบบรวมความ ซึ่งถาจะใหมองเห็นชัดเจน จะตองแบงซอยออกไปเปนการปฏิบัติถูกตองในกิจกรรม

สวนยอยตางๆ ของการดําเนินชีวิตน้ันมากมาย หลายแงหลายดาน   
ดังน้ัน เพื่อเสริมความเขาใจในเรื่องนี้ จึงควรกลาวถึงการปฏิบัติถูกตองในแงดานท้ังหลาย ซึ่งเปน

สวนยอยที่ประกอบกันข้ึนเปนการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองน้ัน หรือกระจายความหมายของการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง
น้ันออกไป ใหเห็นการปฏิบัติถูกตองแตละแงแตละดาน ท่ีเปนสวนยอยของการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองนั้น 

การดําเนินชีวิตน้ัน มองในแงหนึ่งก็คือ การดิ้นรนตอสูเพื่อใหอยูรอด หรือการนําชีวิตไปใหลวงพนส่ิงบีบ
ค้ันติดขัดคับของ เพื่อใหเปนอยูไดดวยดี การดําเนินชีวิตท่ีมองในแงน้ี พูดอยางส้ันๆ ก็คือ การแกปญหา หรือการ
ดับทุกข ผูท่ีแกปญหาไดถูกตอง ลวงพนปญหาไปไดดวยดี ก็ยอมเปนผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 
เปนอยูอยางไรทุกข โดยนัยนี้ การดําเนินชีวิตอยางถูกตองไดผลดี ก็คือ การรูจักแกปญหา หรือเรียกงายๆ วา  
แก้ปัญหาเป็น 

มองอีกแงหน่ึง การดําเนินชีวิตของคนเรา ก็คือ การประกอบกิจกรรมหรือทําการตางๆ โดยเคล่ือนไหว
แสดงออก เปนพฤติกรรมทางกายบาง ทางวาจาบาง ถาไมแสดงออกมาภายนอก ก็ทําอยูภายใน เปนพฤติกรรม
ของจิตใจ  พูดรวมงายๆ วา ทํา พูด คิด หรือใชคําศัพทวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ท่ีมีชื่อรวมเรียกวา 
กรรมทางไตรทวาร   

ในแงนี้ การดําเนินชีวิต ก็คือ การทํากรรมท้ัง ๓ ประการ ผูท่ีทํากรรม ๓ อยางนี้ไดอยางถูกตอง ก็ยอม
ดําเนินชีวิตไปไดดวยดี ดังน้ัน การดําเนินชีวิตท่ีถูกตองไดผลดี ก็คือ การรูจักทํา รูจักพูด  รูจักคิด เรียกงายๆ วา 
คิดเป็น พูดเป็น (หรือส่ือสารเปน) และทําเป็น (รวมท้ังผลิตเปน) 

๒ 



๖๐๘  พุทธธรรม 
 

ในแงตอไป การดําเนินชีวิตของคนเรา ถาวิเคราะหออกไป จะเห็นวา เต็มไปดวยเรื่องของการรับรู และ
เสวยรสของส่ิงรูหรือส่ิงเราตางๆ ท่ีเรียกรวมๆ วาอารมณท้ังหลาย ซึ่งผานเขามา หรือปรากฏทางอายตนะท้ัง ๖ คือ 
ตา  หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เรียกวา เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส รูส่ิงตองกาย และรูอารมณในใจ หรือ ดู ฟง ดม ชิม/ล้ิม 
ถูกตอง/สัมผัส และคิดหมาย   

ทาทีและปฏิกิริยาของบุคคลในการรับรูอารมณเหลาน้ี มีผลสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตจิตใจและวิถีชีวิตหรือ
ชะตากรรมของเขา ถาเขารับรูดวยทาทีของความยินดียินราย หรือชอบชัง วงจรของปญหาก็จะต้ังตน แตถาเขา
รับรูดวยทาทีแบบบันทึกขอมูล และเห็นตามเปนจริง หรือมองตามเหตุปจจัย ก็จะนําไปสูปญญาและการแกปญหา 

นอกจากทาทีและปฏิกิริยาในการรับรูแลว ส่ิงท่ีสําคัญไมนอยกวานั้น ก็คือ การเลือกรับรูอารมณ หรือ
เลือกอารมณท่ีจะรับรู เชน เลือกดูเลือกฟงส่ิงท่ีสนองความอยาก หรือเลือกดูเลือกฟงส่ิงท่ีสนองปญญาสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

เม่ือมองในแงนี้ การดําเนินชีวิตท่ีถูกตองไดผลดี จึงหมายถึงการรูจักรับรู หรือรับรูเปน ไดแก รูจัก
(เลือก)ดู รูจัก(เลือก)ฟง รูจัก(เลือก)ดม รูจัก(เลือก)ล้ิม รูจัก(เลือก)สัมผัส รูจัก(เลือก)คิด เรียกงายๆวา ดูเป็น 
ฟังเป็น ดมเป็น ชิมเป็น สัมผัสเป็น และ คิดเป็น 

ยังมีแงท่ีจะมองไดตอไปอกี การดําเนินชีวิตของมนุษยน้ัน ในความหมายอยางหนึ่ง ก็คือ การเขาไป
เกี่ยวของสัมพันธกับส่ิงท้ังหลาย เพื่อถือเอาประโยชนจากส่ิงเหลาน้ัน  

จะเห็นชัดวา สําหรับคนท่ัวไปสวนใหญ การดําเนินชีวิตจะมีความหมายเดนในแงน้ี คือ การท่ีจะไดเสพ 
หรือบริโภค คนท่ัวไปสวนมาก เมื่อจะเขาไปเกี่ยวของสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคมก็ตาม ทางวัตถุก็ตาม ก็
มุงท่ีจะไดจะเอาประโยชนอยางใดอยางหนึ่งจากบุคคลหรือส่ิงเหลานั้น เพื่อสนองความประสงคหรือความ

ปรารถนาของตน พูดอีกอยางหนึ่งวา เม่ือตองการสนองความประสงคหรือความปรารถนาของตน จึงเขาไป

เกี่ยวของสัมพนัธกับบุคคลหรือส่ิงท้ังหลายอยางน้ันๆ  
แมแตการดําเนินชีวิตในความหมายของการรับรูในขอกอนน้ี วาท่ีจริงก็แบงเปน ๒ ดาน คือ ดานรับรู 

เชน เห็น ไดยิน เปนตน กับดานเสพ เชน ดู ฟง เปนตน ความหมายดานท่ีสอง คือการเสพท่ีใหดูเปน ฟงเปน เปน
ตน ก็มีนัยท่ีรวมอยูในความหมายขอนี้ดวย  

การปฏิบัติท่ีถูกตองในการเสพหรือบริโภคน้ี เปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะกําหนดหรือปรุงแตงวิถีชีวิตและ

ทุกขสุขของมนุษย ดังนั้น การดําเนินชีวิตท่ีถูกตองไดผลดี ก็คือ การรูจักเสพ รูจักบริโภค ถาเปนความเกี่ยวของ
สัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคม ก็หมายถึงการรูจักคบหา รูจักเสวนา ถาเปนความเกี่ยวของสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางวัตถุ ก็หมายถึง การรูจักกิน รูจักใช เรียกงายๆ วา กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนา
เป็น คบคนเป็น  

จะเห็นวา การดําเนินชีวิตท่ีถูกตองไดผลดีน้ัน ครอบคลุมถึงการปฏิบัติถูกตองท่ีเปนสวนยอยของการ
ดําเนินชีวิตนั้น มากมายหลายแงหลายดานดวยกัน กลาวโดยสรุป คือ  

 ก) ในแงของการลวงพนปญหา  ไดแก แก้ปัญหาเป็น  
 ข) ในแงของการทํากรรม  ไดแก คิดเป็น พูดเป็น/ส่ือสารเป็น ทําเป็น  
 ค) ในแงของการรับรู  ไดแก ดูเป็น ฟังเป็น ดมเป็น ล้ิมเป็น สัมผัสเป็น คิดเป็น 
 ง) ในแงของการเสพหรือบริโภค  ไดแก กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนา-คบหาเป็น 
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การปฏิบัติถูกตองในแงดานตางๆ ท่ีเปนสวนยอยของการดําเนินชีวิตอยางท่ีกลาวมาน้ี รวมเรียกวา การ
ดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง หรือการรู้จักดําเนินชีวิต  พูดใหสอดคลองกับถอยคําท่ีใชขางตนวา ดําเนินชีวิตเปน และ
ชีวิตท่ีดําเนินอยางน้ี ไดช่ือวาเปนชีวิตท่ีดีงามตามนัยแหงพุทธธรรม 

บรรดาการปฏิบัติถูกตองในแงดานตางๆ เหลาน้ี อาจพูดรวบรัดไดวา   การรูจักคิด หรือ คิดเปน เปน
องคประกอบที่สําคัญยิ่งของการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง ท้ังน้ี ดวยเหตุผลมากมายหลายประการ เชน 

ในแง่ของการรับรู้ ความคิดเปนจุดศูนยรวม ท่ีขาวสารขอมูลท้ังหมดไหลมาชุมนุม เปนท่ีวินิจฉัย และนํา
ขาวสารขอมูลเหลานั้นไปปรุงแตงสรางสรรคและใชการตางๆ 

ในแง่ของกรรม คือ ในแงของระบบการกระทํา ความคิดเปนจุดเริ่มตนท่ีจะนําไปสูการแสดงออกทางกาย
และวาจา ท่ีเรียกวาการพูดและการกระทํา และเปนศูนยบัญชาการ ซึ่งกําหนดหรือส่ังบังคับใหพูดจาและใหทําการ
ไปตามท่ีคิดหมาย 

ในแงความสัมพันธระหวางระบบท้ังสองน้ัน ความคิดเปนศูนยกลาง โดยเปนจุดประสานเชื่อมตอ 

ระหวางระบบการรับรู กับระบบการทํากรรม  กลาวคือ เมื่อรับรูเขามาโดยทางอายตนะตางๆ และเก็บรวบรวม
ประมวลขอมูลขาวสารมาคิดปรุงแตงแลว ก็วินิจฉัยส่ังการโดยแสดงออกเปนการกระทําทางกายหรือวาจา คือ
พูดจา และเคล่ือนไหวทําการตางๆ ตอไป 

พูดรวมๆ ไดวา การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือ คิดเปน เปนศูนยกลางท่ีบริหารการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง
ท้ังหมด เพราะเปนหัวหนาท่ีชี้นํา นําทาง และควบคุมการปฏิบัติถูกตองในแงอื่นๆ ท้ังหมด  

เม่ือคิดเปนแลว ก็ชวยใหพูดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ชวยใหดูเปน ฟงเปน กินเปน ใชเปน บริโภคเปน 
และคบหาเสวนาเปน ตลอดไปทุกอยาง คือดําเนินชีวิตเปนนั่นเอง จึงพูดไดวา การรูจักคิด หรือคิดเปน เปนตัวนํา
ท่ีชักพา หรือเปดชองไปสูการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง หรือชีวิตท่ีดีงามท้ังหมด  

ลักษณะสําคัญท่ีเปนตัวตัดสินคุณคาของการรูจักทํา หรือทําเปน ก็คือความพอดี และในกรณีท่ัวๆไป 
“รู้จัก-”  และ  “-เป็น”  กับ  “-พอดี”   ก็มีความหมายเปนอันเดียวกัน  

การรูจักทํา หรือทําอะไรเปน ก็คือ ทําส่ิงน้ันๆ พอเหมาะพอดีท่ีจะใหเกิดผลสําเร็จท่ีตองการตาม

วัตถุประสงค หรือทําแมนยํา สอดคลอง ตรงจุด ตรงเปา ท่ีจะใหบรรลุจุดหมายอยางดีท่ีสุด โดยไมเกิดผลเสียหาย
หรือขอบกพรองใดๆ เลย   

พุทธธรรมถือเอาลักษณะท่ีไรโทษ ไรทุกข และเหมาะเจาะที่จะใหถึงจุดหมายนี้เปนสําคัญ จึงใชคําวา 
“พอดี”  เปนคําหลัก ดังน้ัน สําหรับคําวา “ดําเนินชีวิตเป็น” จึงใชคําวา ดําเนินชีวิตพอดี คือ ดําเนินชีวิตพอดีท่ีจะ
ใหบรรลุจุดหมายแหงการเปนอยูอยางไรโทษไรทุกขมีความสุขท่ีแทจริง  

การดําเนินชีวิตพอดี หรือการปฏิบัติพอดี เรียกเปนคําศัพทวา มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งมีความหมายเปนอัน
เดียวกันกับการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม กลาวคือ มรรค หรือ อริยมรรค ท่ีแปลสืบๆ กันมาวา มรรคาอันประเสริฐ คือ  
ทางดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ลํ้าเลิศ ปราศจากพิษภัยไรโทษ นําสูเกษมศานติ์ และความสุขท่ีสมบูรณ 

พุทธธรรมแสดงหลักการวา การท่ีจะดําเนินชีวิตใหถูกตอง หรือมีชีวิตท่ีดีงามไดนั้น จะตองมีการฝกฝน
พัฒนาตน ซึ่งไดแกกระบวนการท่ีเรียกวา การศึกษา พูดอยางส้ันที่สุดวา มรรคจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยสิกขา  

การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือคิดเป็น เป็นตัวนําของชีวิตที่ดีงาม หรือมรรค ฉันใด การฝึกฝน
พัฒนาความคิดท่ีถูกต้อง ให้รู้จักคิด หรือคิดเป็น ก็เป็นตัวนําของการศึกษา หรือสิกขา ฉันนั้น  
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ในกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน คือ การศึกษา เพื่อใหมีชีวิตท่ีดีงามนั้น การฝกฝนความรูจักคิด หรือคิด
เปน ซึ่งเปนตัวนํา จะเปนปจจัยชักพาไปสูความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อถือถูกตอง ท่ีเรียกวา
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนําของชีวิตท่ีดีงามท้ังหมด   

การพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนําในกระบวนการของการศึกษานั้น ก็คือ สาระสําคัญของการพัฒนา
ปญญา ท่ีเปนแกนกลางของกระบวนการพัฒนาคน ท่ีเรียกวา “การศึกษา” น่ันเอง 

การรูจักคิด หรือคิดเปนน้ัน ประกอบดวยวิธีคิดตางๆ หลายอยาง การฝกฝนพัฒนาความรูจักคิด หรือ
คิดเปน ก็คือการฝกฝนพัฒนาตน หรือการฝกฝนพัฒนาบุคคล ตามแนวทางของวิธีคิดเหลานั้นหรือเชนน้ัน 

ฐานะของความคิด  
ในกระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาปญญา 

กอนจะพูดกันตอไปในเรื่องวิธีคิด ขอทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับฐานะของความคิดในกระบวนการของ
การศึกษา โดยเฉพาะในการพัฒนาปญญา ท่ีเปนแกนกลางของการศึกษาน้ันกอน 

ก) จุดเริ่มของการศึกษา และความไรการศึกษา 
ตัวแทของการศึกษา คือการพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปญญาเปนแกนกลางนั้น เปนกระบวนการที่

ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนําของกระบวนการแหงการศึกษา ไดแก ความรูความเขาใจ ความคิดเห็น 
แนวความคิด ทัศนคติ คานิยมท่ีถูกตองดีงาม เกื้อกูลแกชีวิตและสังคม สอดคลองกับความเปนจริง เรียกส้ันๆ วา 
สัมมาทิฏฐิ   

เม่ือรูเขาใจ คิดเห็นดีงาม ถูกตองตรงตามความจริงแลว การคิด การพูด การกระทํา และการแสดงออก
หรือปฏิบัติการตางๆ ก็ถูกตองดีงาม เก้ือกูล นําไปสูการดับทุกข แกไขปญหาได  

ในทางตรงกันขาม ถารูเขาใจคิดเห็นผิด มีคานิยม ทัศนคติ แนวความคิดท่ีผิด ท่ีเรียกวา มิจฉาทิฏฐิ แลว 
การคิด การพูด การกระทํา การแสดงออก และปฏิบัติการตางๆ ก็พลอยดําเนินไปในทางท่ีผิดพลาดดวย แทนที่จะ
แกปญหาดับทุกขได ก็กลายเปนกอทุกข ส่ังสมปญหา ใหเพิ่มพูนรายแรงยิ่งขึ้น 

สัมมาทิฏฐิ  น้ัน แยกไดเปน ๒ ระดับ คือ  
๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ทฤษฎี ความเช่ือถือ ความนิยม คานิยม จําพวกที่เช่ือหรือยอมรับรู

การกระทํา และผลการกระทําของตน หรือสรางความสํานึกในความรับผิดชอบตอการกระทําของตน พูดอยาง
ชาวบานวา เห็นชอบตามคลองธรรม เรียกส้ันๆ วา กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ เปน สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์  เปนขั้น
จริยธรรม 

๒. ทัศนะ แนวความคิด ท่ีมองเห็นความเปนไปของส่ิงท้ังหลายตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย ความรูความ
เขาใจส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของมัน หรือตามท่ีมันเปน ไมเอนเอียงไปตามความชอบความชังของตน หรือตามท่ี
อยากใหมันเปนอยากไมใหมันเปน ความรูความเขาใจสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมดา  เรียกส้ันๆ วา     
สัจจานุโลมิกญาณ เปน สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ เปนข้ันสัจธรรม 

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด หลงผิด ก็มี ๒ ระดับ เชนเดียวกัน คือ ทัศนะ แนวความคิด คานิยม ท่ีปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ ไมยอมรับการกระทําของตน กับความไมรูไมเขาใจโลกและชีวิตตามสภาวะ หลงมองสรางภาพ
ไปตามความอยากใหเปน และอยากไมใหเปนของตนเอง 
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อยางไรก็ดี กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคล จะเริ่มตนและดําเนินไปได ตองอาศัยการติดตอ
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม และอิทธิพลจากภายนอกเปนแรงผลักดัน หรือเปนปจจัยกอตัว ถาไดรับการ

ถายทอดแนะนําชักจูง เรียนรูจากแหลงความรูความคิดท่ีถูกตอง หรือรูจักเลือก รูจักมอง รูจักเกี่ยวของ พิจารณา
โลกและชีวิตในทางที่ถูกตอง ก็จะทําใหเกิด สัมมาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่ถูกตอง หรือมีการศึกษา  

แตตรงขาม ถาไดรับถายทอดแนะนําชักจูง ไดรับอิทธิพลภายนอกที่ไมถูกตอง หรือไมรูจักคิด ไมรูจัก
พิจารณา ไมรูเทาทันประสบการณตางๆ ก็จะทําใหเกิด มิจฉาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา 

โดยสรุป แหลงท่ีมาเบ้ืองตนของการศึกษา เรียกวา ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ  มี ๒ อยาง คือ   
๑. ปัจจัยภายนอก เรียกวา ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากผูอื่น หรือเสียงบอกจากผูอื่น ไดแก การรับ

ถายทอด หรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน พอแม ครูอาจารย เพื่อนที่คบหา หนังสือ ส่ือมวลชน และ
วัฒนธรรม ซึ่งใหขาวสารท่ีถูกตอง ส่ังสอนอบรม แนะนําชักจูงไปในทางท่ีดีงาม 

๒. ปัจจัยภายใน เรียกวา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หมายถึง การคิดถูกวิธี 
ความรูจักคิด หรือคิดเปน  

ในทํานองเดียวกัน แหลงท่ีมาของการศึกษาท่ีผิด หรือความไรการศึกษา ท่ีเรียกวา ปัจจัยแห่งมิจฉาทิฏฐิ 
ก็มี ๒ อยางเหมือนกัน คือ ปรโตโฆสะ เสียงบอกจากภายนอกท่ีไมดีงาม ไมถูกตอง และ อโยนิโสมนสิการ การทํา
ในใจไมแยบคาบ การไมรูจักคิด คิดไมเปน หรือการขาดโยนิโสมนสิการนั่นเอง 

ข) กระบวนการของการศึกษา 
ไดกลาวแลววา แกนนําแหงกระบวนการของการศึกษา ไดแก สัมมาทิฏฐิ เม่ือมีสัมมาทิฏฐิเปนแกนนํา 

และเปนฐานแลว กระบวนการแหงการศึกษาภายในตัวบุคคลก็ดําเนินไปได   
กระบวนการน้ีแบงเปน ๓ ขั้นตอนใหญๆ เรียกวา ไตรสิกขา (สิกขา หรือหลักการศึกษา ๓ ประการ) คือ 
๑. การฝกฝนพัฒนาในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ เรียกวา 

อธิสีลสิกขา ( เรียกงายๆ วา ศีล)  
๒. การฝกฝนพัฒนาทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต 

เรียกวา อธิจิตตสิกขา (เรียกงายๆ วา สมาธิ )  
๓. การฝกฝนพัฒนาทางปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง รูความเปนไปตามเหตุ

ปจจัย ท่ีทําใหแกไขปญหาไปตามแนวทางเหตุผล รูเทาทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธ์ิหลุดพนจาก
ความยึดติดถือม่ันในส่ิงตางๆ ดับกิเลส ดับทุกขได เปนอยูดวยจิตใจอิสระผองใสเบิกบาน เรียกวา อธิปัญญา
สิกขา (เรียกงายๆ วา ปัญญา) 

หลักการศึกษา ๓ ประการนี้ จัดวางข้ึนไวโดยอาศัยหลักปฏิบัติท่ีเรียกวา วิธีแกปญหาของอารยชนเปน
พื้นฐาน วิธีแกปญหาแบบอารยชนน้ี เรียกตามคําบาลีวา อริยมรรค แปลวา ทางดําเนินสูความดับทุกข ท่ีทําใหเปน
อริยชน หรือวิธีดําเนินชีวิตท่ีประเสริฐ  

อริยมรรค นี้ มีองคประกอบท่ีเปนเนื้อหา หรือรายละเอียดของการปฏิบัติ ๘ ประการ คือ 
๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวคิด ความเช่ือถือ ทัศนคติ คานิยมตางๆ ท่ีดีงามถูกตอง มองส่ิงท้ังหลายตาม

เหตุปจจัย สอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตามสภาวะ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 
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๒. ความคิด ความดําริตริตรอง หรือคิดการตางๆ ท่ีไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ไมเศรา
หมองขุนมัว เปนไปในทางสรางสรรคประโยชนสุข เชน คิดในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ชวยเหลือเก้ือกูล และ
ความคิดที่บริสุทธ์ิ อิงสัจจะ อิงธรรม ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือความเคียดแคน
ชิงชัง มุงรายคิดทําลาย เรียกวา สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 

๓. การพูด หรือการแสดงออกทางวาจาท่ีสุจริต ไมทํารายผูอื่น ตรงความจริง ไมโกหกหลอกลวง ไม
สอเสียด ไมใหรายปายสี ไมหยาบคาย ไมเหลวไหล ไมเพอเจอเล่ือนลอย แตสุภาพ น่ิมนวล ชวนใหเกิดไมตรี
สามัคคีกัน ถอยคําท่ีมีเหตุผล เปนไปในทางสรางสรรค กอประโยชน เรียกวา สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 

๔. การกระทําท่ีดีงามสุจริต เปนไปในทางสรางสรรค ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ไมเบียดเบียน ไมทํารายกัน 
สรางความสัมพันธท่ีดีงาม ทําใหอยูรวมกันดวยดี ทําใหสังคมสงบสุข คือ การกระทําหรือทําการตางๆ ท่ีไม
เกี่ยวของ หรือไมเปนไปเพื่อการทําลายชีวิตรางกาย การทําลายทรัพยสินของผูอื่น การลวงละเมิดสิทธิในคูครอง 
หรือของรักของหวงแหนของผูอื่น เรียกวา สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) 

๕. การประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไมกอความเดือดรอนเสียหายแกผูอื่น เรียกวา สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ) 
๖. การเพียรพยายามในทางท่ีดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเวนปองกันส่ิงช่ัวรายอกุศลท่ียังไมเกิดขึ้น 

เพียรละเลิก กําจัดส่ิงช่ัวรายอกุศลท่ีเกิดขึ้นแลว  เพียรสรางสรรคส่ิงดีงาม หรือกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดขึ้น 
เพียรสงเสริมพัฒนาส่ิงดีงาม หรือกุศลธรรมท่ีเกิดมีแลว ใหเพิ่มพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนเพียบพรอมไพบูลย 
เรียกวา สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 

๗. การมีสติกํากับตัว คุมใจไวใหอยูกับส่ิงท่ีเกี่ยวของตองทําในเวลาน้ันๆ ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน 
ระลึกไดถึงส่ิงท่ีดีงาม ส่ิงท่ีเกื้อกูลเปนประโยชน หรือธรรมท่ีตองใชในเรื่องน้ันๆ เวลาน้ันๆ ไมหลงใหลเล่ือนลอย  
ไมละเลยหรือปลอยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติท่ีกํากับทันตอพฤติกรรมของรางกาย ความรูสึก สภาพจิตใจ และ
ความนึกคิดของตน ไมปลอยใหอารมณท่ีเยายวนหรือย่ัวยุ มาฉุดกระชากใหหลุดหลงเล่ือนลอยไปเสีย เรียกวา 
สัมมาสติ  (ระลึกชอบ) 

๘. ความมีจิตต้ังมั่น จิตใจดําเนินอยูในกิจในงาน หรือในส่ิงท่ีกําหนด (อารมณ) ไดสมํ่าเสมอ แนวแนเปน
หน่ึงเดียว สงบ ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหว่ันไหว บริสุทธ์ิ ผองใส ไมขุนมัว นุมนวล ผอนคลาย ไมเครียด ไมกระดาง 
เขมแข็ง เอางาน ไมหดหูทอแท พรอมท่ีจะใชงานทางปญญาอยางไดผลดี เรียกวา สัมมาสมาธิ (จิตม่ันชอบ) 

หลักการศึกษา ๓ ประการ คือ ไตรสิกขา ก็จัดวางข้ึนโดยมุงใหผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแหงอริยมรรค 
(มรรควิธีแกปญหา หรือมรรคาแหงความดับทุกข) คือ เปนการฝกฝนอบรมใหองคท้ัง ๘ แหงมรรคน้ัน เกิดมีและ
เจริญงอกงาม ใชประโยชนไดบริบูรณยิ่งขึ้น แกไขปญหาดับทุกขไดดีย่ิงข้ึนตามลําดับ จนถึงท่ีสุด กลาวคือ 

๑. อธิสีลสิกขา คือ การศึกษาดานหรือข้ันตอนท่ีฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางความประพฤติ วินัย และความสัมพันธทางสังคม ถึง
มาตรฐานของอารยชน เปนพ้ืนฐานแกการสรางเสริมคุณภาพจิตไดด ี

๒. อธิจิตสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนท่ีฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต
พัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแหงการพัฒนาปญญาไดดี 
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๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาดานหรือข้ันตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 
เจริญงอกงามข้ึน จนบุคคลมีความพรอมทางปญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดํารงชีวิตอยูดวยปญญา มี
จิตใจผองใส เบิกบาน ไรทุกข หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นตางๆ เปนอิสระเสรีดวยปญญาอยางแทจริง 

แตดังไดกลาวแลวขางตนวา สัมมาทิฏฐิ ท่ีเปนแกนนําแหงกระบวนการของการศึกษาน้ัน จะเกิดข้ึนได 
ตองอาศัยปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ  

ดังนั้น ในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจท่ีควรเนนเปนพิเศษ คือ เรื่องปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 
ท่ีเปนจุดเริ่มตน เปนแหลง เปนที่มาของการศึกษา  คําท่ีพูดกันวา “ใหการศึกษา” ก็อยูท่ีปจจัย ๒ ประการนี้เอง 
สวนกระบวนการของการศึกษา ท่ีเรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา น้ัน เพียงแตรูเขาใจไว  เพื่อจัดสภาพแวดลอมให
เกื้อกูล และคอยเสริมคุมกระตุนเราใหเนื้อหาของการศึกษาหันเบนดําเนินไปตามกระบวนนั้น 

เม่ือทําความเขาใจอยางน้ีแลว ก็จะมองเห็นรูปรางของกระบวนการแหงการศึกษา ซึ่งเขียนใหดูไดดังนี้ 

 จุดเริ่มตน กระบวนการ 
หรือแหลงที่มาของของการศึกษา ของการศึกษา 

                 ๑. อธิสีลสิกขา  
        ๑. ปรโตโฆสะท่ีดี    (ความประพฤติ วินัย สุจริตกายวาจา และอาชีพ)  
             (เสียงจากผูอื่น   
  อิทธิพลจากภายนอก) ๒. อธิจิตสิกขา  
                                                                      (คุณธรรม คุณภาพ สุขภาพ และสมรรถภาพของจิต)  
     ๒. โยนิโสมนสิการ              
       (รูจักคิด คิดถูกวิธี  ๓. อธิปัญญาสิกขา  
              ปจจัยภายใน)    (ความเช่ือ คานิยม ความรู ความคิดถูกตองดีงามตรงตามจริง)                                  

ค) ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับจุดเริ่มตนของการศึกษา 

เม่ือไดทําความเขาใจคราวๆ เกี่ยวกับกระบวนการของการศึกษา พอเห็นตําแหนงแหงท่ี หรือฐานะของ
ความคิดในกระบวนแหงการศึกษาน้ันแลว  ก็จะไดกลาวถึงเรื่องความคิดโดยเฉพาะตอไป 

อยางไรก็ดี โดยท่ีความคิดเปนอยางหนึ่งในบรรดาจุดเริ่ม หรือแหลง ท่ีมา ๒ ประการ ของการศึกษา เม่ือ
จะพูดถึงความคิดที่เปนจุดเริ่มอยางหนึ่ง  ก็ควรรูจุดเริ่มอื่นอีกอยางหนึ่งน้ันดวย เพ่ือจะไดขอบเขตความเขาใจท่ี
กวาง ขวางชัดเจนยิ่งขึ้น 

กอนอื่น พึงพิจารณาพุทธพจน ดังน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ 
และโยนิโสมนสิการ”1241 

                                                 
1241 องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐ (ปรโตโฆสะ ในที่น้ี หมายถึง ปรโตโฆสะฝายดี) 
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“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่น แม้สัก
อย่างหน่ึง ท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ย่ิงใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย” 

“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่น แม้สักอย่างหน่ึง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ย่ิงใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”1242 

ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ น้ัน ไดแสดงความหมายในที่น้ีวา เปนจุดเริ่ม หรือแหลงท่ีมาของการศึกษา หรือ
อาจจะเรียกวา บุพภาคของการศึกษา เพราะเปนบอเกิดของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนํา เปนตนทาง และเปนตัว
ยืนของกระบวนการแหงการศึกษาท้ังหมด ท่ีตรัสวามี ๒ อยาง คือ 

๑. ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากอื่น หรือการกระตุนชักจูงจากภายนอก ไดแก การส่ังสอน แนะนํา การ
ถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร คําช้ีแจงอธิบายจากผูอื่น ตลอดจนการเรียนรู เลียนแบบ จากแหลง
ตางๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอก   

แหลงสําคัญของการเรียนรูประเภทนี้ เชน พอแม ครู อาจารย เพื่อน คนแวดลอมใกลชิด ผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา บุคคลมีช่ือเสียง คนโดงดัง คนผูไดรับความนิยมในดานตางๆ หนังสือ 
ส่ือมวลชนท้ังหลาย สถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน ในท่ีน้ีหมายถึงเฉพาะท่ีแนะนําในทางถูกตองดีงาม 
ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตอง โดยเฉพาะที่สามารถชวยนําไปสูปจจัยท่ี ๒ ได   

ปจจัยขอน้ี จัดเปนองคประกอบฝายภายนอก หรืออาจเรียกวา ปัจจัยทางสังคม 
บุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทําหนาท่ีปรโตโฆสะท่ีดี มีคุณภาพสูง มีคําเรียกเฉพาะวา 

กัลยาณมิตร ตามปกติ กัลยาณมิตรจะทําหนาท่ีเปนผลดี ประสบความสําเร็จแหงปรโตโฆสะได ตองสามารถสราง
ศรัทธาใหเกิดขึ้นแกผูเลาเรียน หรือผูรับการฝกสอนอบรม จึงเรียกวิธีเรียนรูในขอน้ีวา   วิธีการแห่งศรัทธา 

ถาผูมีหนาท่ีใหปรโตโฆสะ เชน ครู อาจารย พอแม ไมสามารถทําใหเกิดศรัทธาได และผูเลาเรียน เชน 
เด็กๆ เกิดมีศรัทธาตอแหลงความรูความคิดอื่นมากกวา เชน ดาราในส่ือมวลชน เปนตน และถาแหลงเหลานั้น 
ใหปรโตโฆสะท่ีชั่วรายผิดพลาด อันตรายยอมเกิดข้ึนในกระบวนการแหงการศึกษา อาจเกิดการศึกษาที่ผิด หรือ

ความไรการศึกษา  
๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลงายๆ วา ความรูจักคิด หรือคิด

เปน หมายถึง การคิดอยางมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปญญา คือ การรูจักมอง รูจกัพิจารณาส่ิงท้ังหลาย
ตามสภาวะ เชน ตามที่ส่ิงน้ันๆ มันเปนของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปจจัย สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย 
แยกแยะส่ิงนั้นๆ เรื่องน้ันๆ ออกใหเห็นตามสภาวะ  และตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอา
ความรูสึกดวยตัณหาอุปทานของตนเองเขาจับ หรือเคลือบคลุม ทําใหเกิดความดีงาม และแกปญหาได  

ขอน้ีเปนองคประกอบฝายภายใน หรือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล และอาจเรียกตามองคธรรมท่ีใชงานวา 
วิธีการแห่งปัญญา   

บรรดาปจจัย ๒ อยางน้ี ปจจัยขอท่ี ๒ คือ โยนิโสมนสิการ เปนแกนกลาง หรือสวนท่ีขาดไมได 
การศึกษาจะสําเร็จผลแทจริง บรรลุจุดมุงหมายได ก็เพราะปจจัยขอที่ ๒ น้ี ปจจัยขอที่ ๒ อาจใหเกิดการศึกษาได  
โดยไมมีขอท่ี ๑ แตปจจัยขอท่ี ๑ จะตองนําไปสูปจจัยขอท่ี ๒ ดวย จึงจะสัมฤทธ์ิผลของการศึกษาที่แท การคนพบ
ตางๆ ความคิดริเริ่ม ความกาวหนาทางปญญาท่ีสําคัญๆ และการตรัสรูสัจธรรม ก็สําเร็จดวยโยนิโสมนสิการ 
                                                 
1242 องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘, ๑๑๒/๒๒ 
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อยางไรก็ตาม แมความจริงจะเปนเชนน้ี ก็ไมพึงดูแคลนความสําเร็จของปจจัยขอแรก คือ ปรโตโฆสะ 
เพราะตามปกติ คนท่ีจะไมตองอาศัยปรโตโฆสะเลย ใชแตโยนิโสมนสิการอยางเดียว ก็มีแตอัจฉริยบุคคลยอด
เยี่ยม เชน พระพุทธเจา เปนตน ซึ่งมีนอยทานอยางยิ่ง สวนคนท่ัวไปที่เปนสวนใหญ หรือคนแทบท้ังหมดในโลก 
ตองอาศัยปรโตโฆสะเปนที่ชักนําชี้ชองทางให 

กิจกรรมทางการศึกษาท่ีจัดกันอยู ท้ังในอดีตและปจจุบัน ซึ่งดําเนินการกันเปนระบบ เปนงานเปนการ 
การถายทอดความรูและศิลปะวิทยาการตางๆ ท่ีเปนเรื่องของสุตะ ก็ลวนเปนเรื่องของปรโตโฆสะทั้งส้ิน  การ
สรางปรโตโฆสะท่ีดีงามโดยกัลยาณมิตร จึงเปนเรื่องท่ีควรไดรับความเอาใจใสต้ังใจจัดเปนอยางยิ่ง 

จุดที่พึงย้ําเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ ก็คือ เม่ือดําเนินกิจการในทางการศึกษา อํานวยปรโตโฆสะที่ดีอยูนั้น 
กัลยาณมิตรพึงระลึกอยูเสมอวา ปรโตโฆสะท่ีจัดสรรอํานวยใหน้ัน จะตองเปนเคร่ืองปลุกเราโยนิโสมนสิการ ให
เกิดขึ้นแกผูเลาเรียนรับการศึกษา 

เม่ือทําความเขาใจเบ้ืองตนกันอยางนี้แลว ก็หันมาพูดจํากัดเฉพาะเรื่องความคิดตอไป 

ง) ความคิดท่ีไมเปนการศึกษา และความคิดท่ีเปนการศึกษา 
การคิดพวงตอจากกระบวนการรับรู กระบวนการรับรูนั้น เริ่มตนดวยการท่ีอายตนะประสบกับ

อารมณ
1243 และเกิดวิญญาณ คือ ความรูตออารมณน้ัน เชน เห็น ไดยิน ตลอดถึงรูตอเรื่องในใจ เมื่อเกิดความ

เปนไปอยางน้ีแลว ก็เรียกวามีการรับรู หรือภาษาบาลี เรียกวา ผัสสะ   
เม่ือมีการรับรู ก็จะมีความรูสึกตออารมณนั้น เชน สุข สบาย ทุกข ไมสบาย หรือเฉยๆ เรียกวา เวทนา 

พรอมกันน้ัน ก็จะมีการหมายรูอารมณวาเปนน่ันเปนน่ี เปนอยางน้ันอยางนี้ ช่ือนั้นช่ือนี้ เรียกวา สัญญา จากน้ันจึง
เกิดความคิด ความดําริตริตรึกตางๆ เรียกวา วิตักกะ   

กระบวนการรับรูเปนไปอยางนี้เหมือนกัน ไมวาจะเปนการประสบอารมณ  โดยไดรับประสบการณ

ภายนอก หรือการนึกถึงยกเอาเรื่องราวตางๆ ข้ึนมาพิจารณาในใจ  
เขียนใหดูงายๆ โดยยกความรูทางตาเปนตัวอยาง  

  ตา +  รูป +  เห็น = การรับรู้ → รูสึกสุขทุกข → จําไดหมายรู →  คิด  
  (อายตนะ)  (อารมณ)   (จักขุวิญญาณ)  (ผัสสะ)    (เวทนา)    (สัญญา)   (วิตักกะ) 

ข้ันตอนของการคิด (วิตักกะ) มีความสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดบุคลิกภาพ และวิถีชีวิตของบุคคล 
ตลอดจนถึงสังคม จึงมีบทบาทสําคัญย่ิงในการศึกษา แตความคิดนั้นจะเปนอยางไร ยอมตองอาศัยปจจัยที่
กําหนดหรือปรุงแตงความคิดนั้นอีกตอหนึ่ง   

ปจจัยอยางหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอความคิด ไดแก ความรูสึกสุขทุกข์ (เวทนา) 
ตามปกติ สําหรับคนท่ัวไป เมื่อมีการรับรู และเกิดเวทนาแลว ถาไมมีปจจัยอยางอื่นเขามาแปร หรือตัด

ตอน เวทนาก็จะเปนตัวกําหนดวิถีของความคิด คือ  
- ถารูสึกสบาย เปนสุข ก็ชอบใจ อยากได อยากเสพ อยากเอา (ตัณหาฝายบวก)  
- ถารูสึกไมสบาย บีบค้ัน เปนทุกข ก็ขัดใจไมชอบ อยากเลี่ยงพนหรืออยากทําลาย (ตัณหาฝายลบ)  

                                                 
1243 อารมณในท่ีนี้ = sense-object ไมใช emotion สมัยปจจุบัน เรียกบางสวนของอารมณวาส่ิงเรา 
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ตอจากน้ัน ความคิดปรุงแตงตางๆ ก็จะกําหนดเนนหรือเพงไปท่ีอารมณ คือ ส่ิงท่ีเปนที่มาของเวทนานั้น 
เอาส่ิงนั้นเปนท่ีจับของความคิด พรอมดวยความจําไดหมายรูวาส่ิงนั้นส่ิงนี้ เปนอยางนั้นอยางน้ี (สัญญา) แลว
ความคิดปรุงแตงก็ดําเนินไปตามวิถีทางของความชอบใจไมชอบใจน้ัน เครื่องปรุงแตงของความคิด ก็คือ ความ
โนมเอียง ความเคยชิน กิเลส จิตนิสัยตางๆ ท่ีจิตไดส่ังสมไว (สังขาร) และคิดอยูในกรอบ ในขอบเขต ในแนวทาง
ของสังขารน้ัน จากความคิด ก็อาจแสดงออกมาเปนการทํา การพูด การแสดงบทบาทตางๆ 

ถาไมถึงขั้นแสดงออกภายนอก อยางนอยก็มีผลกระทบตางๆ อยูภายในจิตใจ เปนผลในทางผูกมัด 
จํากัดตัว ทําใหจิตคับแคบบาง เกิดความกระทบกระทั่ง วุนวาย เรารอน ขุนมัว เศราหมอง บีบคั้นใจบาง หรือถา
เปนการพิจารณาเรื่องราว คิดการตางๆ ก็ทําใหเอนเอียง ไมมองเห็นตามเปนจริง  อาจเคลือบแฝงดวยดวยความ
อยากได อยากเอา หรือความคิดมุงทําลาย   

แมในกรณีท่ีเกิดความรูสึกเฉยๆ ไมสุข ไมทุกข ถาไมรูจักคิด ปลอยใหความคิดอยูใตอิทธิพลของเวทนา

น้ัน ก็จะเกิดความคิดแบบเพอฝนเล่ือนลอยไรจุดหมาย หรือไมก็กลายเปนอัดอั้นตันอื้อไป ซึ่งรวมเรียกวาเปน
สภาพที่ไมเกื้อกูลตอคุณภาพชีวิต (เปนอกุศล) สรางปญหาและกอใหเกิดทุกข  

กระบวนการของความคิดน้ี เขียนใหดูงาย แสดงเฉพาะสภาพจิต หรือองคธรรมท่ีเปนตัวแสดงบทบาท
สําคัญๆ ดังนี้  

การรับรู้ → ความรูสึกสุขทุกข → ความอยาก-ท่ีเปนปฏิกิริยาบวก-ลบ  → ปญหา 
(ผัสสะ)  (เวทนา)   (ตัณหา)  (ทุกข)                                    

ในชีวิตของคนทั่วไป กระบวนธรรมแห่งปัญหา น้ี เปนกิจกรรมสวนใหญท่ีดําเนินไปเกือบตลอดเวลา ใน
วันหนึ่งๆ อาจเกิดข้ึนแลวๆ เลาๆ นับครั้งไมถวน ชีวิตท่ีไมมีการศึกษา ยอมถูกครอบงําและกําหนดดวย

กระบวนการแหงความคิดอยางน้ี ความเปนไปของกระบวนธรรมน้ีดําเนินไปไดอยางงายๆ โดยไมตองใช

สติปญญา ไมตองใชความรูความเขาใจ หรือความสามารถอะไรเลย จัดเปนธรรมดาข้ันพื้นฐานท่ีสุด ยิ่งไดส่ังสม
ความเคยชินไวมากๆ ก็ยิ่งเปนไปเองอยางคลองแคลว อยางท่ีเรียกวาลงรอง   

เพราะการท่ีเปนไปอยางปราศจากปญญา ไมตองมีสติปญญาเขามาเกี่ยวของ และสติปญญาไมไดเปนตัว
ควบคุม จึงเรียกวาเกิดอวิชชา และจึงไมเปนไปเพื่อการแกไขปญหา แตเปนไปเพ่ือกอปญหาทําใหเกิดทุกข 
เรียกวาเปน ปจจยาการแหงทุกข   

ลักษณะท่ัวไปของมัน คือเปนการคิดท่ีสนองตัณหา ผลของมัน คือการกอปญหาทําใหเกิดทุกข จึงไมเปน
การศึกษา สรุปส้ันๆ จะเรียกวา กระบวนการคิดแบบสนองตัณหา หรือการคิดแบบกอปญหา หรือวงจรแหงความ
ทุกขก็ได  

เม่ือมนุษยเริ่มมีการศึกษาข้ึน  ก็คือ  มนุษยเริ่มใชสติปญญา  ไมปลอยใหกระบวนการคิด  หรือวงจร
ปจจยาการขางตน ดําเนินไปเรื่อยๆ คลองๆ แตมนุษยเริ่มใชสติสัมปชัญญะ และนําองคประกอบอื่นๆ เขามาตัด
ตอน หรือลดทอนกระแสของกระบวนการคิดแบบนั้น ทําใหกระบวนการคิดแบบสนองตัณหาขาดตอนไปเสียบาง 
แปรไปเสียบาง ดําเนินไปในทิศทางหรือรูปอื่นๆ บาง ทําใหมนุษยเริ่มหลุดพนเปนอิสระ ไมตกเปนทาส ไมถูก
กระบวนความคิดแบบนั้นครอบงํากําหนดเอาเต็มท่ีโดยส้ินเชิง  



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๑๗ 
 

  

ในเบ้ืองตน ตัวแปรนั้นอาจเปนเพียงเสียงเหน่ียวรั้ง หรือรูปสําเร็จแหงความคิดท่ีไดรับการถายทอด

โดยปรโตโฆสะ จากบุคคลหรือสถาบันตางๆ และซึ่งตนยึดถือเอาไวดวยศรัทธา แตตัวแปรจากปรโตโฆสะอยาง
น้ัน มีผลเพียงแคเปนที่ยึดเหนี่ยวดึงตัวไว หรือขัดขวางไวไมใหไหลไปตามกระแสของกระบวนการคิดน้ัน หรือ
อยางดีก็ไดแคใหรูปแบบความคิดท่ีตายตัวไวยึดถือแทน ไมเปนทางแหงการคิดคืบหนาโดยอิสระของบุคคล

น้ันเอง แตในข้ันสูงข้ึนไป ปรโตโฆสะท่ีดี อาจชักนําศรัทธาประเภทท่ีนําตอไปสูความคิดเองได  
ขอยกตัวอยางเปรียบเทียบ  
ปรโตโฆสะท่ีชักนําใหเกิดศรัทธาแบบรูปสําเร็จตายตัว ไมเปนส่ือนําการคิดพิจารณาตอไป เชน ใหเช่ือวา

ส่ิงท้ังหลายจะเปนอยางไร ยอมสุดแตเทพเจาบันดาล หรือเปนเรื่องของความบังเอิญ เมื่อเช่ืออยางน้ีแลว ก็ไดแต
คอยรอความหวังจากเทพเจา หรือปลอยตามโชคชะตา ไมตองคิดคนอะไรตอไป 

สวนปรโตโฆสะ ท่ีชักนําศรัทธาแบบเปนส่ือโยงใหเกิดความคิดพิจารณา เชน ใหเช่ือวาส่ิงท้ังหลายจะเปน
อยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัย เมื่อเช่ืออยางนี้แลว เกิดเหตุการณอะไรขึ้น ก็ยอมคิดคนสืบสาวหาเหตุปจจัย ทํา

ใหเกิดความรูความเขาใจตอๆ ไป 
ความคิดพิจารณาท่ีศรัทธาตอปรโตโฆสะชวยส่ือนําน้ัน เริ่มตนดวยองคธรรมท่ีเรียกวา โยนิโสมนสิการ 

พูดอีกอยางหน่ึงวา ปรโตโฆสะท่ีดี สรางศรัทธาชนิดท่ีชักนําใหเกิดโยนิโสมนสิการ  
เม่ือโยนิโสมนสิการเกิดข้ึนแลว ก็หมายถึงวา ไดมีจุดเริ่มของการศึกษา หรือการพัฒนาปญญาไดเริ่มขึ้น

แลว  จากนั้นก็จะเกิดการคิดที่ใชปญญา และทําใหปญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้น  นําไปสูการแกปญหา เปนทางแหง
ความดับทุกข และน้ีก็คือ การศึกษา   

พูดส้ันๆ วากระบวนการคิดท่ีสนองปญญา คือ การคิดที่แกปญหา นําไปสูความดับทุกข และเปน

การศึกษา 
จุดสําคัญท่ีโยนิโสมนสิการเขามาเริ่มบทบาท ก็คือการตัดตอนไมใหเวทนามีอิทธิพลเปนปจจัยกอใหเกิด

ตัณหาตอไป คือ ใหมีแตเพียงการเสวยเวทนา แตไมเกิดตัณหา เมื่อไมเกิดตัณหา ก็ไมมีความคิดปรุงแตงตาม
อํานาจของตัณหาน้ันตอไป   

เมื่อตัดตอนกระบวนการคิดสนองตัณหาแลว โยนิโสมนสิการก็นําความคิดไปสูแนวทางของการกอ

ปญญา แกปญหา ดับทุกข  และทําใหเกิดการศึกษาตอไป อาจเขียนกระบวนความคิดใหดูงายๆ ดังน้ี 

การรับรู้ → ความรูสึกสุขทุกข  ตัณหา ฯลฯ  เกิดปญหา 
(ผัสสะ)   (เวทนา)    (เกิดทุกข)                                   

   โยนิโสมนสิการ  → ปญญา  → แกปญหา 
            (ดับทุกข)  

                                                
อยางไรก็ดี สําหรับมนุษยปุถุชน แมเริ่มมีการศึกษาบางแลว แตกระบวนความคิด ๒ อยางนี้ ยังเกิด

สลับกันไปมา และกระบวนหนึ่งอาจไปเกิดแทรกในระหวางของอีกกระบวนหนึ่ง เชน กระบวนแบบแรกอาจ

ดําเนินไปจนถึงเกิดตัณหาแลว จึงเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดและหันเหไปใหม  หรือกระบวนแบบหลังดําเนินไป
ถึงปญญาแลว เกิดมีตัณหาขึ้นในรูปใหมแทรกเขามา  

โดยนัยนี้ จึงเกิดมีกรณีท่ีนําเอาผลงานของปญญาไปรับใชความตองการของตัณหาได เปนตน  



๖๑๘  พุทธธรรม 
 

บุคคลท่ีมีการศึกษาสมบูรณแลว เมื่อคิด ก็คิดอยางมีโยนิโสมนสิการ เมื่อไมคิด ก็มีสติครองใจอยูกับ

ปจจุบัน คือ กํากับจิตอยูกับส่ิงท่ีเกี่ยวของตองทํา และพฤติกรรมท่ีกําลังดําเนินไปอยูของตน 
อน่ึง ท่ีวาเม่ือคิด ก็คิดอยางมีโยนิโสมนสิการนั้น ก็หมายถึงมีสติอยูพรอมดวย เพราะโยนิโสมนสิการเปน

เครื่องหลอเล้ียงสติ และทําใหตองใชปญญา เม่ือความคิดเดินอยูอยางเปนระเบียบมีจุดหมาย จิตก็ไมลอยเล่ือน
เชือนแชไป ตองกุมอยูกับกิจท่ีกําลังกระทําน้ัน เรียกวา มีสติ 

ตามนัยที่กลาวมานี้ จะเห็นวา โยนิโสมนสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี ซึ่งเปนองคธรรมสําคัญ
ยิ่งในกระบวนการของการศึกษา หรือในการพัฒนาตน อยูท่ีจุดแกนกลางคือการพัฒนาปญญา เปนองคธรรมท่ี
จําเปนสําหรับการมีชีวิตท่ีดีงาม ซึ่งแกปญหาและพ่ึงพาตนได   

เม่ือเทียบในกระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการอยูในระดับท่ีเหนือศรัทธา เพราะเปนข้ันท่ีเริ่มใช
ความคิดของตนเองเปนอิสระ   

เม่ือพิจารณาในแงของระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนองคประกอบฝายภายใน เกี่ยวดวยการ

ฝกการใชความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นส่ิงตางๆ อยางต้ืนๆ ผิว
เผิน เปนขั้นสําคัญในการสรางปญญาท่ีบริสุทธ์ิ เปนอิสระ ทําใหทุกคนพ่ึงตนได ชวยตนเองได และนําไปสูความ
เปนอิสระ ไรทุกข พรอมท้ังสันติสุขท่ีเปนจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม 

เปนอันวา ไดทําความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับบุพภาคของการศึกษา ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะ ท่ีเปน
กัลยาณมิตร ซึ่งเปนองคประกอบภายนอก และเปนวิธีการแหงศรัทธา กับโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนองคประกอบ
ภายใน และเปนวิธีการแหงปญญา พอมองเห็นภาพกวางๆ ของระบบในกระบวนการของการศึกษาแลว   

ตอแตน้ี จะไดบรรยายเร่ืองโยนิโสมนิสิการ โดยเฉพาะอยางเดียว เพื่อใหทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และ
เกิดความเขาใจเก่ียวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 
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บุพนิมิตที่ ๒: โยนิโสมนสิการ 

วิธีการแหงปญญา 

โยนิโสมนสิการ ท่ีโบราณแปลสืบมาวา “ทําในใจโดยแยบคาย” หรือมนสิการโดยแยบคาย หรืองายๆ วา 

คิดแยบคาย เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี หรือคิดอยางมีวิธี ตามความหมายที่กลาวมาแลว  
ขอทวนความย้ําวา เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการ อยูในระดับเหนือศรัทธา 

เพราะเปนข้ันท่ีเริ่มใชความคิดของตนเองเปนอิสระ สวนในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนการฝก

ความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นส่ิงตางๆ อยางต้ืนๆ ผิวเผิน เปน

ข้ันสําคัญในการสรางปญญาท่ีบริสุทธ์ิเปนอิสระ ทําใหพึ่งตนได และนําไปสูจุดหมายของพุทธธรรมอยางแทจริง  

ความสําคัญของโยนิโสมนสิการ 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด 

ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ ้นของอริย
อัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันน้ัน ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จัก
เจริญ จักทําให้มากซ่ึงอริยอัษฎางคิกมรรค”1244 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงเงินแสงทอง เป็นบุพนิมิตมาก่อน ฉันใด 
โยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึง
พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มากซ่ึงโพชฌงค์ ๗”1245 

“ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้ ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร 
หาดํารงอยู่ได้ไม่ ฉันใด นิวรณ์ ๕ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึง
ดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร หาดํารงอยู่ได้ไม่; อะไรเล่าคืออาหาร...ก็คือการกระทําให้มากซึ่งอโยนิโส
มนสิการ... 

“ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้ ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร 
หาดํารงอยู่ได้ไม่ ฉันใด โพชฌงค์ ๗ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึง
ดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร หาดํารงอยู่ได้ไม่, อะไรเล่าคืออาหาร...ก็คือ การกระทําให้มากซึ่งโยนิโส
มนสิการ...”1246 

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน (การตั้งความเพียรชอบ 
ถูกวิธี) เราจึงได้บรรลุอนุตรวิมุตติ จึงได้ประจักษ์แจ้งอนุตรวิมุตติ, แม้เธอทั้งหลายก็จะบรรลุ
อนุตรว ิม ุตต ิได ้ ประจ ักษ ์แจ ้งอนุตรว ิม ุตต ิได ้ เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยน ิโส
สัมมัปปธาน”1247 

                                                 
1244  สํ.ม.๑๙/๑๓๖/๓๗; ฯลฯ 
1245  สํ.ม.๑๙/๔๑๔/๑๑๓ 
1246  สํ.ม.๑๙/๓๕๗-๓๗๒/๙๔-๙๘ (นิวรณ์ ๕ = กามฉันท หรืออภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา; โพชฌงค์ ๗ 

= สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) 
1247  วินย.๔/๓๕/๔๒; สํ.ส.๑๕/๔๒๕/๑๕๓ 



๖๒๐  พุทธธรรม 
 

“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย (ว่าสําเร็จได้) แก่ผู้รู้ผู้เห็น มิใช่แก่ผู้ไม่
รู้ มิใช่แก่ผู้ไม่เห็น; เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างไร จึงจะมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย? เมื่อรู้เห็น 
(วิธีทําให้เกิดและไม่ให้เกิด) โยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการ; เมื่อมนสิการโดยไม่แยบคาย 
อาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญเพิ่มพูน, เมื่อมนสิการโดย
แยบคาย อาสวะท่ียังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดข้ึน และอาสวะท่ีเกิดขึ้นแล้ว ย่อมถูกละได้”1248 

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ที่เป็นกุศล อยู่ในภาคกุศล อยู่ใน
ฝ่ายกุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลราก ประชุมลงในโยนิโสมนสิการ, 
โยนิโสมนสิการ เรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่าน้ัน”1249 

“ดูกรมหาลิ โลภะ...โทสะ...โมหะ...อโยนิโสมนสิการ...จิตที่ตั้งไว้ผิด เป็นเหตุ เป็นปัจจัย 
เพื่อการกระทํากรรมชั่ว เพื่อความเป็นไปแห่งกรรมชั่ว, อโลภะ...อโทสะ...อโมหะ...โยนิโส-
มนสิการ...จิตที่ตั้งไว้ชอบ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อการกระทํากัลยาณกรรม เพื่อความเป็นไป
แห่งกัลยาณกรรม”1250 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือ
ให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ กุศล
ธรรมท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเส่ือมไป”1251 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่1252...ที่เป็นไปเพื่อความ
ดํารงม่ัน ไม่เส่ือมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม1253 เหมือนโยนิโสมนสิการเลย” 

“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ย่ิงใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”1254 

“สําหรับภิกษุผู้เสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยม 
เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอย่างอื่นแม้สักอย่าง ที่มีประโยชน์มาก เหมือนโยนิโสมนสิการ
เลย ภิกษุผู้ใช้โยนิโสมนสิการ ย่อมกําจัดอกุศลได้ และบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น”1255 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น 
หรือให้สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ 
สัมมาทิฏฐิท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และสัมมาทิฏฐิท่ีเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญย่ิงขึ้น”1256 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น หรือให้โพชฌงค์ที่
เกิดขึ ้นแล้ว ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ 
โพชฌงค์ท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และโพชฌงค์ที่เกิดข้ึนแล้ว ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์”1257 

                                                 
1248  ม.มู.๑๒/๑๑/๑๒ 
1249  สํ.ม.๑๙/๔๖๕/๑๒๙ 
1250  องฺ.ทสก.๒๔/๔๗/๙๐ 
1251  องฺ.เอก.๒๐/๖๘/๑๕ 
1252  องฺ.เอก.๒๐/๙๒/๒๐ 
1253  องฺ.เอก.๒๐/๑๒๔/๒๔ 
1254  องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘/๒๒; เทียบ สํ.ม.๑๙/๕๑๘/๑๔๑ 
1255  ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๔/๒๓๖ 
1256  องฺ.เอก.๒๐/๑๘๖/๔๑ 
1257  องฺ.เอก.๒๐/๗๖/๑๗ 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๒๑ 
 

  

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น 
หรือท่ีเกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกกําจัดได้ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”1258 

โยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต เปนเหตุใหราคะไมเกิด และราคะท่ีเกิดแลว ก็ถูกละได โยนิโสมนสิการใน
เมตตาเจโตวิมุตติ เปนเหตุใหโทสะไมเกิด และโทสะท่ีเกิดแลว ก็ถูกละได โยนิโสมนสิการ (โดยทั่วไป) เปนเหตุ

ใหโมหะไมเกิด และโมหะท่ีเกิดแลว ก็ถูกละได
1259 

เมื่อโยนิโสมนสิการ นิวรณ ๕ ยอมไมเกิด ท่ีเกิดแลว ก็ถูกกําจัดได ในขณะเดียวกันก็เปนเหตุให

โพชฌงค ๗ เกิดข้ึน และเจริญเต็มบริบูรณ1260 
“ธรรม ๙ อย่างที่มีอุปการะมาก ได้แก่ ธรรม ๙ อย่าง ซึ่งมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล 

กล่าวคือ เม่ือโยนิโสมนสิการ ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เม่ือมีใจปีติ กาย
ย่อมสงบผ่อนคลาย (ปัสสัทธิ) เมื่อกายสงบผ่อนคลาย ย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุข จิตย่อมเป็น
สมาธิ ผู้มีจิตเป็นสมาธิ ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริง ย่อมนิพพิทาเอง เมื่อ
นิพพิทา ก็วิราคะ เพราะวิราคะ ก็วิมุตติ”1261  

ความหมายของโยนิโสมนสิการ 

วาโดยรูปศัพท โยนิโสมนสิการ ประกอบดวย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ ซึ่งแปลวา 

เหตุ ตนเคา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธี ทาง
1262

 สวน มนสิการ แปลวา การทําในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ 

พิจารณา
1263

 เม่ือรวมเขาเปนโยนิโสมนสิการ ทานแปลสืบๆ กันมาวา การทําในใจโดยแยบคาย การทําในใจโดย

แยบคายนี้ มีความหมายแคไหนเพียงใด คัมภีรช้ันอรรถกถาและฎีกาไดไขความไว โดยวิธีแสดงไวพจนใหเห็น
ความหมายแยกเปนแงๆ ดังตอไปนี้ 

๑. อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี หมายถึง คิด

ถูกวิธีท่ีจะใหเขาถึงความจริง สอดคลองเขาแนวกับสัจจะ ทําใหหยั่งรูสภาวลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่ง

ท้ังหลาย 

                                                 
1258  องฺ.เอก.๒๐/๒๑/๕ 
1259  องฺ.ติก.๒๐/๕๐๘/๒๕๘ 
1260  สํ.ม.๑๙/๔๔๖-๗/๑๒๒ 
1261  ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙ 
1262  ในท่ีมาสวนมากแปลวา อุปาย ไดแก ม.อ.๓/๗๒๔; สํ.อ.๑/๑๐๘; องฺ.อ.๑/๕๔, ๕๓๓; ๓/๑๗๗; ขุทฺทก.อ.๒๕๖; นิทฺ.อ.๒/๓๙; สงฺคณี อ.

๕๖๕; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๘๓; ๒/๓; ท่ีแปลวา อุปาย และ ปถ ไดแก องฺ.อ.๒/๑๕๗; ๓/๑๙๗; อิติ.อ.๘๑; นิทฺ.อ.๒/๑๙๕; วิสุทฺธิ.๑/๓๗; 
ที่แปลวา อุปาย ปถ และ การณ คือ ที.อ.๒/๓๒๓; ที่แปลวา การณ ไดแก สํ.อ.๒/๓๙๐; ๓/๓๒๗; ๓๙๐; ท่ีแปลวา ปัญญา มีในเนตติ-
ปกรณ (ฉบับไทยยังไมพิมพ พึงดูฉบับอักษรโรมันของอังกฤษ หรือฉบับอักษรพมา หรือดูในคัมภีรรุนหลัง คืออภิธานัปปทีปกา 

คาถาที่ ๑๕๓) 
1263  ไวพจนของมนสิการ คือ อาวัชชนา อาโภค สมันนาหาร ปัจจเวกขณ์ (ดู ที.อ.๒/๓๒๓; ม.อ.๑/๘๘; อิติ.อ.๘๐; วิสุทฺธิ.๒/๖๓; 

๑๓๘) นอกจากนี้ ในบาลี ยังพบคําจําพวกไวพจนของมนสิการอีกหลายคํา เชน อุปปริกขา (เชน สํ.ข.๑๗/๘๗/๕๓; ๒๔๒/๑๗๑) 

ปฏิสังขา (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๕๑ ฯลฯ ฯลฯ) ปฏิสัญจิกขณา (เชน องฺ.ทสก.๒๔/๙๒/๑๙๗ = โยนิโสมนสิการ ใน สํ.นิ.๑๖/

๑๕๔/๘๔; และ สํ.ม.๑๙/๑๕๗๗/๔๘๙) ปริวีมังสา (เชน สํ.นิ.๑๖/๑๘๙/๙๗) คําวา สัมมามนสิการ (ที.สี.๙/๒๗/๑๖; ที.ปา.๑๑/

๑๓/๓๒; ที.อ.๑/๑๓๖; ๓/๙๕; ม.อ.๑/๒๗๒) ก็มีความหมายใกลเคียงกับโยนิโสมนสิการ แตมีที่ใชนอย ไมถือเปนศัพทเฉพาะ. 



๖๒๒  พุทธธรรม 
 

๒. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเน่ืองเปนลําดับ จัดลําดับได หรือมี
ลําดับ มีขั้นตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบ ตามแนวเหตุผล เปนตน ไมยุงเหยิง

สับสน ไมใชประเด๋ียววกเวียนติดพันเรื่องนี้ ท่ีน้ี เดี๋ยวเตลิดออกไปเรื่องน้ัน ท่ีโนน หรือกระโดดไปกระโดดมา ตอ

เปนชิ้นเปนอันไมได ท้ังนี้รวมทั้งความสามารถท่ีจะชักความนึกคิดเขาสูแนวทางท่ีถูกตอง 
๓. การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง

การคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ใหเขาใจถึงตนเคา หรือ

แหลงท่ีมา ซึ่งสงผลตอเน่ืองมาตามลําดับ 
๔. อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือใชความคิดใหเกิดผลท่ีพึงประสงค เล็งถึงการคิด

อยางมีเปาหมาย ทานหมายถึง การคิดการพิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลธรรม เชน ปลุกเราใหเกิดความเพียร การรูจัก
คิดในทางที่ทําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ การพิจารณาที่ทําใหมีสติ หรือทําใหจิตใจเขมแข็งม่ันคง เปนตน1264 

ไขความทั้ง ๔ ขอน้ี เปนเพียงการแสดงลักษณะดานตางๆ ของความคิดท่ีเรียกวาโยนิโสมนสิการ โยนิโส

มนสิการท่ีเกิดข้ึนครั้งหนึ่งๆ อาจมีลักษณะครบทีเดียวทั้ง ๔ ขอ หรือเกือบครบท้ังหมดน้ัน หากจะเขียนลักษณะ

ท้ัง ๔ ขอนั้นส้ันๆ คงไดความวา คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล   
แตถาจะสรุปเปนคําจํากัดความ ก็เห็นไดวาทํายากสักหนอย มักจับเอาไปไดแตบางแงบางดาน ไม

ครอบคลุมทั้งหมด หรือไมก็ตองเขียนบรรยายยืดยาว เหมือนอยางท่ีเขียนไวในตอนเริ่มตนของบทน้ี  
อยางไรก็ตาม มีลักษณะเดนบางอยางของความคิดแบบนี้ ท่ีอาจถือเปนตัวแทนของลักษณะอื่นๆ ได 

ดังท่ีไดเคยแปลโดยนัยไววา ความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด การคิดเปน การคิดตรงตามสภาวะและเหตุปจจัย 

การคิดสืบคนถึงตนเคา เปนตน หรือถาเขาใจความหมายดีแลว จะถือตามคําแปลสืบๆ กันมาวา “การทําในใจ
โดยแยบคาย” ก็ได1265  

ไดกลาวแลวในตอนกอนๆ ถึงความสัมพันธระหวางโยนิโสมนสิการท่ีเปนองคประกอบภายในน้ี กับปรโต 
โฆสะดีงาม หรือกัลยาณมิตร ท่ีเปนองคประกอบภายนอก ในตอนนี้ พึงสังเกตใหละเอียดลงไปอีกวา ถาบุคคล

คิดเองไมเปน คือไมรูจักใชโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรจึงอาศัยศรัทธาเขามาชวยเหลือ  
จะเห็นไดวา สําหรับลักษณะ ๓ ดานแรกของโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรชวยไดเพียงชี้แนะสองนําให

เห็นชอง แตตัวบุคคลผูนั้นจะตองคิดพิจารณาเขาใจดวยตนเอง เมื่อถึงขั้นเข้าใจจริง ศรัทธาจะทําให้ไม่ได้1266
 

ดังน้ัน ขอบเขตของศรัทธาจึงจํากัดมากสําหรับการชวยโยนิโสมนสิการในลักษณะ ๓ ดานนี้   

                                                 
1264  ไขความเปน อุปายมนสิการ ปถมนสิการ อุปปาทกมนสิการ ที่ สํ.อ.๓/๒๕๒; เปนอุปายมนสิการ และปถมนสิการ ที่ ที.อ.๒/๗๐, 

๓๒๓, ๕๐๐ = วิภงฺค.อ.๓๕๓ = ม.อ.๑/๓๘๗, ๘๘; อิติ.อ.๘๐; สํ.อ.๒/๒๗; เปนอุปายมนสิการ ที่ ม.อ.๒/๔๖๗; สํ.อ.๑/๒๐๐; ๓/๒๑๕; 
องฺ.อ.๑/๔๙, ๕๑๘; วินย.ฎีกา ๔/๑๑๐; เปนอุปปาทกมนสิการ ท่ี ม.อ.๑/๔๐๕; เปนการณมนสิการ ในฎีกาแหงทีฆนิกาย (ขยายความปถ-
มนสิการนั่นเอง; ฉบับไทยยังไมพิมพ พึงดูฉบับอักษรโรมัน หรืออักษรพมา) คําอธิบายทั่วไปท่ีนาฟง ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๗; วินย.ฎีกา ๒/๓๕๐, 
วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๒๒๖; อาจดูประกอบที่ปญจิกา ๑/๔๓๒; ๒/๑๑๕, ๒๖๗; คําอธิบายขางบน แสดงตามอัตโนมัติดวย. 

1265  แมในภาษาอังกฤษ ก็มีผูคิดแปลไปตางๆ คําแปลบางคํา อาจชวยประกอบความเขาใจได จึงนําลงไวใหพิจารณา (เริ่มจากความหมาย
โดยพยัญชนะ): proper mind-work; proper attention; systematic attention; reasoned attention; attentive consideration; 
reasoned consideration; considered attention; careful consideration; careful attention; ordered thinking; orderly 
reasoning; genetical reflection; critical reflection; analytical reflection. 

1266  นี้คือความหมายขั้นลึกของ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” หรือ ตนเปนที่พึ่งของตน 
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แตสําหรับลักษณะท่ี ๔ ศรัทธาแสดงบทบาทไดแรงกลา เชน คนบางคนเปนคนออนแอ มักหดหู 

ทอถอย หรือชอบคิดเรื่องเหลวไหล เรื่องเสียหายตางๆ ถากัลยาณมิตรสรางศรัทธาไดสําเร็จ ก็จะชวยคนเชนนี้ได

มาก อาจพูดเราใจ ปลุกใจ ใหกําลังใจ และชักจูงดวยวิธีตางๆ อยางไดผล   
ในทางกลับกัน คนบางคนมีโยนิโสมนสิการเปนปกติ รูจักคิดดวยตนเอง เม่ือมีเหตุใหหดหูทอถอย หรือ

เศราเสียใจ เขาก็คิดแกไข ปลุกใจของเขาเองไดสําเร็จเปนอยางดี   
สวนในดานตรงขาม ถาไดปาปมิตร หรือมีอโยนิโสมนสิการ แมแตอยูในสถานการณท่ีดีงาม ประสบสิ่งดี

งาม ก็ยังคิดใหเปนไปในทางราย และกอใหเกิดกรรมรายได เชน คนรายเห็นท่ีรมรื่นสงัด เปนท่ีเหมาะแกการ

กระทําชั่ว หรือเตรียมกระทําอาชญากรรม คนบางคนข้ีระแวง เห็นคนอื่นย้ิม ก็คอยจะคิดวาเขาเยาะเยยดูหม่ิน   
ถาปลอยใหกระแสความคิดเดินไปเชนนั้นอยูบอยๆ อโยนิโสมนสิการก็จะกลายเปนอาหารหลอเล้ียง

อกุศลธรรมชนิดน้ันๆ ใหกลาแข็งยิ่งขึ้น เชน คนท่ีคอยสั่งสมความคิดมองแงราย คอยเห็นคนอ่ืนเปนศัตรู คนที่

เสพคุนกับความหวาดระแวงวาคนอื่นจะคิดรายจนสะดุงผวากลายเปนโรคประสาท
1267

   
วัตถุแหงความคิดอยางเดียวกัน แตใชโยนิโสมนสิการ กับอโยนิโสมนสิการ ยอมใหผลตอชีวิตจิตใจและ

พฤติกรรมไปคนละอยาง เชน คนหนึ่งคํานึงถึงความตายดวยอโยนิโสมนสิการ ก็เกิดความหวาดหวั่น หดหู 

ทอถอย ไมอยากทําอะไรๆ หรือฟุงซาน คิดวุนวาย อีกคนหนึ่ง คํานึงถึงความตายดวยโยนิโสมนสิการ กลับทําให

เกิดความสํานึกในการที่จะละเวนความช่ัว ใจสงบ เกิดความไมประมาท กระตือรือรน เรงทําส่ิงดีงาม
1268

 

ในดานการหย่ังรูสภาวธรรม โยนิโสมนสิการไมใชตัวปญญาเอง แตเปนปจจัยใหเกิดปญญา คือใหเกิด

สัมมาทิฏฐิ   
คัมภีรมิลินทปญหาแสดงความแตกต่าง ระหว่างโยนิโสมนสิการ กับปัญญา วา  
- ประการแรก สัตวดิรัจฉานท้ังหลาย เชน แพะ แกะ วัว ควาย อูฐ ลา มีมนสิการ (มนสิการ แตไมเปน

โยนิโส) แตไมมีปญญา  
- ประการท่ีสอง มนสิการมีลักษณะคํานึงพิจารณา สวนปญญามีลักษณะตัดขาด มนสิการรวบจับ

ความคิดมาเสนอ ทําใหปญญาทํางานกําจัดกิเลสได เหมือนมือซายรวบจับเอารวงขาวไว ใหมือขวาท่ี

ถือเคียวเก่ียวตัดไดสําเร็จ
1269

  
ถามองในแงน้ี  โยนิโสมนสิการ ก็คือ มนสิการชนิดที่ทําใหเกิดการใชปญญา พรอมกับทําใหปญญานั้น

เจริญงอกงามย่ิงข้ึนไป
1270 

                                                 
1267  เรียกวา อโยนิโสมนสิการพหุล เปนอาหารของนิวรณ ในทางตรงขาม โยนิโสมนสิการพหุล ก็เปนอาหารหลอเล้ียงโพชฌงค (ที่มาเคย

อางแลว คือ สํ.ม.๑๙/๓๕๗-๓๗๒/๙๔-๙๘ และท่ีอื่นๆ หลายแหง) 

1268  ดู วิสุทฺธิ.๒/๒; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๒/๓ 

1269  มิลินท.๔๗ 

1270  ตัวอยางการใชคําวา โยนิโส และอโยนิโสมนสิการ บางทีจะชวยเสริมความเขาใจใหชัดขึ้น เชน เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทในหมูคณะ 

คนที่ใชโยนิโสมนสิการจะหยุดทะเลาะ และหาทางระงับ (วินย.อ.๓/๒๖๙; ม.อ.๓/๖๑๑; ชา.อ.๕/๓๔๘; ธ.อ.๑/๕๙) เวรระงับไดดวย

โยนิโสมนสิการ (ธ.อ.๑/๔๖) จับความหมายของขอความในพระสูตร เชนคําวา สัมภเวสี เปนตน โดยอโยนิโส จึงเขาใจผิดวา

พระพุทธเจาตรัสวามีอันตราภพ (อุ.อ.๑๑๘) เปนเครื่องชวยใหเวไนยบุคคลบรรลุธรรม (สํ.อ.๓/๖๓) ชวยใหการฟงธรรมเกิด

ประโยชน (อิติ.อ.๒๖๘; นิทฺ.อ.๑/๙ จาก องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๑/๑๙๕) และท่ีทานใชบอย คือ หมายถึงวิปัสสนา หรือใชแทนคําวา 
บําเพ็ญวิปัสสนา เชน ม.อ.๑/๑๐๐ = อิติ.อ.๘๐; องฺ.อ.๑/๒๓๓, ๔๑๐ (เทียบ ๑/๒๑๕); อุ.อ.๔๕๐ นอกน้ี ดู ม.อ.๑/๒๖๙; สํ.อ.๓/

๑๘๙; องฺ.อ.๓/๔๒; ขุทฺทก.อ.๒๖๑; ธ.อ.๑/๑๔๖; อิติ.อ.๔๒๙; ปฏสํิ.อ.๓๕๙ 



๖๒๔  พุทธธรรม 
 

คัมภีรปปญจสูทนี กลาวถึง อโยนิโสมนสิการวา เปนมูลแหงวัฏฏะ ทําใหวายวนอยูในทุกข หรือสะสม
หมักหมมปญหา และช้ีแจงวา เม่ืออโยนิโสมนสิการเจริญงอกงามข้ึน ก็พอกพูนอวิชชา และภวตัณหา  

- เม่ือ อวิชชา เกิดข้ึน ก็เขาสูกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท เริ่มแตอวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร เปน

ตนไป จนเกิดกองทุกขครบถวนบริบูรณ  
- แมเม่ือ ตัณหา เกิดขึ้น ก็เขาสูกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเชนเดียวกัน เริ่มแตตัณหาเปนปจจัยให

เกิดอุปาทานสงตอตามลําดับ นําไปสูความเกิดพรอมแหงกองทุกข  
สวน โยนิโสมนสิการ เปนมูลแหงวิวัฏฏ ทําใหพนจากวังวนแหงทุกข  ถึงภาวะไรปญหา หรือแกปญหา

ได เพราะเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้น ก็นําไปสูการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา 

สัมมาทิฏฐิก็คือวิชชาน่ันเอง เมื่อวิชชาเกิดขึ้น อวิชชาก็ดับไป เ ม่ืออวิชชาดับ กระบวนธรรมนิโรธวาร

แหงปฏิจจสมุปบาท ก็ดําเนินไป นําสูความดับทุกข
1271

 เขียนใหดูงายดังน้ี 

วัฏฏะ มีอโยนิโสมนสิการเปนมูล 
(วังวนแหงทุกข หรือวงจรปญหา เกิดจากอโยนิโสมนสิการ) 

 อวิชชา  →  สังขาร ฯลฯ  →  ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ = ทุกขเกิด 
 อโยนิโสมนสิการ 
 ตัณหา  →  อุปาทาน ฯลฯ →  ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ = ทุกขเกิด 

วิวัฏฏะ มีโยนิโสมนสิการเปนมูล 
(ภาวะปลอดทุกข หรือแกปญหาได  เกิดจากโยนิโสมนสิการ) 

โยนิโสมนสิการ → มรรคภาวนา: สัมมาทิฏฐิ = วิชชา→ อวิชชาดับ→ สังขารดับ ฯลฯ = ทุกขดับ 

ถามองในแงขอบเขต โยนิโสมนสิการก็กินความกวาง ครอบคลุมต้ังแตการคิดนึกอยูในแนวทางของ

ศีลธรรม การคิดตามหลักความดีงาม และหลักความจริงตางๆ ท่ีตนไดศึกษา หรือรับการอบรมส่ังสอนมา มี
ความรูความเขาใจดีอยูแลว เชน คิดในทางท่ีจะเปนมิตร คิดรักคิดปรารถนาดีมีเมตตา คิดในทางท่ีจะใหหรือ

ชวยเหลือเกื้อกูล คิดในทางท่ีจะเขมแข็งทําการจริงจังไมยอทอ เปนตน ซึ่งไมตองใชปญญาลึกซึ้งอะไร ตลอดขึ้น

ไปจนถึงการคิดแยกแยะองคประกอบ และสืบสาวหาเหตุปจจัย ท่ีตองใชปญญาละเอียดประณีต  
เน่ืองดวยโยนิโสมนสิการมีขอบเขตกวางอยางน้ี คนปกติทุกคนจึงสามารถใชโยนิโสมนสิการได 

โดยเฉพาะโยนิโสมนสิการแบบงายๆ นั้น เพียงแตคอยชักกระแสความคิดใหเขามาเดินในแนวทางดีงาม ท่ีเรียนรู
ไวกอนแลว หรือท่ีคุนอยูแลวเทาน้ันเอง และสําหรับโยนิโสมนสิการแบบนี้ ซึ่งตามปกติเปนระดับท่ีชวยใหเกิด 

โลกิยสัมมาทิฏฐิ ศรัทธาซึ่งเกิดจากปจจัยฝายปรโตโฆสะ เชน การศึกษาอบรม วัฒนธรรมประเพณี และ

กัลยาณมิตรอื่นๆ จะมีอิทธิพลไดมาก   
ท่ีกลาวอยางน้ันก็เพราะวา ศรัทธาเปนศูนยรวมที่ยึดเหน่ียวของจิต และเปนพลังพรอมอยูภายใน พอคน

รับรูอารมณ หรือประสบสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง กระแสความคิดก็จะถูกแรงแหงศรัทธาดึงใหแลนไปตาม

แนวทางของศรัทธาน้ัน เสมือนวาศรัทธาขุดรองสําหรับใหกระแสความคิดไหลไวกอนแลว  

                                                 
1271  ม.อ.๑/๘๙ 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๒๕ 
 

  

ดังนั้น ทานจึงแสดงหลักวา ศรัทธา (ที่ถูกต้อง) เป็นอาหารหล่อเลี้ยงโยนิโสมนสิการ1272
เพราะ  ปร

โตโฆสะท่ีเปนกัลยาณมิตร อาศัยศรัทธาน้ันเปนทางเดิน สามารถชวยเพ่ิมเติมเสริมความรูความเขาใจ และชี้แนะ
สองนําความคิดไดมากข้ึนโดยลําดับ เชน ดวยการปรึกษาหารือ สอบถามขอติดขัดสงสัย เปนตน    

โยนิโสมนสิการของคนผูนั้น เม่ือใชอยูบอยๆ และไดอาหารหลอเล้ียงเสริมอยูเรื่อยๆ ก็เดินไดคลองและ

กาวไกลยิ่งขึ้น ทําใหปญญางอกงามยิ่งขึ้น ครั้นพิจารณาเห็นความจริง รูวาคําแนะนําส่ังสอนน้ันถูกตองดีงาม เปน

ประโยชนจริง ก็ย่ิงม่ันใจ เกิดศรัทธามากข้ึน โยนิโสมนสิการก็กลับเป็นปัจจัยส่งเสริมศรัทธา1273
ชวนใหต้ังใจ

ศึกษายิ่งข้ึน จนในท่ีสุด โยนิโสมนสิการของตนเอง ก็นําบุคคลผูน้ันไปสูความรูแจงและความหลุดพนได  
ท่ีวาน้ีคือ ปฏิปทาท่ีอาศัยท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประสานกัน และนี้คือความหมายอยางหนึ่ง

ของคําวา ตนเป็นที่พึ่งของตน และการมีตนเป็นที่พึ่ง1274
ซึ่งเห็นไดชัดวา ทานไมไดปฏิเสธปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายนอกและศรัทธามีความสําคัญมาก แตตัวตัดสินอยูภายใน คือ โยนิโสมนสิการ  
ผูใดใชโยนิโสมนสิการไดดี การอาศัยปจจัยภายนอกก็นอยลงตามอัตรา ผูใดไมใชโยนิโสมนสิการเลย 

กัลยาณมิตรใดๆ ก็ไมอาจชวยไดสําเร็จ   
สติเปนองคธรรมสําคัญ มีอุปการะมาก จําเปนตองใชในกิจทุกอยาง ดังเปนท่ีทราบกันดีอยูแลว แตมักมี

ปญหาวา ทําอยางไรจะใหสติเกิดขึ้นทันเวลาท่ีตองใช และเมื่อเกิดขึ้นแลว ทําอยางไรจะใหคงอยูตอเน่ืองไปเรื่อยๆ 

ไมหลุดลอยขาดหายไปเสีย   
ในเรื่องน้ี ทางธรรมแสดงหลักไววา โยนิโสมนสิการเปนอาหารหลอเล้ียงสติ ชวยใหสติท่ียังไมเกิด ก็

เกิดขึ้น ชวยใหสติท่ีเกิดขึ้นแลว เกิดตอเนื่องไปอีก
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คนที่มีความคิดเปนระเบียบ ความคิดแลนเรื่อย ไดเรื่องไดราว เดินเปนแถวเปนแนว ยอมคุมเอาสติไว

ใชไดเรื่อย แตคนท่ีคิดอะไรไมเปน หรือในเวลาที่ความคิดไมเดิน ไมมีจุด ไมมีหลัก สติก็จะพลัดหายอยูเรื่อย 

รักษาไวไมอยู เพราะตามสภาวะแทจริง เราจะไปรักษา ไปกักไปกดดึงเอาสติไว ยอมไมเปนการถูกตอง และทํา

ไมได ท่ีถูกตองคือ ตองหลอเล้ียงมันไว หมายความวา สรางปจจัยใหมันอยู เม่ือมีปจจัยใหมันเกิด มันก็เกิด เปน

เรื่องของกระบวนธรรม เปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย จึงตองทําตามเหตุปจจัย 
ถามองในแงการทําหนาท่ี โยนิโสมนสิการก็คือความคิดท่ีสกัดอวิชชาตัณหา หรือการคิดเพื่อสกัดตัดหนา

อวิชชาและตัณหา (พูดแงบวกวา ปลุกเราปญญาและกุศลธรรม) กลาวคือ เม่ือมีการรับรูอารมณ หรือท่ีเรียกวา

ไดรับประสบการณอยางใดอยางหนึ่งแลว ตามปกติ กระบวนความคิดก็จะแลนตอไปทันที   
ตอนน้ี คือจุด หรือขั้นตอนของการชวงชิงบทบาทกัน  
- ถาอวิชชาตัณหาเขามาชิงเอาความคิดไปไดกอน ความคิดตอจากน้ัน ก็เปนกระบวนธรรมของอวิชชา

ตัณหา ประกอบดวยการปรุงแตงของสังขารตามอํานาจความชอบใจ ไมชอบใจ และภาพความคิดท่ียึดถือไว  
- แตถาโยนิโสมนสิการเขามาสกัดตัดหนาอวิชชาตัณหาได ก็จะชักความคิดเขาสูทางท่ีถูกตอง คือเกิด

กระบวนความคิดปลอดอวิชชาตัณหา เปนกระบวนธรรมแหงญาณทัสสนะ หรือกระบวนธรรมแหงวิชชาวิมุตติแทน   

                                                 
1272  องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๓; ๖๒/๑๒๗ 
1273  โยนิโสมนสิการ ก็เปนมูลแหงศรัทธาได เชน อิติ.อ.๓๓๙  
1274  ดู ที.ม.๑๐/๙๓/๑๑๙ การมีตนเป็นที่พึ่ง ก็คือมีธรรมเป็นที่พ่ึง หมายถึงการดําเนินชีวิตอยูอยางมีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ มี

ปญญารูเทาทันกาย เวทนา จิต ธรรม ตามหลักสติปฏฐาน ๔ องคธรรมที่หลอเล้ียงสติ เปนปจจัยใหเกิดปญญา ก็คือโยนิโสมนสิการ 
(องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๓; ๖๒/๑๒๗; องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐ ซ่ึงเคยอางแลวทั้งหมด) 

1275  สํ.ม.๑๙/๓๖๕/๙๖; ๕๒๘/๑๔๔; ๔๘๗/๑๓๓; องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๓; ๖๒/๑๒๗ เปนตน 



๖๒๖  พุทธธรรม 
 

สําหรับปุถุชนท่ัวไป ตามปกติ พอไดรับรูอารมณแลว ความคิดก็มักเดินไปตามกระบวนธรรมแหงอวิชชา

ตัณหา คือเอาความชอบใจไมชอบใจตออารมณท่ีรับรูนั้น หรือเอาภาพความคิดที่ยึดถือไวแลวมาเทียบทาบ เปน

จุดกอตัวท่ีจะปรุงแตงความคิดเกี่ยวกับอารมณหรือประสบการณน้ันตอไป เรียกวาเปนกระบวนธรรมแหงอวิชชา

ตัณหา ท้ังนี้เพราะไดส่ังสมความเคยชินไวอยางนั้น   
การมองและการคิดตามแนวของอวิชชาตัณหานี้ เปนการมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีอยากใหมันเปน หรือไม

อยากใหมันเปน เปนการคิดตามอํานาจความติดใจหรือขัดใจ  
การคิดแบบนี้ นอกจากทําใหไมมองเห็นตามความเปนจริง เกิดความเอนเอียงไปตามความชอบความชัง ทํา

ใหเขาใจผิดหลงผิด หรือไดภาพที่บิดเบือนแลว ยังทําใหเกิดความขุนมัว เศราหมอง ความเห่ียวแหง อางวาง 

วาเหว หว่ันหวาด ความสมหวัง ผิดหวัง ความกดดัน ความคับของใจตางๆ ซึ่งรวมเรียกวาความทุกขตามมาดวย   
สวนโยนิโสมนสิการ เปนการมองตามความเปนจริง หรือมองตามเหตุ ไมใชมองตามอวิชชาตัณหา พูด

อีกอยางหน่ึงวา มองตามที่ส่ิงท้ังหลายมันเปนของมัน ไมใชมองตามท่ีเราอยากใหมันเปน หรือไมอยากใหมันเปน    
ปุถุชนพอรับรูอะไร ความคิดก็จะพรวดเขาสูความชอบใจไมชอบใจทันที โยนิโสมนสิการทําหนาท่ีเขา

สกัดหรือตัดหนาในตอนน้ี ชิงเอาบทบาทไปเสีย แลวเปนตัวนํากระบวนความคิดบริสุทธ์ิท่ีพิจารณาตามสภาวะ

ตามเหตุปจจัย คิดเปนทางไปอยางมีลําดับ ทําใหเขาใจความจริง ทําใหเกิดกุศลธรรม อยางนอยก็ทําใหวางใจวาง

ทาทีและปฏิบัติตอส่ิงนั้นๆ ไดเหมาะสมดีท่ีสุดในคราวนั้นๆ   
พูดอยางภาพพจนวา โยนิโสมนสิการทําใหคนเปนผูใชความคิด คือเปนเจา หรือเปนนายของความคิด 

เอาความคิดมารับใชชวยแกไขปญหา ใหคนอยูสุขสบาย ตรงขามกับอโยนิโสมนสิการ ซึ่งทําใหคนกลายเปนทาส
ของความคิด ถูกความคิดปลุกปนจับเชิดใหเปนไปตางๆ ชักลากไปหาความเดือดรอนวุนวาย หรือถูกความคิด
น้ันเองบีบค้ันใหไดรับความทุกขทรมานตางๆ อยางไมเปนตัวของตัวเอง   

พึงสังเกตดวยวา ในกระบวนความคิดท่ีมีโยนิโสมนสิการเชนน้ี สติสัมปชัญญะจะเขามารวมทํางานอยู

ดวยเองโดยตลอด เพราะโยนิโสมนสิการเปนอาหารคอยหลอเล้ียงมันอยูเรื่อยๆ  
รวมความแงนี้วา โยนิโสมนสิการ คือความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหา อวิชชาและตัณหานั้นมาดวยกัน

เสมอ แตบางครั้งอวิชชาแสดงบทบาทเดน ตัณหาเปนตัวแฝง บางครั้งตัณหาเดน อวิชชาเปนตัวแฝง
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เมื่อเขาใจความจริงอยางนี้แลว เราอาจแบงความหมายของโยนิโสมนสิการออกไปเปน ๒ อยาง เพื่อ

ความสะดวกในการศึกษา ตามบทบาทของอวิชชาและตัณหานั้นวา โยนิโสมนสิการ คือ ความคิดที่สกัด
อวิชชา และ ความคิดที่สกัดตัณหา และพึงทราบลักษณะความคิดตามอวิชชา-ตัณหา ดังนี้ 

๑. เม่ืออวิชชา เปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะติดตันวกวนอยูท่ีแงหนึ่งตอนหนึ่งอยางพรามัว ขาด

ความสัมพันธ ไมรูทางไป หรือไมก็ฟุงซานสับสน ไมเปนระเบียบ ปรุงแตงอยางไรเหตุผล เชน ภาพในความคิด
ของคนหวาดกลัว 

๒. เม่ือตัณหา เปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะโนมเอียงไปตามความยินดียินราย ความชอบใจไมชอบ

ใจ หรือความติดใจขัดใจ ติดพันครุนอยูกับส่ิงท่ีชอบหรือชังนั้น และปรุงแตงความคิดไปตามความชอบความชัง 
อยางไรก็ตาม เม่ือพูดลึกลงไปอีกในดานสภาวะ อวิชชาเปนฐานกอตัวของตัณหา และตัณหาเปนตัวเสริม

กําลังใหแกอวิชชา ดังนั้น ถาจะกําจัดความชั่วรายใหส้ินเชิง ก็จะตองกาํจัดใหถึงอวิชชา 
                                                 
1276  การถืออวิชชา และตัณหา เปนเจาบทบาทใหญ และเปนมูลรากของวัฏฏะนี้ นอกจากพึงอาง ม.อ.๑/๘๙ ท่ีกลาวถึงขางตนแลว พึงสืบ

ถึงหลักเดิมในบาลี คือ องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๐; ๖๒/๑๒๔ และคําอธิบายรุนตอมาใน วิสุทฺธิ.๓/๑๑๗, ๑๙๔. 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๒๗ 
 

  

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก็คือการนําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ หรือโยนิโสมนสิการท่ีเปน

ภาคปฏิบัติการ    
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือเรียกส้ันๆ วา วิธีโยนิโสมนสิการนี้ แมจะมีหลายอยางหลายวิธี  แตเม่ือ

วาโดยหลักการ ก็มี ๒ แบบ คือ  
- โยนิโสมนสิการท่ีมุ่งสกัด หรือกําจัดอวิชชาโดยตรง  
- โยนิโสมนสิการท่ีมุ่งเพื่อสกัด หรือบรรเทาตัณหา   
โยนิโสมนสิการท่ีมุงกําจัดอวิชชาโดยตรงน้ัน ตามปกติเปนแบบท่ีตองใชในการปฏิบัติธรรมจนถึงท่ีสุด 

เพราะทําใหเกิดความรูความเขาใจตามเปนจริง ซึ่งเปนส่ิงจําเปนสําหรับการตรัสรู  
สวนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา มักใชเปนขอปฏิบัติข้ันตนๆ ซึ่งมุงเตรียมพื้นฐานหรือ

พัฒนาตนเองในดานคุณธรรม ใหเปนผูพรอมสําหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไป เพราะเปนเพียงข้ันขัดเกลากิเลส แต

โยนิโสมนสิการหลายวิธีใชประโยชนไดท้ังสองอยาง คือ ท้ังกําจัดอวิชชา และบรรเทาตัณหาไปพรอมกัน 

วิธีโยนิโสมนสิการเทาท่ีพบในบาลี พอประมวลเปนแบบใหญๆ ไดดังนี้ 

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 

๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 

๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา 

๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 

๗. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 

๘. วิธีคิดแบบเร้ากุศล 

๙. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน 

๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
  



๖๒๘  พุทธธรรม 
 
๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  คือ พิจารณาปรากฏการณท่ีเปนผล ใหรูจักสภาวะที่เปนจริง หรือ

พิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ท่ีสัมพันธสงผลสืบทอดกันมา อาจเรียกวา 

วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท จัดเปนวิธีโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน ดังจะเห็นวา 
บางครั้งทานใชบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจา  

ไมเฉพาะเริ่มจากผล สืบคนโดยสาวไปหาสาเหตุและปจจัยท้ังหลายเทาน้ัน ในการคิดแบบอิทัปปจจยตา

น้ัน จะต้ังตนท่ีเหตุแลวสาวไปหาผล หรือจับท่ีจุดใดๆ ในกระแส หรือในกระบวนธรรม แลวคนไลตามไปทาง

ปลาย หรือสืบยอนมาทางตน ก็ได  

วิธีนี้กลาวตามบาลี พบแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ โดยอริยสาวกโยนิโสมนสิการการที่ส่ิงท้ังหลายอาศัยกัน จึงเกิดขึ้น ดังท่ีวา  
“ภิกษุทั้งหลาย การที่ปุถุชนผู้ขาดสุตะ จะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่ง

มหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดยความเป็นอัตตา ยังดีกว่า แต่การจะเข้าไปยึดถือเอาจิต โดยความเป็น
อัตตา หาควรไม่  

“ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ที่ดํารงอยู่ปี
หน่ึงบ้าง สองปีบ้าง สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง สามสิบปีบ้าง สี่สิบปี
บ้าง ห้าสิบปีบ้าง ร้อยปีบ้าง ยิ่งกว่าร้อยปีบ้าง ยังปรากฏ, แต่สิ่งที่เรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง 
วิญญาณบ้าง น้ัน เกิดขึ้นอย่างหน่ึง ดับไปอย่างหน่ึง ท้ังคืน ทั้งวัน 

“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้มีสุตะ ย่อมมนสิการโดยแยบคาย เป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาท 
ในกองมหาภูตนั้นว่า เพราะดังนี้ๆ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 
เม่ือส่ิงน้ีไม่มี สิ่งน้ีก็ไม่มี เพราะสิ่งน้ีดับ ส่ิงน้ีก็ดับ;    

“อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง
สุขเวทนานั้นดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้น ก็ย่อมดับ 
ย่อมสงบไป; อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็น
ที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา
นั้น ก็ย่อมดับ ย่อมสงบไป; อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ จึงเกิด อทุกขมสุข
เวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไป อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งอทุกขมสุขเวทนาน้ัน ก็ย่อมดับ ย่อมสงบไป. 

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม้สองอันครูดสีกัน จึงเกิดไออุ่น เกิดความร้อน แต่ถ้าแยกไม้ทั้ง
สองอันน้ันแหละ ออกเสียจากกัน ไออุ่นซึ่งเกิดจากการครูดสีกันนั้น ก็ดับไป สงบไป แม้ฉันใด 
ภิกษุทั้งหลาย อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น, เพราะผัสสะอันเป็น 
ท่ีต้ังแห่งสุขเวทนาน้ันดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนานั้น ก็
ย่อมดับ ย่อมสงบไป”1277 

                                                 
1277   สํ.นิ.๑๖/๒๓๖/๑๑๖; สําหรับแบบมาตรฐาน ที่วา “... เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ” พบได

ทั่วไป เชน สํ.นิ.๑๖/๑๔๔/๗๗; ๑๕๔/๘๔; ๒๓๓/๑๑๕; ๒๓๗/๑๑๗; สํ.ม.๑๙/๑๕๗๗/๔๘๙; ขุ.จู.๓๐/๕๐๕/๒๔๘ 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๒๙ 
 

  

ข. คิดแบบสอบสวน หรือ ตั้งคําถาม เชน ท่ีพระพุทธเจาทรงพิจารณาวา  

“เรานั้นได้มีความคิดว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอ อุปาทานจึงมี อุปาทานมี เพราะอะไรเป็น
ปัจจัย? ลําดับนั้น เพราะโยนิโสมนสิการ จึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อตัณหามีอยู่ อุปาทานจึงมี 
อุปาทานมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย;  

“ลําดับนั้น เราได้มีความคิดว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ตัณหาจึงมี ตัณหามี เพราะอะไรเป็น
ปัจจัย? ลําดับนั้น เพราะโยนิโสมนสิการ จึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อเวทนามีอยู่ ตัณหาจึงมี 
ตัณหามี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ฯลฯ”1278 

เน่ืองจากถือไดวา คําอธิบายในเร่ืองปฏิจจสมุปบาท ท่ีผานมาแลวในบทหน่ึงขางตนนั้น ก็เหมือนเปน

คําอธิบายวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยน้ีดวยแลว คําอธิบายวิธีคิดแบบน้ี จึงขอจบเพียงเทาน้ี 

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 

วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  หรือกระจายเน้ือหา เปนการคิดที่มุงใหมอง และใหรูจักส่ิง

ท้ังหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหน่ึง  
ในทางธรรม ทานมักใชพิจารณาเพื่อใหเห็นความไมมีแกนสาร หรือความไมเปนตัวเปนตนท่ีแทจริงของ

ส่ิงท้ังหลาย ใหหายยึดติดถือมั่นในสมมติบัญญัติ โดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตวบุคคล เปนเพียงการประชุม

กันเขาขององคประกอบตางๆ ท่ีเรียกวาขันธ ๕ และขันธ ๕ แตละอยางก็เกิดข้ึนจากสวนประกอบยอยตอไปอีก 

การพิจารณาเชนน้ี ชวยใหมองเห็นความเปนอนัตตา   
แตการท่ีจะมองเห็นสภาวะเชนนี้ไดชัดเจน มักตองอาศัยวิธีคิดแบบท่ี ๑ และหรือแบบท่ี ๓ ในขอตอไป

เขารวม โดยพิจารณาไปพรอมๆ กัน กลาวคือ เมื่อแยกแยะสวนประกอบออก ก็เห็นภาวะท่ีองคประกอบเหลานั้น

อาศัยกัน และขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมเปนตัวของมันเองแทจริง ยิ่งกวานั้น องคประกอบและเหตุ

ปจจัยตางๆ เหลานี้ ลวนเปนไปตามกฎธรรมดา คือ มีการเกิดดับอยูตลอดเวลา ไมเท่ียงแท ไมคงท่ี ไมยั่งยืน   
ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลวตองดับไป และตองข้ึนตอเหตุปจจัยตางๆ ถูกเหตุปจจัยท้ังหลายบีบค้ันขัดแยงนั้น ถา

ไมมองในแงสืบสาวเหตุปจจัยตามวิธีท่ี ๑ ซึ่งอาจจะยากสักหนอย ก็มองไดในแงลักษณะท่ัวไปท่ีเปนธรรมดา

สามัญของส่ิงท้ังหลาย ซึ่งอยูในขอบเขตของวิธีคิดแบบท่ี ๓ ในบาลีทานมักกลาวถึงวิธีคิดแบบท่ี ๒ นี้ รวมพรอม

ไปดวยกันกับแบบที่ ๓ 
แตในช้ันอรรถกถา ซึ่งเปนแนวของอภิธรรมสมัยหลัง นิยมจัดวิธีคิดแบบท่ี ๒ น้ีเปนขั้นหนึ่งตางหาก 

และถือเปน วิภัชชวิธี อยางหนึ่ง1279
 นอกจากน้ันยังนิยมจําแนกข้ันพ้ืนฐาน โดยถือนามรูปเปนหลัก ยิ่งกวาจะ

จําแนกเปนขันธ ๕ ทันที   
ความจริง วิธีคิดแบบนี้ มิใชมีแตการจําแนกแยกแยะ หรือแจกแจงออกไปอยางเดียวเทานั้น แตมีการ

จัดหมวดหมู หรือจัดประเภทไปดวยพรอมกัน แตทานเนนในแงการจําแนกแยกแยะ จึงเรียกวา “วิภัชชะ” ถาจะ

เรียกอยางสมัยใหมก็คงวา วิธีคิดแบบวิเคราะห   

                                                 
1278   สํ.นิ.๑๖/๒๖/๑๑; ๒๕๑/๑๒๖; กลาวถึงความคิดของพระวิปสสีพุทธเจา และพระพุทธเจา ๗ พระองค อยางเดียวกัน ท่ี ที.ม.๑๐/

๓๙/๓๕; สํ.นิ.๑๖/๒๓-๒๕/๖-๑๑. 
1279  ดู วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๔๕, ๓๙๗, ๓๔๙, ๕๑๘ การแยกแยะดูตามเหตุปจจัยแบบปฏิจจสมุปบาท ก็ถือเปนวิภัชชวิธีเชนกัน, วิสุทฺธิ.๓/

๑๑๔; วิภงฺค.อ.๑๖๘; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๒๑๗, ๒๓๘) 



๖๓๐  พุทธธรรม 
 

ในการบําเพ็ญวิปสสนาตามประเพณีปฏิบัติ ท่ีบรรยายไวในชั้นอรรถกถา เรียกการคิดพิจารณาที่

แยกแยะโดยถือเอานามรูปเปนหลักในข้ันตนน้ีวา นามรูปววัตถาน หรือนามรูปปริคคหะ
1280

 คือ ไมมองสัตว

บุคคลตามสมมติบัญญัติ วาเปนเขาเปนเรา เปนนายน่ันนางนี่ แตมองตามสภาวะแยกออกไปวา เปนนามธรรม
และรูปธรรม กําหนดสวนประกอบท้ังหลายท่ีประชุมกันอยูแตละอยางๆ วา อยางน้ันเปนรูป อยางน้ีเปนนาม รูป

คือสภาวะท่ีมีลักษณะอยางนี้ นามคือสภาวะท่ีมีลักษณะอยางนี้ ส่ิงนี้มีลักษณะอยางน้ี จึงจัดเปนรูป ส่ิงน้ีมี

ลักษณะอยางนี้ จึงจัดเปนนาม ดังนี้เปนตน   
เม่ือแยกแยะออกไปแลว ก็มีแตนามกับรูป หรือนามธรรมกับรูปธรรม เมื่อหัดมอง หรือฝกความคิด

อยางน้ีจนชํานาญ ในเวลาท่ีพบเห็นสัตวและส่ิงตางๆ ก็จะมองเห็นเปนเพียงกองแหงนามธรรมและรูปธรรม เปน

เพียงสภาวะ วางเปลาจากความเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขา นับวามีกระแสความคิดความเขาใจ ท่ีคอยชวย

ตานทานไมใหคิดอยางหลงใหลหมายม่ันติดสมมติบัญญัติมากเกินไป 

ตัวอยางการใชความคิดแนวน้ีในบาลี พึงเห็นดังนี้ 
“เพราะคุมส่วนประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกัน จึงมีศัพท์ว่า “รถ” ฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายมี

อยู่ สมมติว่า “สัตว์” จึงมี ฉันน้ัน”1281 

“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ช่องว่าง อาศัยเครื่องไม้ เถารัด ดินฉาบ และหญ้ามุงล้อมเข้า 
ย่อมถึงความนับว่า “เรือน” ฉันใด ช่องว่าง อาศัยกระดูก เอ็น เนื้อ และหนังแวดล้อมแล้ว
ย่อมถึงความนับว่า “รูป” ฉันนั้น...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ...การคุมเข้า การประชุม
กัน การประมวลเข้าด้วยกันแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่าน้ี เป็นอย่างน้ี”1282 

“ภิกษุทั ้งหลาย แม่นํ้าคงคานี้ พึงพาเอากลุ่มฟองนํ้าใหญ่มา คนตาดีมองดู เพ่งพินิจ 
พิจารณาโดยแยบคาย1283 เมื่อเขามองดู เพ่งพินิจ พิจารณาโดยแยบคาย ก็จะปรากฏเป็นแต่
สภาพว่างเปล่า ไร้แก่นสารเท่าน้ัน แก่นสารในกลุ่มฟองน้ํา จะมีได้อย่างไร ฉันใด  

“รูปก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม 
ฯลฯ ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุมองดูรูปนั้น เพ่งพินิจ พิจารณาโดยแยบคาย เมื่อเธอมองดู 
เพ่งพินิจ พิจารณาอยู่โดยแยบคาย ก็จะปรากฏเป็นแต่สภาพว่าง เปล่า ไม่มีแก่นสาร แก่นสาร
ในรูปจะพึงมีได้อย่างไร”  

ตอจากนี้ ตรัสถึงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และมีคาถาสรุปวา 
“พระอาทิตยพันธุ์ (พระพุทธเจ้า) ได้ตรัสแสดงไว้ว่า รูปอุปมาเหมือนฟูม

ฟองแม่นํ้า เวทนาอุปมาเหมือนฟองนํ้าฝน สัญญาอุปมาเหมือนพยับแดด สังขาร
อุปมาเหมือนต้นกล้วย วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ภิกษุพินิจดู พิจารณาโดย
แยบคาย ซึ่งเบญจขันธ์น้ัน ด้วยประการใดๆ ก็มีแต่สภาวะท่ีว่างเปล่า...”1284 

                                                 
1280  ดู วิสุทฺธิ.๓/๒๐๕-๒๑๙; สงฺคห.๕๕ บางทีเรียก นามรูปปริจเฉท บาง สังขารปริจเฉท บาง 

1281  สํ.ส.๑๕/๕๕๔/๑๙๘ 

1282  ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๘. 
1283  ในสูตรนี้ใชคํา โยนิโสอุปปริกขา แทน โยนิโสมนสิการ = ตรวจดูโดยตลอด 

1284  สํ.ข.๑๗/๒๔๒-๗/๑๗๑-๔ 
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๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ 

วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือ วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทันความเปนอยู
เปนไปของส่ิงท้ังหลาย ซึ่งจะตองเปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันเอง โดยเฉพาะก็มุงท่ีประดาสัตวและส่ิงท่ีคน

ท่ัวไปจะรูเขาใจถึงได ในฐานะท่ีมันเปนส่ิงซึ่งเกิดจากเหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงขึ้น จะตองเปนไปตามเหตุปจจัย   
ธรรมดาท่ีวาน้ัน ไดแก อาการท่ีส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตง เมื่อเกิดข้ึนแลว ก็จะตองดับ

ไป ไมเท่ียงแท ไมคงท่ี ไมยั่งยืน ไมคงอยูตลอดไป เรียกวาเปน อนิจจัง  
ธรรมดาน้ันเชนกัน คือ อาการท่ีปจจัยท้ังหลายท้ังภายในและภายนอกทุกอยาง ตางก็เกิดดับ

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาเสมอเหมือนกัน เม่ือเขามาสัมพันธกัน จึงเกิดความขัดแยง ทําใหส่ิงเหลานั้นมีสภาวะ

ถูกบีบค้ันกดดัน ไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได จะตองมีความแปรปรวนเปล่ียนสลาย เรียกวาเปน ทุกข์  
ธรรมดาน้ันเองมีพรอมอยูดวยวา ในเมื่อส่ิงท้ังหลายเปนสภาวะ คือมีภาวะของมันเอง ดังเชนเปนสังขาร

ท่ีตองเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็ไมอาจเปนของของใคร ไมอาจเปนไปตามความปรารถนาของใคร ไมมีใครเอา

ความคิดอยากบังคับมันได ไมมีใครเปนเจาของครอบครองมันไดจริง เชนเดียวกับท่ีไมอาจมีตัวตนขึ้นมาไมวา

ขางนอกหรือขางในมัน ท่ีจะส่ังการบัญชาบังคับอะไรๆ ไดจริง เพราะมันเปนอยูของมันตามธรรมดา โดยเปน

สังขารท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามใจอยากของใคร เรียกวาเปน อนัตตา   
รวมความคือ รูเทาทันวา ส่ิงท้ังหลายท่ีรูจักเขาใจไปเกี่ยวของดวยน้ัน เปนธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะความ

เปนไปโดยท่ัวไปเสมอเหมือนกันตามธรรมดาของมัน ในฐานะท่ีเปนของปรุงแตง เกิดจากเหตุปจจัย และข้ึนตอ

เหตุปจจัยทั้งหลายเชนเดียวกัน  
วิธีคิดแบบสามัญลักษณะน้ีแบงไดเปน ๒ ขั้นตอน 
ขั้นที่หนึ่ง  คือ รูเทาทัน และยอมรับความจริง เปนข้ันวางใจวางทาทีตอส่ิงท้ังหลายโดยสอดคลองกับ

ความเปนจริงของธรรมชาติ เปนทาทีแหงปญญา ทาทีแหงความเปนอิสระ ไมถูกมัดตัว   
แมเมื่อประสบสถานการณท่ีไมปรารถนา หรือมีเรื่องราวไมนาพึงใจเกิดข้ึนแลว คิดขึ้นได วาส่ิงนั้นๆ 

เหตุการณน้ันๆ เปนไปตามคติธรรมดา เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คิดไดอยางน้ี ก็เปนทาทีแหงการปลงตก 

ถอนตัวข้ึนได หายจากความทุกข หรืออยางนอยก็ทําใหทุกขนั้นบรรเทาลง   
ไวขึ้นไปอีก เม่ือประสบสถานการณมีเรื่องราวเชนน้ันเกิดขึ้น เพียงต้ังจิตสํานึกข้ึนไดในเวลานั้นวา เราจะ

มองตามความเปนจริง ไมมองตามอยากใหเปนหรืออยากไมใหเปน การท่ีจะเปนทุกข ก็ผอนคลายลงทันที เพราะ

เปล้ืองตัวเปนอิสระได ไมเอาตัวเขาไปใหถูกกดถูกบีบ (ความจริงคือไมสรางตัวตนข้ึนใหถูกกดถูกบีบ) 
ขั้นที่สอง  คือ แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย เปนข้ันปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายโดยสอดคลองกับความ

เปนจริงของธรรมชาติ เปนการปฏิบัติดวยปญญา ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ ไมถูกมัดตัว   
ความหมายในขอน้ีคือ เม่ือรูอยูแลววา ส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ขึ้นตอเหตุปจจัย เราตองการให

มันเปนอยางไร ก็ศึกษาใหรูเขาใจเหตุปจจัยท้ังหลาย ท่ีจะทําใหมันเปนอยางนั้น แลวแกไข ทําการ จัดการที่ตัว

เหตุปจจัยเหลาน้ัน เม่ือทําเหตุปจจัยพรอมบริบูรณท่ีจะใหมันเปนอยางน้ันแลว ถึงเราจะอยากหรือไมอยาก มันก็

จะตองเปนไปอยางนั้น เม่ือเหตุปจจัยไมพรอมท่ีจะใหเปน ถึงเราจะอยากหรือไมอยาก มันก็จะไมเปนอยางนั้น 

กลาวส้ัน คือ แกไขดวยความรู และแกท่ีตัวเหตุปจจัย ไมใชแกดวยความอยาก  
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ในทางปฏิบัติ ก็เพียงแตกําหนดรูความอยากของตน และกําหนดรูเหตุปจจัย แลวแกไข กระทําการที่

เหตุปจจัย เมื่อปฏิบัติไดอยางนี้ ก็ถอนตัวเปนอิสระได ไมถูกความอยากพาตัว (ความจริงคือสรางตัว) เขาไปให

ถูกกดถูกบีบ เปนการปฏิบัติอยางไมถูกมัดตัว เปนอันวา ท้ังทําการตรงตามเหตุปจจัย และท้ังปลอยใหส่ิง

ท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เปนวิธีปฏิบัติท่ีท้ังไดผลดีท่ีสุด และตนเองก็ไมเปนทุกข  
การปฏิบัติตามวิธีคิดแบบท่ี ๓ ในข้ันท่ีสองนี้ สัมพันธกับวิธีคิดแบบท่ี ๔ ซึ่งจะกลาวขางหนา กลาวคือ 

ใชวิธีคิดแบบท่ี ๔ มารับชวงตอไป   
ในการเจริญวิปสสนา ตามประเพณีปฏิบัติซึ่งไดวางกันไวเปนแบบแผนดังบรรยายไวในช้ันอรรถกถา 

ทานถือหมวดธรรมคือ วิสุทธิ ๗ เปนแมบท
1285

 เอาลําดับญาณท่ีแสดงไวในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคเปน

มาตรฐาน
1286

 และยึดวิธีจําแนกปรากฏการณโดยนามรูปเปนขอพิจารณาข้ันพื้นฐาน   
ตามหลักการนี้ ทานไดจัดวางขอปฏิบัติคือการเจริญวิปสสนาน้ัน เปนระบบที่มีข้ันตอนแนนอนตอเนื่อง

เปนลําดับ และวิธีคิด ๓ แบบท่ีกลาวมาแลวนี้ ทานก็นําไปจัดเขาเปนข้ันตอนอยูในลําดับดวย โดยจัดใหเปนวิธี

คิดวิธีพิจารณาที่ตอเน่ืองเปนชุดเดียวกัน แตลําดับของทานนั้น ไมตรงกับลําดับขอในท่ีนี้ทีเดียวนัก กลาวคือ
1287 

ลําดับท่ี ๑  ใชวิธีคิดแบบแยกแยะ หรือวิเคราะหองคประกอบ (วิธีท่ี ๒) กําหนดแยกปรากฏการณตางๆ 

เปนนามธรรมกับรูปธรรม วาอะไรเปนรูป อะไรเปนนาม จําพวกรูปมีอะไรบาง จําพวกนามมีอะไรบาง มีลักษณะ 

มีคุณสมบัติเปนอยางไรๆ เรียกวาขั้น นามรูปปริเคราะห บาง  นามรูปววัตถาน บาง นามรูปปริจเฉท หรือ สังขาร

ปริจเฉท บาง และจัดเปน ทิฏฐิวิสุทธิ (วิสุทธิท่ี ๓)   
อยางไรก็ตาม ความประสงคของทาน มุงเนนใหกําหนดจับและรูจักสภาวะหรือองคประกอบตามท่ีพบ

เห็น ตามที่เปนอยู วาอยางไหนเปนนาม อยางไหนเปนรูป มากกวาจะมุงเนนในแงของการพยายามแจกแจง 
ลําดับท่ี ๒  ใชวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (วิธีท่ี ๑) พิจารณาคนหาเหตุปจจัยของนามและรูปน้ัน ในแง

ตางๆ เชน พิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาท พิจารณาตามแนวอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและอาหาร พิจารณา

ตามแนวกระบวนการรับรู (เชนจักขุวิญญาณ อาศัยจักขุ กับรูปารมณ เปนตน) พิจารณาตามแนวกรรมวัฏฏวิปาก- 

วัฏฏ เปนตน แตรวมความแลวก็อยูในขอบเขตของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง เปนแตแยกบางแงออกไปเนนพิเศษ  
ข้ันนี้เรียกวา นามรูปปจจัยปริคคหะ  หรือเรียกส้ันๆ วา ปจจัยปริคคหะ (ปจจัยปริเคราะห) เมื่อทําสําเร็จ 

เกิดความรูเขาใจ ก็เปน ธรรมฐิติญาณ หรือยถาภูตญาณ หรือสัมมาทัสสนะ จัดเปน กังขาวิตรณวิสุทธิ   (วิสุทธิ

ท่ี ๔)  
ลําดับท่ี ๓  ใชวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา หรือวิธีคิดโดยสามัญลักษณ (วิธีท่ี ๓) นําเอานามรูป หรือ

สังขารน้ันมาพิจารณา ตามหลักแหงคติธรรมดาของไตรลักษณ ใหเห็นภาวะที่เปนของไมเท่ียง ไมคงท่ี เปน

อนิจจัง ถูกปจจัยขัดแยงบีบค้ัน เปนทุกข ไมมีไมเปนโดยตัวของมันเอง ใครๆ เขายึดถือเปนเจาของครอบครอง

บังคับดวยความอยากไมได เปนอนัตตา   
ข้ันนี้เรียกวา สัมมสนญาณ เปนตอนเบ้ืองตนของ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิขอท่ี ๕) 

                                                 
1285  รถวินีตสูตร, ม.มู.๑๒/๒๙๒-๓๐๐/๒๘๗-๒๙๗ 
1286  ญาณกถา, ขุ.ปฏิ.๓๑/๑/๑; ๙๙-๑๑๑/๗๖-๘๒. 

1287  ดู วิสุทฺธิ.๓/๒๐๖-๒๗๔; สงฺคห.๕๔-๕๕ 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๓๓ 
 

  

ขอความอางจากบาลี ซึ่งใชวิธีคิดแบบที่ ๒ และแบบท่ี ๓ พิจารณาไปพรอมๆ กัน ขอยกมาใหดูเพียง

เล็กนอย พอเปนตัวอยาง 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ซึ่งรูป และจง

พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งรูปตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งเวทนา และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งเวทนาตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งสัญญา และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสัญญาตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งสังขาร และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสังขารตามความเป็นจริง...จงมนสิการโดยแยบคายซึ่งวิญญาณ และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งวิญญาณตามความเป็นจริง...”1288 

“ภิกษุผู้มีสุตะ พึงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
โดยความเป็นของถูกปัจจัยบีบคั้น...โดยความเป็นของมิใช่อัตตา...”1289 

พุทธพจนตอไปนี้ แสดงการคิดแบบสืบสาวหาเหตุ ตอดวยการคิดแบบสามัญลักษณ เพื่อวัตถุประสงค

แหงการรูเทาทันตามความเปนจริง ใหใจเปนอิสระ มิใหเกิดทุกข 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ 

จงมีธรรมเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นสรณะ อยู่เถิด;  
“เมื่อเธอทั้งหลายจะเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่ง...มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่ 

ก็พึงพิจารณาโดยแยบคายว่า โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจ
ท้ังหลาย เกิดจากอะไร มีอะไรเป็นแดนเกิด 

“ภิกษุทั้งหลาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลายเกิด
จากอะไร มีอะไรเป็นแดนเกิด? ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ขาดสุตะ (ไม่ได้เรียนรู้) มิได้พบเห็นอริยชน 
ไม่ฉลาดในอริยธรรม ไม่ได้ศึกษาในอริยธรรม มิได้พบเห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในสัปปุริสธรรม 
ไม่ได้ศึกษาในสัปปุริสธรรม ย่อมมองเห็นรูปเป็นตน มองเห็นตนมีรูป มองเห็นรูปในตน หรือ
มองเห็นตนในรูป, รูปของเขานั้นผันแปรไป กลายเป็นอย่างอื่น โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และความผิดหวังคับแค้นใจ ย่อมเกิดขึ้นแก่เขา เพราะการที่รูปผันแปรไปกลายเป็นอ่ืน;  

“เขามองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ (เป็นอัตตา เป็นต้น อย่างที่กล่าวแล้ว) ...
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวังคับแค้นใจ ย่อมเกิดขึ้นแก่เขา เพราะการที่
เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ผันแปรไป กลายเป็นอ่ืน  

“ส่วนภิกษุรู้ชัดว่า รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ เป็นสิ่งไม่เที่ยง แปรปรวนได้ 
จางหายดับสิ้นได้ มองเห็นตามเป็นจริงด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้ว่า รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร
...วิญญาณ ทั้งปวง ล้วนไม่เที่ยง ถูกปัจจัยบีบคั้น มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ทั้งในกาล
ก่อน ทั้งในบัดนี้ ก็เช่นเดียวกัน เธอย่อมละโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และความผิดหวัง
คับแค้นใจทั้งหลายได้ เพราะละโสกะเป็นต้นนั้นได้ เธอย่อมไม่ต้องหวั่นหวาดเสียวใจ เมื่อไม่
หวั่นหวาดเสียวใจ ย่อมอยู่เป็นสุข ภิกษุผู้อยู่เป็นสุข เรียกได้ว่า ตทังคนิพพานแล้ว”1290 

                                                 
1288  สํ.ข.๑๗/๑๐๔/๖๔ 
1289  สํ.ข.๑๗/๓๑๕/๒๐๕; วิธีพิจารณาแบบนี้ พึงดูไดในพระไตรปฎกบาลีเลม ๑๗ เกือบตลอดเลม และมีกระจายอยูมากในเลมอ่ืน 
1290  สํ.ข.๑๗/๘๗-๘๘/๕๓-๕๕ (ตทังคนิพพาน = นิพพานเฉพาะกรณี) 



๖๓๔  พุทธธรรม 
 
๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปญหา 

วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือ คิดแบบแก้ปัญหา เรียกตามโวหารทางธรรมไดวา วิธีแหงความดับทุกข 
จัดเปนวิธีคิดแบบหลักอยางหนึ่ง เพราะสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นๆ ไดท้ังหมด  

บาลีท่ีพึงอางในขอนี้ มีความส้ันๆ ดังน้ี  
“ภิกษุน้ัน ย่อมมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ว่า ทุกข์ คือดังนี้; ย่อมมนสิการ

โดยแยบคายว่า เหตุเกิดแห่งทุกข์ คือดังนี้; ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่า ความดับแห่งทุกข์ 
คือดังน้ี; ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่า ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับทุกข์ คือดังน้ี;  

“เมื่อเธอมนสิการโดยแยบคายอยู่อย่างนี้ สังโยชน์ ๓ อย่าง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
และสีลัพพตปรามาส ย่อมถูกละเสียได้”1291 

วิธีคิดแบบอริยสัจนี้ มีลักษณะท่ัวไป ๒ ประการ คือ 
๑) เปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามแหตุและผล1292

 สืบสาวจากผลไปหาเหตุแลว แกไขและ
ทําการที่ตนเหตุ จัดเปน ๒ คู คือ 

คู่ท่ี ๑: ทุกข์เป็นผล เปนตัวปญหา เปนสถานการณท่ีประสบ ซึ่งไมตองการ 
 สมุทัยเป็นเหตุ เปนที่มาของปญหา เปนตัวการ ท่ีตองกําจัดหรือแกไข จึงจะพนปญหา 
คู่ท่ี ๒: นิโรธเป็นผล เปนภาวะส้ินปญหา เปนจุดหมาย ซึ่งตองการจะเขาถึง 
 มรรคเป็นเหตุ เปนวิธีการ เปนขอปฏิบัติ ท่ีตองกระทําในการแกไขสาเหตุ เพื่อบรรลุ

จุดหมาย คือภาวะส้ินปญหา อันไดแกความดับทุกข 

๒) เปนวิธีคิดท่ีตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอส่ิงท่ีจะตองทําตองปฏิบัติตองเกี่ยวของของ
ชีวิต ใชแกปญหา ไมฟุงซานออกไปในเรื่องฟุงเฟอ ท่ีสักวาคิดเพื่อสนองตัณหามานะทิฏฐิ ซึ่งไมอาจนํามาใชปฏิบัติ 

ไมเก่ียวกับการแกไขปญหา
1293 

ไดกลาวแลววา วิธีคิดแบบน้ี รับกัน หรือตอเนื่องกัน กับวิธีคิดแบบที่ ๓ กลาวคือ เม่ือประสบปญหา

ไดรับความทุกข และเม่ือสามารถวางใจวางทาทีตอสถานการณไดอยางถูกตองตามวิธีคิดแบบท่ี ๓ ข้ันที่ ๑ แลว 

ตอจากน้ัน เม่ือจะปฏิบัติดวยปญญาเพื่อแกไขปญหาตามวิธีปฏิบัติขั้นที่ ๒ ของวิธีการคิดแบบท่ี ๓ น้ัน พึงดําเนิน
ความคิดในสวนรายละเอียดขยายออกไปตามขั้นตอน อยางท่ีแสดงในวิธีการคิดแบบท่ี ๔ นี้ 

หลักการ หรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็คือ การเริ่มตนจากปญหา หรือความทุกข ท่ีประสบ 

โดยกําหนดรู ทําความเขาใจปญหา คือความทุกขน้ัน ใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพื่อเตรียมแกไข ในเวลา

เดียวกัน กําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม และเปนไปไดอยางไร แลวคิดวางวิธี
ปฏิบัติท่ีจะกําจัดสาเหตุของปญหา โดยสอดคลองกับการที่จะบรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไวน้ัน  

ในการคิดตามวิธีน้ี จะตองตระหนักถึงกิจ หรือหนาท่ี ท่ีพึงปฏิบัติตออริยสัจแตละขออยางถูกตองดวย 
เพื่อใหมองเห็นเคาความในเรื่องนี้ จะกลาวถึงหลักอริยสัจ และวิธีปฏิบัติเปนขั้นๆ โดยยอ ดังนี้  

                                                 
1291  ม.มู.๑๒/๑๒/๑๖ 
1292  พึงระวังวา เหตุและผล (cause and effect) เปนคนละอยางกับ เหตุผล (reason) 
1293  พึงดู จูฬมาลุงกโยวาทสูตร, ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓. 
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ขั้นที่ ๑ ทุกข คือ สภาพปญหา ความคับของ ติดขัด กดดัน บีบค้ัน บกพรอง ท่ีเกิดมีแกชีวิต หรือท่ี

คนไดประสบ ซึ่งวาอยางกวางท่ีสุดก็คือ ภาวะท่ีสังขาร หรือนามรูป หรือขันธ ๕ หรือโลกและชีวิต ตกอยูใต

อํานาจกฎธรรมดา เปนของไมเท่ียงแทคงท่ี ถูกเหตุปจจัยตางๆ กดดันบีบคั้น และข้ึนตอเหตุปจจัย ไมมีตัวตนท่ี

อยูในอํานาจครอบครองบังคับไดจริง จึงขัดขืนฝนความอยากความยึดถือ บีบคั้นใจ ท่ีไมไดตามปรารถนา   
สําหรับทุกขนี้ เรามีหนาท่ีเพียงกําหนดรู คือทําความเขาใจและกําหนดขอบเขตใหชัด เหมือนอยางแพทย

กําหนดรู หรือตรวจใหรูวาเปนอาการของโรคอะไร เปนท่ีไหน หนาท่ีน้ีเรียกวา ปริญญา   
เราไมมีหนาท่ีเอาทุกขมาครุนคิด มาแบกไว หรือคิดขัดเคืองเปนปฏิปกษกับความทุกข หรือหวงกังวล

อยากหายทุกข เพราะคิดอยางนั้น มีแตจะทําใหทุกขเพิ่มขึ้น เราอยากแกทุกขได แตเราก็แกทุกขดวยความอยาก

ไมได เราตองแกดวยรูมัน และกําจัดเหตุของมัน ดังน้ันจะอยากไป ก็ไมมีประโยชน มีแตโทษเพิ่มข้ึน  
ข้ันน้ี นอกจากกําหนดรูแลว ก็เพียงวางใจวางทาทีแบบรูเทาทันคติธรรมดาอยางท่ีกลาวแลวในข้ันท่ี ๑ 

ของวิธีท่ีสาม เมื่อกําหนดรูทุกข หรือเขาใจปญหา เรียกวา ทําปริญญาแลว ก็เปนอันปฏิบัติหนาท่ีตอทุกข หรือตอ

ปญหาเสร็จส้ิน พึงกาวไปสูขั้นที่ ๒ ทันที  
ขั้นที่ ๒ สมุทัย คือ เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา ไดแกเหตุปจจัยตางๆ ท่ีเขาสัมพันธ

ขัดแยงสงผลสืบทอดกันมา จนปรากฏเปนสภาพบีบค้ัน กดดัน คับของ ติดขัด อึดอัด บกพรอง ในรูปตางๆ 

แปลกๆ กันไป อันจะตองคนหาใหพบ แลวทําหนาท่ีตอมันใหถูกตองคือ ปหาน ไดแก กําจัด หรือละเสีย   
ตัวเหตุแกนกลางที่ยืนพื้น หรือยืนโรงกํากับชีวิตอยู คูกับความทุกขพ้ืนฐานของมนุษย พระพุทธเจาได

ทรงแสดงไว ท้ังระดับตัวแสดงหนาโรง คือ ตัณหา1294
 และระดับเต็มกระบวน หรือเต็มโรง คือ การสัมพันธสืบ

ทอดกันแหงเหตุปจจัย เริ่มแตอวิชชา ตามหลักปฏิจจสมุปบาท1295
  

เม่ือประสบทุกข หรือปญหาจําเพาะแตละกรณี ก็คือตองพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุและปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

ไดแก ใชวิธีคิดแบบที่ ๑ ถาเปนปญหาเกี่ยวกับปจจัยดานมนุษย ก็พึงนําเอาตัวเหตุแกนกลาง หรือเหตุยืนโรงมา

พิจารณารวมกับเหตุปจจัยเฉพาะกรณีดวย เม่ือสืบคน วิเคราะห และวินิจฉัย จับมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตอง

กําจัดหรือแกไขไดแลว ก็เปนอันเสร็จส้ินการคิดข้ันท่ีสอง   
ขั้นที่ ๓ นิโรธ คือ ความดับทุกข ความพนทุกข ภาวะไรทุกข ภาวะพนปญหา หมดหรือปราศจาก

ปญหา เปนจุดหมายท่ีตองการ ซึ่งเรามีหนาท่ี สัจฉิกิริยา หรือประจักษแจง ทําใหเปนจริง ทําใหสําเร็จ หรือลุถึง  
ในข้ันนี้ จะตองกําหนดไดวา จุดหมายที่ตองการคืออะไร การท่ีปฏิบัติอยูนี้ หรือจะปฏิบัติ เพื่ออะไร จะ

ทํากันไปไหน จุดหมายนั้นเปนไปไดหรือไม เปนไปไดอยางไร มีหลักการในการเขาถึงอยางไร มีจุดหมายรอง  

หรือจุดหมายลดหล่ันแบงเปนข้ันตอนในระหวางไดอยางไรบาง 
ขั้นที่ ๔ มรรค คือ ทางดับทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือวิธีแกไขปญหา ไดแก วิธีการ และ

รายละเอียดส่ิงท่ีจะตองปฏิบัติ เพื่อกําจัดเหตุปจจัยของปญหา ใหเขาถึงจุดหมายที่ตองการ ซึ่งเรามีหนาท่ี 

ภาวนา คือ ปฏิบัติ หรือลงมือทํา  
ส่ิงท่ีพึงทําในขั้นของความคิด ก็คือ กําหนดวางวิธีการ แผนการ และรายการส่ิงท่ีจะตองทํา ซึ่งจะชวยให

แกไขสาเหตุของปญหาไดสําเร็จ โดยสอดคลองกับจุดหมายท่ีตองการ 

                                                 
1294  แสดงตัณหา เปนทุกขสมุทัย เชน วินย.๔/๑๔/๑๘; ที.ม.๑๐/๒๙๖/๓๔๓; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘ 
1295  แสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท เริ่มแตอวิชชา เปนทุกขสมุทัย เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๗ และพุทธพจนแสดงหลักปฏิจจสมุปบาท ทุก

แหง ที่ลงทายวา เอวเมตสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 



๖๓๖  พุทธธรรม 
 
๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์1296
 หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย คือพิจารณาใหเขาใจ

ความสัมพันธระหวาง ธรรม กับ อรรถ หรือ หลักการ กับ ความมุงหมาย เปนความคิดที่มีความสําคัญมาก ใน

เม่ือจะลงมือปฏิบัติธรรม หรือทําการตามหลักการอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือใหไดผลตรงตามความมุงหมาย ไม

กลายเปนการกระทําท่ีเคล่ือนคลาด เล่ือนลอย หรืองมงาย  
“ธรรม” แปลวา หลัก หรือหลักการ คือ หลักความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ หรือหลักที่จะ

เอาไปใชปฏิบัติ รวมทั้งหลักคําสอนที่จะใหประพฤติปฏิบัติ และกระทําการไดถูกตอง  
“อรรถ” (อัตถะ ก็เขยีน) แปลวา ความหมาย ความมุงหมาย จุดหมาย  ประโยชนท่ีตองการ หรือสาระ

ท่ีพึงประสงค  
ในการปฏิบัติธรรม หรือกระทําการตามหลักการใดๆ ก็ตาม จะตองเขาใจความหมาย และความมุงหมาย

ของธรรมหรือหลักการน้ันๆ วา ปฏิบัติ หรือทําไปเพื่ออะไร ธรรม หรือหลักการนั้น กําหนดวางไวเพื่ออะไร จะ

นําไปสูผลหรือท่ีหมายใดบาง ท้ังจุดหมายสุดทายปลายทาง และเปาหมายทามกลางในระหวาง ท่ีจะสงทอดตอไป

ยังธรรมหรือหลักการขออื่นๆ   
ความเขาใจถูกตองในเรื่องหลักการ และความมุงหมายน้ี นําไปสูการปฏิบัติถูกตองท่ีเรียกวา 

ธรรมานุธรรมปฏิบัติ  
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ หรือ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ แปลอยางสืบๆ กันมาวา “ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม” 

แปลตามความหมายวา ปฏิบัติธรรมนอยคลอยแกธรรมใหญ หรือปฏิบัติธรรมหลักยอยคลอยตามหลักใหญ 

แปลงายๆ วาปฏิบัติธรรมถูกหลัก คือ ทําใหขอปฏิบัติยอย เขากันได สอดคลองกัน และสงผลแกหลักการใหญ 

เปนไปเพื่อจุดหมายท่ีตองการ
1297

   
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ เปนส่ิงสําคัญมาก อาจเรียกไดวา เปนตัวตัดสินวา การปฏิบัติธรรม หรือการ

กระทํานั้นๆ จะสําเร็จผลบรรลุจุดมุงหมายไดหรือไม  
                                                 
1296  คํานี้ไมใชของเดิม แตจับใจความมาปรุงขึ้นใหม ถาเรียงลําดับแท ควรเปน ธรรมอรรถ หรือ ธัมมัตถะ แตเรียงเปนอรรถธรรม เพื่อ

ความสละสลวย และแมในคัมภีรท้ังหลาย เมื่อเขารูปสมาส ทานก็นิยมเรียงเปนอรรถธรรม  (อัตถธัมม) อยางนี้เหมือนกัน เชน ที.ปา.๑๑/

๑๔๓/๑๖๙; ขุ.ชา.๒๘/๘๓๘/๒๙๓; ชา.อ.๑๐/๑๔๔; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๖๙/๕๗๖. 
1297  ตัวอยางความหมายของ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ จากบาลีและอรรถกถา:  

- ปฏิบัติธรรมานุธรรม คือปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสอดคลอง ปฏิบัติไมขัด ปฏิบัติคลอยตามอรรถ (ขุ.จู.๓๐/๕๔๐/๒๗๐);  
- ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ดําเนินปฏิปทาสวนบุพภาค อันเปนธรรมคลอยตามแกโลกุตรธรรม ๙ (ที.อ.๒/๒๓๖; ๓/๒๗๖; สํ.อ.๒/

๓๒๖; องฺ.อ.๓/๒๒๘);  
- คือ ดําเนินปฏิปทาสวนบุพภาค พรอมทั้งศีลอันเปนธรรมสอดสมแกโลกุตรธรรม ๙ (องฺ.อ.๒/๑๒๓, ๓๒๙, ๔๒๔, ๔๖๖); คือ ดําเนิน
ปฏิปทาสวนบุพภาค พรอมทั้งศีล เพื่ออรรถคือโลกุตรธรรม (องฺ.อ.๓/๖๒);  

- คือ ปฏิบัติวิปสสนาธรรม อันเปนธรรมคลอยตามอริยธรรม (ที.อ.๒/๒๐๓; สํ.อ.๓/๓๕๙; อุ.อ.๔๑๓);  
- คือ ดําเนินวิปสสนามรรคา อันเปนธรรมอนุรูปแกอริยธรรม (องฺ.อ.๓/๓๑๓);  
- คือ ดําเนินปฏิปทาที่เปนธรรมคลอยตามนิพพานธรรมซ่ึงเปนโลกุตระ (สํ.อ.๒/๔๓);  
- คือ เจริญวิปสสนาภาวนา อันเปนธรรมนอย เพราะสอดคลอยแกโลกุตรธรรม (สุตต.อ.๒/๑๖๒);  
- ธรรมานุธรรม คือ ธรรม และอนุธรรม (ที.อ.๓/๑๕๐);  
- ธรรมานุธรรม ไขความวา อนุธรรม คือปฏิปทาอันเหมาะกัน แกธรรม (ม.อ.๓/๒๐๘);  
- โลกุตรธรรม ๙ ชื่อวาธรรม วิปสสนาเปนตน ชื่อวาอนุธรรม ปฏิปทาอันเหมาะกันแกธรรมน้ัน ชื่อวา อนุธรรมปฏิปทา (นิทฺ.อ.๑/๗๘) 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๓๗ 
 

  

ถาไมมีธรรมานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม หรือดําเนินตามหลักการ ก็คลาดเคล่ือน ผิดพลาด เล่ือน

ลอย วางเปลา งมงาย ไรผล หนําซ้ําอาจมีผลในทางตรงขาม คือเกิดโทษขึ้นได   
ธรรมทุกขอมีอรรถ หลักการทุกอยางมีความมุงหมาย ธรรมเพื่ออรรถ หลักการเพ่ือจุดหมาย จะทําอะไร 

ตองถามไดตอบได วาเพื่ออะไร   
ในทางธรรม ทานเนนความสําคัญของการมีความคิดมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องน้ีไวมาก ท้ังในแงเปน

คุณสมบัติของบุคคล เชน สัปปุริสธรรม ๗ และ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนตน และในแงลําดับขั้นตอนของการ

ปฏิบัติธรรม เชน ปัญญาวุฒิธรรม และแนวปฏิบัติธรรมท่ีจะยกมาแสดงตอไป   
เพ่ือชวยสงเสริมความเขาใจ ขอยกบาลีบางแหงมาดูประกอบ ดังน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นธัมมัญญูอย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ธรรม คือ สูตร 
เคยยะ ไวยากรณ์ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภตูธรรม เวทัลละ... 

“ภิกษุเป็นอัตถัญญูอย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้อรรถแห่งธรรมที่ภาษิตแล้ว          
น้ันๆ ว่า น้ีเป็นอรรถแห่งธรรมท่ีภาษิตไว้ข้อน้ี น้ีเป็นอรรถแห่งธรรมท่ีภาษิตไว้ข้อน้ี...”1298 

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นพหูสูต และเป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะ เป็นอย่างไร? บุคคลบางคนมี        
สุตะ (ความรู้ที ่ได้เล่าเรียนสดับไว้) คือ สูตร เคยยะ ไวยากรณ์ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ 
ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละเป็นอันมาก, เขารู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม แห่งสุตะที่มากนั้นแล้ว 
เป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ), อย่างนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นพหูสูต และเป็น
ผู้เข้าถึงโดยสุตะ”1299 

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเราแสดงไว้แล้ว เป็นอันมาก คือ สูตร เคยยะ ไวยากรณ์ 
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ, ถ้าแม้ภิกษุรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม
แห่งคาถาที่มี ๔ บาทแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) ก็ควรเรียกได้ว่า
เป็นพหูสูต เป็นผู้ทรงธรรม”1300 

“ภิกษุทั ้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี ้ ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือน เพื่อความ
อันตรธานแห่งสัทธรรม กล่าวคือ ภิกษุทั้งหลายไม่ฟังธรรมโดยเคารพ ไม่เล่าเรียนธรรมโดย
เคารพ ไม่ทรงธรรมไว้โดยเคารพ ไม่ไตร่ตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) แห่งธรรมที่ทรงไว้โดย
เคารพ ครั้นรู้ท่ัวถึงอรรถ รู้ท่ัวถึงธรรมแล้ว ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม...  

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไม่ลบ
เลือน เพื่อความไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม กล่าวคือ ภิกษุทั้งหลายย่อมฟังธรรมโดยเคารพ 
ย่อมเล่าเรียนธรรมโดยเคารพ ย่อมทรงธรรมไว้โดยเคารพ ย่อมไตร่ตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) 
แห่งธรรมที่ทรงไว้แล้วโดยเคารพ ครั้นรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ย่อมปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ),...”1301 

                                                 
1298   องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๔; ถาเปนพระราชามหากษัตริย คําวา “ธรรม” ในธัมมัญู ก็หมายถึงหลักรัฐศาสตร ธรรมเนียมการปกครอง

ตามราชประเพณี เปนตน (ดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๓๒/๑๖๗; องฺ.อ.๓/๕๖) 
1299   องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖/๙ 
1300   องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๖/๒๔๒ 
1301   องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๔/๑๙๗; คําวาโดยเคารพ (สกฺกจฺจํ) หมายความวา ทําดวยความต้ังใจจริง ถือเปนเรื่องสําคัญ หรือเอาจริงเอาจัง 

เชน “วจฺฉกํ สกฺกจฺจํ อุปนิชฺฌายติ” = จองดูลูกวัวอยางตั้งใจจริงจัง (วินย.๕/๑๗/๒๗) 



๖๓๘  พุทธธรรม 
 

พึงสังเกตแนวธรรมในสูตรน้ี ซึ่งพอสรุปไดดังน้ี: 

ฟังและเล่าเรียนธรรม → ทรงธรรมไว้ได ้→ ไตร่ตรองอรรถ (อัตถุปปริกขา) → ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 

แนวธรรมเดียวกันนี้ มีมาในพระสูตรอื่นๆ อีกมากมายเหลือเกิน
1302

 จนตองถือไดวา เปนหลักการสําคัญ
ของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  

เม่ือไดหลักนี้แลว ขอใหนําไปเปรียบเทียบกับหลักการพัฒนาปญญา หรือคุณสมบัติท่ีทําใหเปนโสดาบัน 

๔ ประการ ท่ีตรัสไว ดังน้ี  

“ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา กล่าวคือ 
การเสวนาสัตบุรุษ การฟังสัทธรรม โยนิโสมนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ”1303 

เม่ือเทียบกันแลว ก็จะเห็นไดวา แนวธรรมท้ังสองน้ีมีสาระสําคัญอยางเดียวกัน ขอท่ีพึงสังเกตพิเศษ ก็
คือ ขอโยนิโสมนสิการ สูตรท่ีอางขางบนใชคําวา อัตถุปปริกขา (ไตรตรอง หรือพิจารณาอรรถ) แทน  

การใชคําวา อัตถุปปริกขา ท่ีน่ี เสมือนเปนการจํากัดความหมายของโยนิโสมนสิการในกรณีนี้วา มุงวิธี
โยนิโสมนสิการแบบที่ ๕ ท่ีกําลังกลาวถึงน้ีโดยเฉพาะ ใหเห็นวา เม่ือเขาใจธรรมกับอรรถ หรือหลักการกับ

จุดมุงหมายสอดคลองกันดีแลว ก็กาวตอไปสูข้ันธรรมานุธรรมปฏิบัติ ลงมือทําไดอยางถูกตองตอไป  
หากยังมองไมชัดวา ธรรม กับ อรรถ สัมพันธกันอยางไร ธรรมมีอรรถอยางไร ก็มีบาลีแสดงอรรถแหง

ธรรม หรือความมุงหมายของหลักธรรมตางๆ ไวหลายแหง พอยกมาใหพิจารณาเปนแนวได ดังนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย พึงทราบอธรรม และธรรม พึงทราบอนรรถ และอรรถ, ครั้นทราบ
อธรรม และธรรม อนรรถ และอรรถแล้ว พึงปฏิบติัตามที่เป็นธรรมเป็นอรรถ 

อะไรคืออธรรม อะไรคือธรรม อะไรคืออนรรถ อะไรคืออรรถ? 

มิจฉาทิฏฐิ...มิจฉาสังกัปปะ...มิจฉาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...มิจฉาอาชีวะ...มิจฉาวายามะ...
มิจฉาสติ...มิจฉาสมาธิ...มิจฉาญาณ...มิจฉาวิมุตติ คือ อธรรม 

สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ...สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...
สัมมาสติ...สัมมาสมาธิ...สัมมาญาณ...สัมมาวิมุตติ คือ ธรรม 

อกุศลธรรมชั่วร้ายทั้งหลาย เป็นอเนก ที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ  มิจฉาวิมุตติ
เป็นปัจจัย น้ีคือ อนรรถ 

กุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอเนก ที่ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ
เป็นปัจจัย น้ีคือ อรรถ”1304 

                                                 
1302   ดู องฺ.ติก.๒๐/๑๐๕/๔๗; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๗; องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๘/๓๔๙; องฺ.ทสก.๒๔/๘๓/๑๖๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๒๓/๔๐๔; 

องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๕-๖/๒๒๔-๖; ๑๕๒/๓๐๕ = ๑๗๕/๓๔๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๙๗/๑๒๗; องฺ.ทสก.๒๔/๖๘/๑๓๖ 

1303   องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๙/๓๓๒ และท่ีมาอ่ืนๆ ซึ่งเคยอางแลวบอยๆ 
1304   แปลรวบความจาก องฺ.ทสก.๒๔/๑๑๓-๖/๒๓๘-๒๔๙; ใน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๐-๒/๒๗๓-๒๘๒; ๑๗๐-๑/๒๙๗ แสดงอกุศลกรรมบถ 

๑๐ เปนอธรรม และกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนธรรม; พึงเขาใจ อรรถ - อัตถ และ อนรรถ - อนัตถ ที่สะกดตางรูปวา คือคําเดียวกัน 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๓๙ 
 

  

“วินัย   เพ่ืออรรถคือสังวร,  สังวร  เพื่ออรรถคือความไม่มีวิปฏิสาร,  
ความไม่วิปฏิสาร   เพื่ออรรถคือปราโมทย์,  ปราโมทย์  เพื่ออรรถคือปีติ,  
ปีติ   เพ่ืออรรถคือปัสสัทธิ,  ปัสสัทธิ  เพื่ออรรถคือสุข,  
สุข   เพ่ืออรรถคือสมาธิ,  สมาธิ  เพื่ออรรถคือยถาภูตญาณทัสสนะ,  
ยถาภูตญาณทัสสนะ เพ่ืออรรถคือนิพพิทา,  นิพพิทา  เพื่ออรรถคือวิราคะ,  
วิราคะ   เพ่ืออรรถคือวิมุตติ,  วิมุตติ  เพื่ออรรถคือวิมุตติญาณทัสสนะ,  
วิมุตติญาณทัสสนะ  เพ่ืออรรถคืออนุปาทาปรินิพพาน”1305 

“กุศลศีล  มีความไม่มีวิปฏิสารเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,  
ความไม่วิปฏิสาร  มีปราโมทย์เป็นอรรถเป็นอานิสงส์,  
ปราโมทย์  มีปีติเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,  
ปีติ  มีปัสสัทธิเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,  
ปัสสัทธิ  มีสุขเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,  
สุข  มีสมาธิเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,  
สมาธิ  มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,  
ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,  
นิพพิทา  มีวิราคะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์,  
วิราคะ  มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์;  

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ย่อมหลั่งไหลสู่ธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ย่อมยังธรรม
ทั้งหลายให้บริบูรณ์ เพื่อการไปจากภาวะอันมิใช่ฝ่ัง สู่ภาวะท่ีเป็นฝ่ัง โดยประการดังน้ีแล”1306 

“สัมมาทัสสนะ  มีนิพพิทาเป็นอรรถ,  
นิพพิทา  มีวิราคะเป็นอรรถ,  
วิราคะ  มีวิมุตติเป็นอรรถ,  
วิมุตติ  มีนิพพานเป็นอรรถ”1307 

“สีลวิสุทธิ  เพียงแค่มีจิตตวิสุทธิเป็นอรรถ,  
จิตตวิสุทธิ  เพียงแค่มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นอรรถ,  
ทิฏฐิวิสุทธิ  เพียงแค่มีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นอรรถ,  
กังขาวิตรณวิสุทธิ  เพียงแค่มีมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิเป็นอรรถ,  
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  เพียงแค่มีปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นอรรถ,  
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  เพียงแค่มีญาณทัสสนวิสุทธิเป็นอรรถ  
ญาณทัสสนวิสุทธิ  เพียงแค่มีอนุปาทาปรินิพพานเป็นอรรถ”1308 

ความจากบาลีตอไปน้ี จะชวยใหไดแงมุมท่ีจะเขาใจ อรรถ หรืออัตถะ ชัดขึ้น และเปนการสรุปไปดวย  

                                                 
1305  วินย.๘/๑๐๘๔/๔๐๖ 
1306  องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๗; และพึงดูคลายกันท่ี ๒๔/๑/๒; ๒/๓; ๒๐๘/๓๓๖ 
1307  สํ.ข.๑๗/๓๖๖/๒๓๒ 
1308  ม.มู.๑๒/๒๙๘/๒๙๕ 



๖๔๐  พุทธธรรม 
 

“การบําเพ็ญประโยชน์ (อรรถ) โดยคนที่ไม่รู ้จักประโยชน์อันพึงหมาย (อรรถ) ไม่นํา
ความสุขมาให้, คนเขลาย่อมผลาญประโยชน์ (อรรถ) เสีย เหมือนดังลิงเฝ้าสวน”1309 

“พึงวิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า จึงจะเข้าใจอรรถแจ้งชัดด้วยปัญญา”1310  
“ผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลัก (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) เป็นบุคคลหาได้ยาก (พวกหน่ึง) ในโลก1311 

ปริพาชก:  ท่านสารีบุตร อะไรหนอ ทําได้ยาก ในธรรมวินัยน้ี? 
พระสารีบุตร:  การบวชสิท่าน ทําได้ยาก ในธรรมวินัยน้ี 
ปริพาชก:  ผู้ท่ีบวชแล้ว อะไรเล่าทําได้ยาก? 
พระสารีบุตร:  ความยินดีสิท่าน ผู้บวชแล้วทําได้ยาก  
ปริพาชก:  ผู้ยินดีแล้ว อะไรเล่าทําได้ยาก? 
พระสารีบุตร:  ธรรมานุธรรมปฏิบัติสิท่าน อันผู้ยินดีแล้วทําได้ยาก 
ปริพาชก:  นานสักเท่าไรหนอ ภิกษุผู้ธรรมานุธรรมปฏิบัติจึงจะได้เป็นอรหันต์? 
พระสารีบุตร:  ไม่นานเลยท่าน1312 

ในทางธรรม นาจะไดเนนความสําคัญของความคิดความเขาใจแบบนี้ไวเสมอๆ จะเห็นไดวา แมแตความ

เปนกลางของทางสายกลาง หรือความเปนมัชฌิมาของมัชฌิมาปฏิปทา ก็กําหนดดวยความรูความเขาใจตระหนัก

ในจุดหมายของการปฏิบัติ แมหลักธรรมตางๆ  ท่ีแบงยอยออกมา หรือเปนองคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทานั้น 

แตละอยางๆ ก็มีเปาหมายจําเพาะ และจุดหมายรวม ซึ่งจะตองเขาใจและตระหนักไว เพื่อใหปฏิบัติไดถูกตอง 
เพื่อใหขอธรรมเหลาน้ัน เขาสัมพันธกลมกลืน และรับชวงสืบทอดกันนําไปสูผลท่ีมุงหมาย    

พูดอีกนัยหน่ึงวา ความรูเขาใจตระหนักในจุดหมาย และขอบเขตแหงคุณคาของหลักธรรมตางๆ เปน

เครื่องกําหนดความถูกตองพอเหมาะพอดีแหงการปฏิบัติหลักธรรมน้ันๆ ซึ่งทําใหเกิดธรรมานุธรรมปฏิบัติ  
เม่ือมองในแงปรมัตถ (มิใชในแงทิฏฐธัมมิกัตถ สัมปรายิกัตถ ปรัตถะ หรือในแงสังคม) ศีล สมาธิ และ

ปญญา ตางก็มีจุดหมายสุดทายเพื่อนิพพานเหมือนกัน แตเม่ือมองจํากัดเฉพาะตัว แตละอยางมีขีดข้ันขอบเขต
ของตน ท่ีจะตองไปเช่ือมตอกับอยางอื่น จึงจะใหบรรลุจุดหมายสุดทายได ลําพังอยางหนึ่งอยางเดียวหาสําเร็จผล

ลวงตลอดไม แตจะขาดอยางหนึ่งอยางใดเสียทีเดียว ก็ไมได   
จึงมีหลักวา ศีลเพื่อสมาธิ สมาธิเพื่อปญญา ปญญาเพื่อวิมุตติ  
ถ้าปฏิบัติศีลขาดเป้าหมาย ก็อาจกลายเป็นสีลัพพตปรามาส ช่วยส่งเสริมอัตตกิลมถานุโยค, ถ้าบําเพ็ญ

สมาธิโดยไม่คํานึงอรรถ ก็อาจหมกติดอยู่ในฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิบางอย่าง หรือส่งเสริมติรัจฉาน
วิชาบางประเภท, ถ้าเจริญปัญญาชนิดที่ไม่เป็นไปเพื่อวิมุตติ ก็เป็นอันคลาดออกนอกมัชฌิมาปฏิปทา ไม่ไปสู่
จุดหมายของพุทธศาสนา อาจหลงอยู่ข้างๆ ระหว่างทาง หรือติดค้างในมิจฉาทิฏฐิแบบใดแบบหนึ่ง   
                                                 
1309   ขุ.ชา.๒๗/๔๖/๑๕; คนที่ไมรูจักอรรถ แปลจาก อนตฺถกุสล แปลเอาความวา คนฉลาดไมเขาเรื่อง; คําวา “อรรถ” นี้ สูจิแหง

อภิธานัปปทีปกาแสดงความหมายไว ๙ นัย; นาสังเกตวา ในคัมภีรรุนรองและช้ันอรรถกถา นิยมใชอรรถในแงที่เปนความหมาย เชน “ช่ือวา
สัมมาสมาธิ โดยอรรถคือไมฟุงซาน” (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒/๓๑; คลาย ๓๒๑/๔๓๘ ฯลฯ); ช่ือวา สมาธิ โดยอรรถคือตั้งมั่น”  (วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕) แต

ในพระบาลีชั้นเดิม มักใชในแงท่ีเปนประโยชน หรือความมุงหมาย เชน “สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถ”  คือมีการรูเห็นตาม
เปนจริงเปนที่หมาย (เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑/๒ เปนตน ที่เคยอางแลว) 

1310   องฺ.สตฺตก.๒๓/๓-๔/๓-๔ (ใหถึงตนเคา แปลจาก โยนิโส); อรรถกถาไขความของบาลีแหงน้ีเสียสูงสุดยอด โดยแปลวา วิจัยธรรม 

คืออริยสัจ ๔ โดยแยบคาย จึงเห็นแจงสัจธรรมดวยมรรคปญญา พรอมท้ังวิปสสนา (องฺ.อ.๓/๑๗๗) 
1311   องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๓/๑๘๙; ๑๙๕/๒๖๗ 
1312   สํ.สฬ.๑๘/๕๑๒/๓๒๐. 
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โดยนัยน้ี ผู้ปฏิบัติธรรม ที่ขาดโยนิโสมนสิการ จึงอาจปฏิบัติผิดพลาดไขวเขวไดทุกข้ันตอน เชนใน

ข้ันตน คือระดับศีล มีหลักท่ัวไปอยูวา การรักษาศีลเครงครัดบริสุทธ์ิตามบทบัญญัติเปนคุณสมบัติสําคัญของผู

ปฏิบัติ ผูปฏิบัติพึงตระหนักอยูเสมอวา จะตองใหความสําคัญอยางมากแกศีล อยางไรก็ตาม ท้ังท่ีเปนผูเครงครัด

ในศีล และใหความสําคัญแกศีลเปนอยางมากน่ีแหละ ถาขาดความตระหนักในดานอรรถธรรมสัมพันธข้ึนมา

เม่ือใด คือลืมนึกถึงความหมายและความมุงหมายของศีล ท่ีเปนเครื่องชี้บอกขอบเขตคุณคาและตําแหนง

เชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆ ความเผลอพลาดในการปฏิบัติก็เกิดข้ึนไดทันที   
ผูปฏิบัติอาจมองศีลเปนภาวะสมบูรณในตัว ซึ่งต้ังอยูโดดๆ ลอยๆ ไมเปนสวนหน่ึงในกระบวนการ

ปฏิบัติธรรม หรือไมอีกอยางหนึ่ง ความไมตระหนักถึงความหมาย และความมุงหมายของศีลน้ัน ก็นําไปสูความ

ยึดติดถือมั่นในรูปแบบ ทําใหเกิดการกระทําท่ีสักวาปฏิบัติสืบๆ กันไป โดยไมเขาใจเหตุผล ไมรูวาทําไปเพื่ออะไร 

ไมมองศีลในฐานะขอปฏิบัติเพื่อฝกอบรมตน  
บางพวกถือเพลินโดยไมรูตัวถลําเลยไป เหมือนวาความเครงครัดเขมงวดเปนความดีเสร็จส้ินในตัวเอง 

เม่ือทําไดอยางน้ันๆ แลวก็จะดีเอง จะสําเร็จเอง หรือจะสําเร็จไดเพียงดวยการเครงครัดเขมงวดในเรื่องศีลวัตร 

กลายเปนใหศีลวัตรเปนท่ีจบส้ิน มิใชศีลมีเพื่อจุดหมาย หรือรูสึกเหมือนวาเพียงศีล ก็พอใหบรรลุจุดหมาย  
บางก็ถือเพลินตอไปอีกวา ย่ิงเครงครัดเขมงวดเทาใดก็ยิ่งดี พอถึงข้ันน้ีก็เปนอันขาดจากความตระหนัก

ในความมุงหมายของศีลโดยส้ินเชิง ผูปฏิบัติจะพยายามปรุงแตงขอปฏิบัติท่ีเครงครัดเขมงวดขึ้นมาถือใหยิ่งๆ ขึ้น

ไป ฝายผูมองการปฏิบัติท่ีขาดโยนิโสมนสิการในดานน้ีก็เชนกัน เมื่อเห็นการปฏิบัติเครงครัดเขมงวด ทํายากเกิน

ปกติมากเทาใด ก็ยิ่งโนมเอียงท่ีจะเล่ือมใสยิ่งขึ้นเทาน้ัน   
ภาวะเชนนี้เปนเหตุปจจัยอยางหน่ึง ท่ีนําไปสูการปฏิบัติเขมงวดบีบรัดตนเองผิดวิสัย ท่ีพระพุทธเจาตรัส

เรียกวา ปฏิปทาเห้ียมเกรียม ของพวกนักบวชชีเปลือย ซึ่งเปนสีลัพพตปรามาส และเปนขอปฏิบัติเอียงสุดฝาย

อัตตกิลมถานุโยค เชน ถือกินแตผักดอง ถือกินหญา ถือกินแตผลไมหลน ถือนุงหมผาบังสุกุล ถือหมผาคากรอง 

ถือถอนผมถอนหนวด ถือนอนบนหนาม เปนตน และท่ีรุนแรงผิดธรรมดากวาน้ีอีกเปนอันมาก
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สวนผูถือศีลโดยเขาใจความมุงหมาย ก็ยอมมองความเครงครัดมีระเบียบเปนเบื้องแรกเหมือนกัน แต

จะคํานึงหรือถามใหเขาใจวาขอน้ีๆ เพื่ออะไร สัมพันธกับสวนอื่นในกระบวนการปฏิบัติอยางไร รูจักแยก เชนวา 

น้ีเปนศีล (ระเบียบกลาง) นี้เปนวัตร เปนพรต (ขอปฏิบัติเสริม) ทานผูน้ีควรถือขอปฏิบัติเขมงวดมากขอนี้ดวย

เหตุผลดังน้ีๆ ทานผูนี้ไมควรถือขอน้ีดวยเหตุผลดังน้ี, ขอปฏิบัติอยางนี้ใหถือบังคับเสมอกันเพราะเหตุหรือเพื่อ
ผลดังน้ี ขอปฏิบัติอยางนี้ใหสมัครใจเลือกได เพราะเหตุหรือเพื่อผลเกี่ยวดวยความแตกตางระหวางบุคคลดังน้ีๆ 

ผูนี้ปฏิบัติเครงเขมงวด และไดบรรลุผลสําเร็จดวยดี ทานผูน้ีปฏิบัติเครงเขมงวด แตไมสําเร็จผลดี นี่เพราะอะไร 

ผูนี้เครงครัดนอยไมคอยเขมงวด เหตุใดจึงกาวหนาในการปฏิบัติดีกวาผูโนนท่ีเครงครัดเขมงวด ดังน้ีเปนตน 
ในทางปฏิบัติ วิธีคิดแบบนี้อาจจะลดความสําคัญลงบาง ในกรณีท่ีมีกัลยาณมิตรคอยเปนพี่เล้ียงอยู

ใกลชิด ก็ดําเนินปฏิปทาดวยศรัทธา โดยไววางใจตอปญญาของกัลยาณมิตรน้ัน ก็หวังวาคอยๆ ทํา คอยๆ รูไป 

ถากัลยาณมิตรมีปญญา มีคุณภาพดีจริง ก็จะช้ีแจงหรือช้ีชองใหเขารูเขาใจอรรถ รูเขาใจธรรมไปตามลําดับ  

                                                 
1313  นิชฌามปฏิปทา ใน องฺ.ติก.๒๐/๕๙๖/๓๘๐; ขอปฏิบัติบางอยางของปฏิปทานี้ทานยอมรับเขามาในพุทธศาสนา อนุญาตใหภิกษุถือได 

เชน การถือผาบังสุกุล (ผาที่เขาทิ้งแลว) แตโดยเหตุผลท่ีเขากับลักษณะเปนอยูงาย หางาย ไมมีโทษ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๗/๓๔) และ

กอนจะใชตองซัก ตม เย็บ ยอม ใหเรียบรอยไดกําหนดตามระเบียบ และใหถือเปนขอปฏิบัติพิเศษตามสมัครใจ ไมบังคับ. 



๖๔๒  พุทธธรรม 
 
๖. วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก 

วิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาใหเห็นครบท้ัง อัสสาทะ อาทีนวะ และ นิสสรณะ 

เปนการมองส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงอีกแบบหน่ึง ซึ่งเนนการยอมรับความจริงตามท่ีส่ิงนั้นๆ เปนอยูทุกแง

ทุกดาน ท้ังดานดีดานเสีย และเปนวิธีคิดท่ีตอเนื่องกับการปฏิบัติมาก เชนบอกวา กอนจะแกปญหา ตองเขาใจ

ปญหาใหชัด และรูท่ีไปใหดีกอน หรือกอนจะละส่ิงหนึ่งไปหาอีกส่ิงหน่ึง ตองรูจักท้ังสองฝายดีพอ ท่ีจะใหเห็นได

วา การละและไปหาน้ัน หรือการทิ้งอยางหน่ึงไปเอาอีกอยางหน่ึงนั้น เปนการกระทําท่ีรอบคอบ สมควร และดีจริง 
อัสสาทะ  แปลวา สวนดี สวนอรอย สวนหวานช่ืน คุณ คุณคา ขอท่ีนาพึงพอใจ 
อาทีนวะ แปลวา สวนเสีย ขอเสีย ชองเสีย โทษ ขอบกพรอง (อาทีนพ ก็เขียน) 
นิสสรณะ แปลวา ทางออก ทางรอด ภาวะหลุดรอดปลอดพน หรือสลัดออกได ภาวะท่ีปลอดหรือ

ปราศจากปญหา มีความสมบูรณในตัว ดีงามจริง โดยไมตองขึ้นตอขอดีขอเสีย ไมข้ึนตอ 
อัสสาทะ และอาทีนวะ ของส่ิงท่ีเปนปญหาหรือภาวะท่ีสลัดออกมานั้น (นิสสรณ ก็ได) 

การคิดแบบนี้ มีลักษณะท่ีพึงย้ํา ๒ ประการ 
๑) การท่ีจะช่ือวามองเห็นตามเปนจริงนั้น จะตองมองเห็นท้ังดานดี ดานเสีย หรือท้ังคุณ และโทษของ

ส่ิงนั้นๆ ไมใชมองแตดานดีหรือคุณอยางเดียว และไมใชเห็นแตโทษหรือดานเสียอยางเดียว เชน ท่ีชื่อวามองเห็น

กามตามเปนจริง คือ รูท้ังคุณ และโทษของกาม1314 
๒) เม่ือจะแกปญหา ปฏิบัติ หรือดําเนินมรรควิธีออกไปจากภาวะท่ีไมพึงประสงคอยางใดอยางหน่ึงนั้น 

เพียงรูคุณโทษ ขอดีขอเสีย ของส่ิงท่ีเปนปญหาหรือภาวะท่ีไมตองการเทานั้น ยังไมเพียงพอ จะตองมองเห็น

ทางออก มองเห็นจุดหมาย และรูวาจุดหมายหรือท่ีจะไปน้ัน คืออะไร คืออยางไร ดีกวา และพนจากขอบกพรอง 
จุดออน โทษ สวนเสีย ของส่ิงหรือภาวะท่ีเปนปญหาอยูน้ีอยางไร ไมตองข้ึนตอคุณโทษ ขอดีขอเสียแบบเกาอีก

ตอไปจริงหรือไม จุดหมาย หรือท่ีไป หรือภาวะปลอดปญหาเชนน้ัน มีอยูจริง หรือเปนไปไดอยางไร  
ท้ังน้ี ไมพึงผลีผลามละทิ้งส่ิงท่ีคิดวาเปนปญหา หรือผลีผลามปฏิบัติ เชน พระพุทธเจา ท้ังท่ีทรงทราบแจม

แจงวากามมีขอเสีย มีโทษมากมาย แตถายังไมทรงเห็นนิสสรณะแหงกาม ก็ไมทรงยืนยันวาจะไมเวียนกลับมาหา

กามอีก
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“ภิกษุท้ังหลาย ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้มีความคิดว่า อะไร
หนอคือส่วนดี (อัสสาทะ) ในโลก อะไรคือส่วนเสีย (อาทีนวะ) อะไรคือทางออก (นิสสรณะ)? 
เราน้ันได้มีความคิดว่า ความสุขความฉ่ําชื่นใจ ท่ีเกิดขึ้นด้วยอาศัยสิ่งใดๆ ในโลก นี้คือส่วนดีใน
โลก, ข้อที่โลกไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา นี้คือส่วนเสียในโลก, ภาวะ
ท่ีบําราศฉันทราคะ เป็นท่ีละฉันทราคะในโลกได้ (นิพพาน) น้ีคือทางออกในโลก... 

                                                 
1314   เนนอีกวา ไมพึงเขาใจความหมายของกามแคบๆ อยางสามัญในภาษาไทย ขอทําความเขาใจดวยตัวอยาง เชน ภิกษุรูปหนึ่งพบ

ชาวบาน ก็ทักทายถามสุขทุกขของเขา และครอบครัวของเขา ถาไมถามดวยเมตตา แตมุงใหเขาชอบใจแลวนิมนตอยูรับการอุปถัมภ

บํารุง เปนตน อยางนี้เรียกวาปราศรัยเพราะอยากไดกาม (ดู ธ.อ.๔/๔๒) 

1315   นิสสรณะ ในท่ีนี้ คือ ปติสุขที่ไมตองอาศัยกาม (ดูพุทธพจนที่จะอางตอไป) 
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“ภิกษุทั้งหลาย เราได้เที่ยวแสวงหาอัสสาทะของโลก อันใดเป็นอัสสาทะในโลก อันนั้นเรา
ได้ประสบแล้ว อัสสาทะในโลกมีเท่าใด อัสสาทะนั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา; เรา
ได้เที่ยวแสวงหาอาทีนวะของโลก อันใดเป็นอาทีนวะในโลก อันนั้นเราได้ประสบแล้ว อาทีนวะ
ในโลกมีเท่าใด อาทีนวะนั้น เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา; เราได้เที่ยวแสวงหา
นิสสรณะของโลก อันใดเป็นนิสสรณะในโลก อันนั้นเราได้ประสบแล้ว นิสสรณะในโลกมีเท่าใด 
นิสสรณะน้ัน เราได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา 

“ภิกษุทั้งหลาย เรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของโลก โดยความเป็น       
อัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ตราบ
ใด ตราบน้ัน เราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ... 

“ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสาทะจักมิได้มีในโลกแล้วไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในโลก แต่
เพราะอัสสาทะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลก; ถ้าอาทีนวะจักมิได้มีในโลกแล้ว
ไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลก แต่เพราะอาทีนวะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย
จึงเบื่อหน่ายในโลก; ถ้านิสสรณะจักมิได้มีในโลกแล้วไซร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกได้จากโลก 
แต่เพราะนิสสรณะในโลกมีอยู่ ฉะน้ัน สัตว์ท้ังหลายจึงสลัดออกจากโลกได้ 

“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้จักประจักษ์ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของโลก โดย
ความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ ซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ตราบ
ใด ตราบนั้น สัตว์ทั้งหลายก็ยังสลัดออก ไม่เกาะเกี่ยว หลุดพ้นจากโลก...เป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดน 

ไม่ได้, แต่เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายรู้ประจักษ์ชัดตามเป็นจริง ซึ่งอัสสาทะของโลก โดยความเป็นอัสสาทะ 
ซ่ึงอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ และซ่ึงนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ เมื่อนั้น สัตว์ทั้งหลายจึง
จะสลัดออก ไม่เกาะเกี่ยว หลุดพ้นจากโลก...เป็นอยู่ได้ด้วยจิตใจไร้เขตแดน 

“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดี พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี เหล่าหนึ่งเหล่าใด ยังไม่รู้ชัดซึ่ง 
อัสสาทะของโลก โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความเป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ 
โดยความเป็นนิสสรณะ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ก็ยังยอมรับไม่ได้ว่าเป็นสมณะในหมู่
สมณะทั้งหลาย ยังยอมรับไม่ได้ว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งหลาย และท่านเหล่านั้นก็ยัง
ไม่ชื่อว่าประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอรรถแห่งความเป็นสมณะ 
หรือซึ่งอรรถแห่งความเป็นพราหมณ์”1316 

“ภิกษุท้ังหลาย ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้มีความคิดว่า อะไร
หนอคือส่วนดีของรูป  อะไรเป็นส่วนเสีย  อะไรเป็นทางออก,  อะไรคือส่วนดีของเวทนา...
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อะไรคือส่วนเสีย อะไรคือทางออก...; เรายังไม่รู้ประจักษ์ชัดตามเป็น
จริง ซึ่งอัสสาทะของอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านั้น โดยความเป็นอัสสาทะ ซึ่งอาทีนวะ โดยความ
เป็นอาทีนวะ และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ตราบใด ตราบนั้น เราก็ยังไม่ปฏิญาณ
ว่า ตรัสรู้แล้ว ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...”1317 

                                                 
1316  องฺ.ติก.๒๐/๕๔๓-๖/๓๓๒-๕ 
1317  สํ.ข.๑๗/๕๙-๖๐/๓๔-๖ (สูตรตอไปก็มีขอความคลายเรื่องคุณโทษและทางออกของโลกขางตน); นอกจากน้ียังมีพุทธพจนตรัสทํานอง

เดียวกันกับสูตรน้ีอีก ๒-๓ แหง คือ ตรัสเก่ียวกับธาตุ ๔ (สํ.นิ.๑๖/๔๐๔-๙/๒๐๓-๗); เก่ียวกับอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก 

๖ (สํ.สฬ.๑๘/๑๓-๑๘/๘-๑๖); เก่ียวกับอินทรีย ๕ (สํ.ม.๑๙/๘๙๕-๖/๒๗๐) 



๖๔๔  พุทธธรรม 
 

“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดี พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี เหล่าหนึ่งเหล่าใด ไม่รู้ชัดตาม
เป็นจริง ซึ่งส่วนดีของกามทั้งหลาย โดยความเป็นส่วนดี ซึ่งส่วนเสีย โดยความเป็นส่วนเสีย 
และซึ่งนิสสรณะ โดยความเป็นนิสสรณะ ข้อที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จักชื่อว่ารู้เท่าทัน
(ปริญญา) กามทั้งหลายเอง หรือจักชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแล้วรู้เท่าทันกามทั้งหลายได้นั้น 
ย่อมมิใช่ฐานะท่ีจะเป็นไปได้,  

“ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใด ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งส่วนดีของ
กามทั้งหลาย โดยความเป็นส่วนดี ซึ่งส่วนเสีย โดยความเป็นส่วนเสีย และซึ่งนิสสรณะ โดย
ความเป็นนิสสรณะ ข้อที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักรู้เท่าทัน (ปริญญา) กามทั้งหลายเอง 
หรือจักชักจูงผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามแล้วรู้เท่าทันกามท้ังหลายได้น้ัน ย่อมเป็นฐานะท่ีเป็นไปได้”1318 

“ภิกษุทั้งหลาย อะไรคือส่วนดีของกามทั้งหลาย?...ความสุข ความฉํ่าชื่นใจที่เกิดขึ้นอาศัย
กามคุณ ๕ น้ี คือส่วนดีของกามท้ังหลาย 

“อะไรคือส่วนเสียของกามทั้งหลาย? ...กองทุกข์ที่เห็นประจักษ์อยู่เอง...กองทุกข์มีในเบื้อง
หน้า... 

“อะไรคือนิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย? ภาวะบําราศฉันทราคะ เป็นที่ละฉันทราคะในกาม
ท้ังหลายได้ (นิพพาน) น้ีคือนิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย”1319 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการอยู่ซึ่งกามทั้งหลาย จิตไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่แนบ
สนิท ไม่น้อมดิ่งไปในกามทั้งหลาย แต่เมื่อเธอมนสิการเนกขัมมะ จิตย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส 
ย่อมแนบสนิท ย่อมน้อมดิ่งไปในเนกขัมมะ, จิตของเธอนั้น เป็นอันดําเนินไปดี อบรมดีแล้ว 
ออกไปได้ดี หลุดพ้นดีแล้ว ไม่เกาะเกี่ยวแล้วกับกามทั้งหลาย, อาสวะ ความคับแค้นเดือดร้อน
เหล่าใด ที่จะเกิดขึ ้นเพราะกามเป็นปัจจัย เธอเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ความคับแค้น 
ความเดือดร้อนเหล่าน้ัน เธอจะไม่เสวยเวทนาน้ัน น้ีเรียกว่านิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย”1320 

“เรานี้เอง ครั้งก่อน เมื่อยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ เอิบอิ่ม พรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้า 
บํารุงบําเรอตน...ต่อมา เราน้ันทราบตามเป็นจริง ซึ่งเหตุเกิดขึ้น ซึ่งความดํารงอยู่ไม่ได้ ซึ่งส่วน
ดี ซึ่งส่วนเสีย และซึ่งทางออก ของกามทั้งหลาย จึงละกามตัณหา บรรเทาความเร่าร้อนกาม 
ปราศจากความกระหาย มีจิตสงบภายใน เป็นอยู่,   

“เราน้ัน มองเห็นสัตว์เหล่าอื่น ผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลาย ถูกกามตัณหาชอนไช ถูก
ความเร่าร้อนกามเร้ารุน เสพกามอยู่ เราก็หาใฝ่ทะยานต่อสัตว์เหล่านั้น หาพลอยอภิรมย์ในกาม
เหล่าน้ันไม่ ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ก็เพราะเรารื่นรมย์อยู่ด้วยความชื่นชมยินดี ที่ไม่ต้องมีกาม ไม่
ต้องมีอกุศลธรรม จึงไม่ใฝ่ทะยานต่อความสุขที่ทรามกว่า ไม่นึกอภิรมย์ในความสุขที่ทรามกว่า
น้ัน”1321 

                                                 
1318   ม.มู.๑๒/๒๐๐/๑๗๒ 

1319   ดู ม.มู.๑๒/๑๙๗-๙/๑๖๘-๑๗๒; ๒๑๒-๘/๑๘๑-๔ 

1320   ที.ปา.๑๑/๓๐๑/๒๕๒; ๔๑๗/๒๙๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๐/๒๗๒ (ตอไปกลาวถึงนิสสรณะ แหงพยาบาท แหงวิหิงสา เปนตน); ใน 

ขุ.อิติ.๒๕/๒๕๐/๒๗๗ กลาวถึงเนกขัมมะ วาเปนนิสสรณะของกามท้ังหลาย 

1321   ม.ม.๑๓/๒๘๑/๒๗๔ 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๔๕ 
 

  

“ดูกรมหานาม ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ ผู้ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้เห็นเป็นอย่างดีด้วย
สัมมาปัญญา ตามเป็นจริงว่า กามทั้งหลายมีอัสสาทะน้อย มีทุกข์มาก มีความคับข้องมาก   
อาทีนวะในกามนี้ยิ่งนัก แต่เรานั้นยังมิได้ประสบปีติสุข ที่ไม่อาศัยกาม ไม่ต้องมีอกุศลธรรม
ทั้งหลาย หรือปีติสุขอื่นที่ประณีตยิ่งกว่านั้น เราก็ยังปฏิญาณ (ยืนยัน) มิได้ก่อนว่า จะเป็นผู้
ไม่วกเวยีนมาหากามทั้งหลาย,   

“แต่เมื่อใด เราได้มองเห็นอย่างดีด้วยสัมมาปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามทั้งหลาย
มีอัสสาทะน้อย...และเรานั้น ได้ประสบปีติสุข อันปลอดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 
พร้อมทั้งปีติสุขอื่นที่ประณีตยิ่งกว่านั้น เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็นผู้ไม่วกเวียนมาหา
กามท้ังหลาย”1322 

น้ีเปนตัวอยางความจากบาลี พอเปนเคร่ืองแสดงใหเห็นแนวความคิดแบบนี้ วิธีคิดแบบน้ี ใชไดกับเรื่อง
ท่ัวๆ ไป แมแตขอธรรม เชน ในปฏิสัมภิทามัคค กลาวถึงอัสสาทะ และอาทีนวะของอินทรีย ๕  

ดังเชนท่ีวา ความไมปรากฏแหงอุทธัจจะ ความไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ความแกลว
กลาเน่ืองจากการดําเนินชีวิตโดยไมฟุงซาน และการประสบสุขวิหารธรรมอันประณีต เปนอัสสาทะของสมาธิ 
การท่ีอุทธัจจะยังปรากฏข้ึนได การท่ีความเรารอนเนื่องจากอุทธัจจะยังปรากฏได ภาวะท่ียังเปนของไมเท่ียง เปน

ทุกข เปนอนัตตา เปนอาทีนวะของสมาธิ ดังนี้เปนตน1323 
ในทางปฏิบัติระดับชีวิตประจําวัน โดยมากเปนเพียงการเลือกระหวางส่ิงท่ีมีโทษมากคุณนอย กับส่ิงท่ีมี

คุณมากโทษนอย หรือแมไดนิสสรณะ ก็มักเปนนิสสรณะแบบสัมพัทธ คือทางออกท่ีดีท่ีสุดในกรณีนั้นๆ  
ในภาวะเชนน้ี ก็ไมควรลืมใชวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ ควรยอมรับสวนดีของส่ิงหรือขอ

ปฏิบัติท่ีตนละเวน และไมควรมองขามเปนอันขาด ซึ่งโทษ ขอบกพรอง จุดออน สวนเสีย หรือชองทางท่ีจะเสีย

ของส่ิงหรือขอปฏิบัติท่ีตนเลือกรับเอา  
การคิดมองตามความเปนจริงเชนน้ี จะทําใหปฏิบัติไดถูกตองท่ีสุด มีความไมประมาท อาจนําเอาสวนดี

ของส่ิงท่ีตนละเวนมาใชประโยชนได และสามารถหลีกเล่ียง หรือมีโอกาสแกไขสวนเสียสวนบกพรองท่ีติดมากับ

ส่ิงหรือขอปฏิบัติท่ีตนเลือกรับเอานั้นไดดวย.   
ในการส่ังสอน ตัวอยางแสดงแนวคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออกน้ี ก็คือพระธรรมเทศนาของ

พระพุทธเจา ท่ีเรียกวา อนุบุพพิกถา ซึ่งเปนแนวการสอนธรรมแบบหลัก ท่ีทรงใชท่ัวไป หรือใชเปนประจํา 

โดยเฉพาะกอนทรงแสดงอริยสัจ ๔   
อนุบุพพิกถา นั้น กลาวถึงการครองชีวิตดีงามโอบออมอารีชวยเหลือกัน ดํารงตนในสุจริต ท่ีเรียกวา

ทาน และศีล แลวแสดงชีวิตท่ีมีความสุขความเอิบอิ่มพรั่งพรอม ท่ีเปนผลของการครองชีวิตดีงามเชนน้ัน เรียกวา 

สัคคะ จากน้ัน แสดงแงเสีย ขอบกพรอง โทษ ความไมสมบูรณเพียงพอของความสุข ความพรั่งพรอมเชนนั้น 

เรียกวากามาทีนวะ และในท่ีสุด แสดงทางออก พรอมท้ังผลดีตางๆ ของทางออกน้ัน เรียกวาเนกขัมมานิสังสะ 

เมื่อผูฟงมองเห็นผลดีของทางออกน้ันแลว จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ ตอทาย เปนตอนจบ. 

                                                 
1322  ม.มู.๑๒/๒๑๑/๑๘๐. 

1323  ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๓๓-๔/๓๑๑-๔ 



๖๔๖  พุทธธรรม 
 
๗. วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม 

วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม หรือ การพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา คือ การใชสอย หรือบริโภค 

เปนวิธีคิดแบบสกัด หรือบรรเทาตัณหา เปนข้ันฝกหัดขัดเกลากิเลส หรือตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงําจิตใจ

แลวชักจูงพฤติกรรมตอๆ ไป   
วิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวิตประจําวัน เพราะเกี่ยวของกับการบริโภคใชสอยปจจัย ๔ และวัสดุอุปกรณ

อํานวยความสะดวกตางๆ มีหลักการโดยยอวา คนเราเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงตางๆ เพราะเรามีความตองการและ

เห็นวาส่ิงน้ันๆ จะสนองความตองการของเราได ส่ิงใดสามารถสนองความตองการของเราได ส่ิงน้ันก็มีคุณคาแก

เรา หรือท่ีเรานิยมเรียกวามันมีประโยชน  คุณคาน้ีจําแนกไดเปน ๒ ประเภท ตามชนิดของความตองการ คือ 
๑) คุณคาแท หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของส่ิงท้ังหลาย ในแงท่ีสนองความตองการ

ของชีวิตโดยตรง หรือท่ีมนุษยนํามาใชแกปญหาของตน เพื่อความดีงาม ความดํารงอยูดวยดีของชีวิต หรือเพื่อ
ประโยชนสุขท้ังของตนเองและผูอื่น   

คุณคาแทนี้อาศัยปญญาเปนเครื่องตีคา หรือวัดราคา จะเรียกวาคุณคาสนองปญญา ก็ได เชน อาหารมี

คุณคาอยูท่ีประโยชนสําหรับหลอเล้ียงรางกาย ใหชีวิตดํารงอยูได มีสุขภาพดี เปนอยูผาสุก มีกําลังเกื้อกูลแกการ

บําเพ็ญกิจหนาท่ี รถยนตชวยใหเดินทางไดรวดเร็ว เกื้อกูลแกการปฏิบัติหนาท่ีการงาน ความเปนอยู และ

ปฏิบัติการท้ังหลายในงานบําเพ็ญประโยชนสุข ควรมุงเอาความสะดวก ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน เปนตน  
๒) คุณคาพอกเสริม หรือ คุณคาเทียม หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของส่ิงท้ังหลายท่ี

มนุษยพอกเพิ่มใหแกส่ิงน้ัน เพื่อปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา หรือเพื่อเสริมราคา เสริมขยายความม่ันคงยิ่งใหญ

ของตัวตนท่ียึดถอืไว   
คุณคาเทียมนี้ อาศัยตัณหาเปนเครื่องตีคา หรือวัดราคา จะเรียกวาคุณคาสนองตัณหา ก็ได เชน อาหาร

มีคุณคาอยูท่ีความเอร็ดอรอย เสริมความสนุกสนาน เปนเครื่องแสดงฐานะความโก ชวยใหดูหรูหรา รถยนตเปน

เครื่องวัดฐานะ แสดงความโก ความม่ังมี มุงเอาความสวยงาม และความเดน เปนตน 
วิธีคิดแบบน้ี ใชพิจารณาในการเขาเกี่ยวของปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายไดท่ัวๆ ไป ไมวาจะเปนการบริโภค ใช

สอย การซื้อหา หรือการครอบครอง โดยมุงใหเขาใจและเลือกเสพคุณคาแท ท่ีเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง 

เปนไปเพื่อประโยชนสุขท้ังแกตนและผูอื่น   
คุณคาแทนี้ นอกจากจะเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงแลว ยังเกื้อกูลแกความเจริญงอกงามของกุศล

ธรรม เชน ความมีสติ เปนตน ทําใหพนจากความเปนทาสของวัตถุ เพราะเปนการเกี่ยวของดวยปญญา และมี

ขอบเขตอันเหมาะสม มีความพอเหมาะพอดี ตางจากคุณคาพอกเสริมดวยตัณหา ซึ่งไมคอยเกื้อกูลแกชีวิต บางที

เปนอันตรายแกชีวิต ทําใหอกุศลธรรม เชน ความโลภ ความมัวเมา ความริษยา มานะ ทิฏฐิ ตลอดจนการยกตน

ขมผูอื่นเจริญข้ึน ไมมีขอบเขต และเปนไปเพ่ือการแกงแยงเบียดเบียน ตัวอยางเชน อาหารท่ีกินดวยปญญาเพื่อ

คุณคาแทมื้อหน่ึงราคาสิบบาท อาจมีคุณคาแกชีวิตรางกายมากกวาอาหารม้ือเดียวราคา ๑ พันบาท ท่ีกินดวย

ตัณหาเพื่อเสริมราคาของตัวตน หรือสักวาสนองความอยาก และหนําซ้ําอาจเปนอันตรายแกรางกาย 

“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงใช้จีวร เพียงเพื่อกําจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่งเหลือบยุง 
ลมแดด สัตว์เล้ือยคลาน เพียงเพ่ือปกปิดอวัยวะที่ควรละอาย 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๔๗ 
 

  

“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันบิณฑบาต มิใช่เพื่อสนุกสนาน มิใช่เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อ
อวดโอ่ มิใช่เพื่อโก้หรู เพียงเพื่อความดํารงอยู่แห่งร่างกาย เพื่อยังชีวิต เพื่อแก้กันความหิวโหย
ขาดอาหารอันจะทําให้เดือดร้อน เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่า เราจะกําจัดเวทนาเก่า 
และไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น เราจะมีชีวิตดําเนินไป พร้อมทั้งความไม่เป็นโทษ และความอยู่ผาสุก 

“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงเสพเสนาสนะ เพียงเพื่อกําจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่ง
เหลือบยุง ลมแดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูกาล เพื่อได้ความ
รื่นรมย์ในการหลีกเร้น 

“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงเสพยา และเครื่องประกอบอันเป็นปัจจัยสําหรับคนไข้ 
เพียงเพื่อกําจัดเวทนาทั้งหลายเนื่องจากอาพาธต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว เพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธ
เบียดเบียนเป็นอย่างย่ิง”1324 

๘. วิธีคิดแบบเรากุศล 

วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม1325
 อาจเรียกงายๆ วา วิธีคิดแบบเร้ากุศล หรือคิดแบบกุศลภาวนา 

เปนวิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา จึงจัดไดวาเปนขอปฏิบัติระดับตนๆ สําหรับสงเสริม

ความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม และสรางเสริมสัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกิยะ 
หลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้ มีอยูวา ประสบการณ คือส่ิงท่ีไดประสบหรือไดรับรูอยางเดียวกัน 

บุคคลผูประสบหรือรับรูตางกัน อาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง สุดแตโครงสรางของจิต หรือ

แนวทาง ความเคยชินตางๆ ท่ีเปนเคร่ืองปรุงของจิต คือสังขารท่ีผูนั้นส่ังสมไว หรือสุดแตการทําใจในขณะน้ันๆ   
ของอยางเดียวกัน หรืออาการกิริยาเดียวกัน คนหนึ่งมองเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางดีงาม เปน

ประโยชน เปนกุศล แตอีกคนหน่ึงเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางไมดีไมงาม เปนโทษ เปนอกุศล แมแตบุคคล

คนเดียวกัน มองเห็นของอยางเดียวกัน หรือประสบอารมณอยางเดียวกัน แตตางขณะ ตางเวลา ก็อาจคิดเห็น

ปรุงแตงตางออกไปคร้ังละอยาง คราวหนึ่งราย คราวหนึ่งดี ท้ังน้ีโดยเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลว  
การทําใจ ท่ีชวยต้ังตน และชักนําความคิดใหเดินไปในทางท่ีดีงามและเปนประโยชน เรียกวาเปนวิธีคิด

แบบอุบายปลุกเราคุณธรรม หรือโยนิโสมนสิการแบบเรากุศลในท่ีนี้   

                                                 
1324   ดู ม.มู.๑๒/๑๔/๑๗; ขุ.ม.๒๙/๙๖๔/๖๑๑; ดูประกอบ ที.ปา.๑๑/๑๑๓/๑๔๒; ที่กลาวถึงบอยที่สุด ก็คือ การพิจารณาในการบริโภค

อาหาร ซ่ึงเม่ือปฏิบัติอยางนี้ จะชื่อวาเปนผูรูจักประมาณในอาหาร (โภชเนมัตตัญุตา) เชน ม.มู.๑๒/๔๖๖/๕๐๐; ม.อุ.๑๔/๙๖/๘๓; 
สํ.สฬ.๑๘/๑๘๕/๑๓๑; ๓๑๘/๒๒๑; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๕๑; องฺ.สตฺตก.๒๓/๙๙/๑๖๙; เปนการบรรเทารสตัณหา ใน ขุ.ม.๒๙/๔๑๑/

๒๘๘, พึงสังเกตวา คําวาพิจารณาโดยแยบคายในกรณีน้ี ใช โยนิโส ปฏิสังขา แตก็มีความหมายอยูในขอบเขตของโยนิโสมนสิการ

ตามหลักใน ม.มู.๑๒/๑๑/๑๒ และที่เห็นไดชัดถึงการใชคํา โยนิโส ปฏิสังขา กับ โยนิโสมนสิการ แทนกัน ใน ม.มู.๑๒/๑๘/๑๙ กับ 

สํ.ม.๑๙/๔๑๔/๑๑๓ (ความจริง สัพพาสวสังวรสูตร, ม.มู.๑๒/๑๐-๑๙/๑๒-๒๐ เปนตัวอยางท่ีดี สําหรับแสดงขอบเขตความหมาย

ของโยนิโสมนสิการ และมีสูตรคลายกันที่ องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๙/๔๓๔) 
1325   โยนิโสมนสิการ ๓ วิธีสุดทายน้ี (วิธีที่ ๘-๙-๑๐) เปนสวนที่ไดเขียนไวยืดยาวมากกวาวิธีกอนๆ แตตนฉบับไดสูญหายไปเสีย สวนที่

ปรากฏ ณ ท่ีนี้ เปนเน้ือความท่ีเขียนทดแทนใหม หางจากเวลาที่เขียนครั้งเดิมประมาณ ๑๐ เดือน คือเกือบ ๑ ป และเขียน ณ 

สถานที่อื่นหางไกล ไมมีตํารับตําราครบถวน อีกทั้งจําเพาะเปนสวนที่ไมไดเขียนโครงเรื่องเดิมไวดวย ลําดับความและเนื้อหาจึงอาจ

ขาดตก เกิน หรือแปลกไปจากที่เขียนไวเดิมไดไมนอย เฉพาะอยางย่ิง ในคราวใหมนี้ ไดพยายามเขียนรวบรัด เพื่อเรงใหทันการ

พิมพที่ไดลาชามานาน 



๖๔๘  พุทธธรรม 
 

โยนิโสมนสิการแบบเรากุศลนี้ มีความสําคัญ ท้ังในแงท่ีทําใหเกิดความคิดและการกระทําท่ีดีงามเปน

ประโยชนในขณะนั้นๆ และในแงท่ีชวยแกไขนิสัยความเคยชินรายๆ ของจิตท่ีไดส่ังสมไวแตเดิม พรอมกับสราง

นิสัยความเคยชินใหมๆ ท่ีดีงามใหแกจิตไปในเวลาเดียวกันดวย  
ในทางตรงขาม หากปราศจากอุบายแกไขเชนนี้ ความคิดและการกระทําของบุคคล ก็จะถูกชักนําใหเดิน

ไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเกาๆ ท่ีไดส่ังสมไวเดิมเพียงอยางเดียว และชวยเสริมความเคยชินอยางนั้นใหมี

กําลังแรงมากย่ิงข้ึนเรื่อยไป  
ตัวอยางงายๆ อยางหน่ึงท่ีมาในคัมภีร คือ การคิดถึงความตาย ถามีอโยนิโสมนสิการ คือทําใจหรือคิด

ไมถูกวิธี อกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้น เชน คิดถึงความตายแลว สลดหดหู เกิดความเศรา ความเห่ียวแหงใจบาง เกิด
ความหวั่นกลัวหวาดเสียวใจบาง ตลอดจนเกิดความดีใจ เม่ือนึกถึงความตายของคนที่เกลียดชังบาง เปนตน  

แตถามีโยนิโสมนสิการ คือ ทําใจหรือคิดใหถูกวิธี ก็จะเกิดกุศลธรรม คือ เกิดความรูสึกตื่นตัวเราใจ ไม

ประมาท เรงขวนขวายปฏิบัติกิจหนาท่ี ทําส่ิงดีงามเปนประโยชน ประพฤติปฏิบัติธรรม ตลอดจนรูเทาทันความ

จริงท่ีเปนคติธรรมดาของสังขาร   
ทานกลาววา การคิดถึงความตายอยางถูกวิธี จะประกอบดวยสติ (ความคุมคงใจไว หรือมีใจอยูกับตัว 

ระลึกรูถึงส่ิงท่ีพึงเกี่ยวของจัดทํา) สังเวค (ความรูสึกเราใจ ไดคิด และสํานึกท่ีจะเรงรีบทําการท่ีควรทํา) และ

ญาณ (ความรูเทาทันธรรมดา หรือรูตามเปนจริง) นอกจากน้ัน ทานไดแนะนําอุบายแหงโยนิโสมนสิการเก่ียวกับ

ความตายไวหลายอยาง
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แมในพระไตรปฎก ก็มีตัวอยางงายๆ ท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงบอยๆ คือ เหตุปรารภ หรือเรื่องราวกรณี

อยางเดียวกัน คิดมองไปอยางหนึ่ง ทําใหเกียจคราน คิดมองไปอีกอยางหนึ่ง ทําใหเกิดความเพียรพยายาม ดัง

ความในพระสูตรวา 

“ภิกษุท้ังหลาย เรื่องของคนเกียจคร้าน (กุสีตวัตถุ) ๘ อย่างเหล่าน้ี; ๘ อย่าง คืออะไร? 

(๑) ภิกษุมีงานที่จะต้องทํา เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เรามีงานที่จะต้องทํา เมื่อเราทํางาน
ร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย อย่ากระนั้นเลย เรานอน (เอาแรง) เสียก่อนเถิด; คิดดังนี้แล้ว เธอ
ก็นอนเสีย ไม่เริ่มระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง 
เพ่ือประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง... 

(๒) อีกประการหนึ่ง ภิกษุทํางานเสร็จแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ทํางานเสร็จ
แล้ว และเมื่อเราทํางาน ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ;  
คิดดังน้ีแล้ว เธอก็นอนเสีย... 

(๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุจะต้องเดินทาง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องเดินทาง 
เมื่อเราเดินทาง ร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย อย่ากระนั้นเลย เรานอน (เอาแรง) เสียก่อนเถิด;  
คิดดังน้ีแล้ว เธอก็นอนเสีย...  

(๔) อีกประการหน่ึง ภิกษุเดินทางเสร็จแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้เดินทางเสร็จ
แล้ว และเมื่อเราเดินทาง ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน (พัก) ละ;  
คิดดังน้ีแล้ว เธอก็นอนเสีย... 
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(๕) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน หรือตามชุมชน ไม่ได้โภชนะอย่าง
หมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ เธอมีความคิดว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน หรือตาม
ชุมชน ไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ ร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อย ไม่
เหมาะแก่งาน อย่ากระน้ันเลย เราจะนอน (พัก) ละ;  คิดดังน้ีแล้ว เธอก็นอนเสีย... 

(๖) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน หรือตามชุมชน ได้โภชนะอย่าง
หมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน 
หรือตามชุมชน ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการแล้ว ร่างกายของเราก็หนักอึ้ง 
เป็นเหมือนดังถั่วหมัก ไม่เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เรานอนเสียเถิด; คิดดังนี้แล้ว เธอก็
นอนเสีย... 

(๗) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กๆ น้อยๆ เธอมีความคิดดังนี้ว่า เราเกิดมี
อาพาธเล็กน้อยขึ้นแล้ว มีเหตุผลสมควรที่จะนอนได้ อย่ากระนั้นเลย เรานอนพักเสียเถิด;  
คิดดังน้ีแล้ว เธอก็นอนเสีย... 

(๘) อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายป่วย ฟื้นจากไข้ไม่นาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราหาย
ป่วย ฟื้นจากไข้ยังไม่นาน ร่างกายของเรายังอ่อนแอ ไม่เหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เรา
นอนเสียเถิด; คิดดังน้ีแล้ว เธอก็นอนเสีย... 

กรณีเดียวกันท้ังหมดน้ี คิดอีกอยางหนึ่ง กลับทําใหเริ่มระดมความเพียร ทานเรียกวา เรื่องท่ีจะเริ่ม

ระดมเพียร (อารัพภวัตถุ) แสดงไว ๘ ขอเหมือนกัน ใจความดังน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย เรื่องท่ีจะให้เร่งเพียร (อารัพภวัตถุ) ๘ อย่างเหล่าน้ี; ๘ อย่าง คืออะไร? 

 (๑) (กรณีจะตองทํางาน)...ภิกษุคิดว่า เรามีงานที่จะต้องทํา และขณะเมื่อเราทํางาน การ
มนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ก็จะทําไม่ได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียร
เสียก่อนเถิด เพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่
ยังไม่ประจักษ์แจ้ง, คิดดังน้ีแล้ว ภิกษุน้ัน ก็จึงเร่งระดมความเพียร... 

(๒) (กรณีทํางานเสร็จ)...ภิกษุคิดว่า เราได้ทํางานเสร็จแล้ว ก็แลขณะเมื่อทํางาน เรามิได้
สามารถมนสิการคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย อย่ากระน้ันเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด... 

(๓) (กรณีจะตองเดินทาง)...ภิกษุคิดว่า เราจะต้องเดินทาง แลขณะเมื่อเราเดินทาง การ
มนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ก็จะทําไม่ได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความ
เพียรเสียก่อนเกิด... 

(๔) (กรณีเดินทางแลว)...ภิกษุคิดว่า เราเดินทางเสร็จแล้ว ก็แลขณะเมื่อเดินทาง เรามิได้
สามารถมนสิการคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย อย่ากระน้ันเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด... 

(๕) (กรณีบิณฑบาตไมไดอาหารเต็มตองการ)...ภิกษุคิดว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน
หรือตามนิคม ไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีตเต็มตามต้องการ ร่างกายของเราก็คล่องเบา
เหมาะแก่งาน อย่ากระน้ันเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด... 

(๖) (กรณีบิณฑบาตได้อาหารเต็มต้องการ)...ภิกษุคิดว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน
หรือตามชุมชน ได้โภชนะอย่างหมองหรืออย่างประณีตเต็มตามต้องการแล้ว ร่างกายของเรา
คล่องเบาเหมาะแก่งาน อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเถิด... 



๖๕๐  พุทธธรรม 
 

(๗) (กรณีเกิดอาพาธเล็กน้อย)...ภิกษุคิดว่า เราเกิดมีอาพาธเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นแล้ว 
เป็นไปได้ที่อาพาธของเราอาจหนักข้ึน อย่ากระนั้นเลย เราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด... 

(๘) (กรณีหายอาพาธ)...ภิกษุคิดว่า เราหายป่วย ยังฟื้นจากไข้ไม่นาน เป็นไปได้ที่อาพาธ
อาจหวนกลับเป็นใหม่อีก อย่ากระน้ันเลย เราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด...”1327 

ในกรณีท่ีความคิดอกุศลเกิดข้ึนแลว ทานก็แนะนําวิธีแกไขไว และวิธีแกไขน้ัน สวนมากก็ใชวิธีโยนิโส

มนสิการแบบเรากุศลน่ันเอง ดังตัวอยางในวิตักกสัณฐานสูตร
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 พระพุทธเจาทรงแนะนําหลักทั่วไปในการแก

ความคิดอกุศลไว ๕ ขั้น มีใจความวา ถาความคิดความดําริท่ีเปนบาปเปนอกุศล ประกอบดวยฉันทะ
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 หรือ

โทสะ หรือโมหะก็ตาม เกิดมีข้ึน อาจแกไขไดดังน้ี 
๑. มนสิการ คือคิดนึกใสใจถึงส่ิงอื่น ท่ีดีงามเปนกุศล หรือหาเอาส่ิงอื่นท่ีดีงามมาคิดนึกใสใจแทน (เชน

นึกถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดเมตตา แทนส่ิงท่ีทําใหเกิดโทสะเปนตน); ถาปฏิบัติอยางน้ีแลว ยังไมหาย 
๒. พึงพิจารณาโทษของความคิดที่เปนอกุศลเหลาน้ันวา ไมดีไมงาม กอผลราย นําความทุกขมาให

อยางไรๆ; ถายังไมหาย 
๓. พึงใชวิธีตอไป คือ ไมคิดถึง ไมใสใจถึงความคิดชั่วรายท่ีเปนอกุศลน้ันเลย เหมือนคนไมอยากเห็น

รูปอะไรท่ีอยูตอตา ก็หลับตาเสีย หรือหันไปมองทางอื่น; ถายังไมหาย 
๔. พึงพิจารณาสังขารสัณฐานของความคิดเหลาน้ัน คือจับเอาความคิดน้ันมาเปนส่ิงสําหรับศึกษาในแงท่ี

เปนความรู ไมใชเรื่องของตัวตน วาความคิดน้ันเปนอยางไร เกิดจากมูลเหตุปจจัยอะไร; ถายังไมหาย 
๕. พึงขบฟน เอาล้ินดุนเพดาน อธิษฐานจิต คือ ต้ังใจแนวแนเด็ดเดี่ยว ขมใจระงับความคิดนั้นเสีย 
บางแหง ทานแนะนําวิธีปฏิบัติสําหรับแกไขความคิดอกุศลเฉพาะอยางไว ก็มี เชน แหงหน่ึงพระพุทธเจา

ตรัสแนะนําวิธีแกไขกําจัดความอาฆาตไววา อาฆาตเกิดข้ึนตอบุคคลใด พึงเจริญเมตตาท่ีบุคคลนั้น พึงเจริญ

กรุณา พึงเจริญอุเบกขาที่บุคคลนั้น หรือพึงไมคิดถึง ไมใสใจถึงบุคคลนั้น หรือต้ังความคิดตอบุคคลนั้นตามหลัก

แหงความท่ีแตละคนมีกรรมเปนของตนวา ทานผูน้ี มีกรรมเปนของของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนที่

กําเนิด เปนพวกพอง เปนที่พ่ึงพํานัก เขาทํากรรมใด ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม ก็จักเปนทายาทของกรรมน้ัน
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อน่ึง พระสารีบุตรไดแนะนําวิธีแกไขกําจัดอาฆาต คือความอึดอัดขัดใจแคนเคืองไวอีก ๕ อยาง โดยใหรู

เขาใจความจริงเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลวา 
- บางคน  ความประพฤติทางกายไมเรียบรอยหมดจด แตความประพฤติทางวาจาเรียบรอยหมดจดก็มี 
- บางคน  ความประพฤติทางวาจาไมเรียบรอยหมดจด แตความประพฤติทางกายเรียบรอยหมดจดก็มี 
- บางคน  ความประพฤติทางกายก็ไมเรียบรอยหมดจด ความประพฤติทางวาจาก็ไมเรียบรอยหมดจด 

แตทางใจยังปลอดโปรงผองใสดีงามไดเปนครั้งคราว 
- บางคน  ความประพฤติทางกายก็ไมเรียบรอยหมดจด ความประพฤติทางวาจาก็ไมเรียบรอยหมดจด 

ใจก็ไมไดชองโอกาสที่จะดีงามผองใสเปนครั้งคราวบางเลย 
- บางคน  ความประพฤติทางกายก็เรียบรอยหมดจดดี ความประพฤติทางวาจาก็เรียบรอยหมดจดดี  

ใจก็ดีงามผองใสไดเรื่อยๆ 
                                                 
1327  กุสีตวัตถุ และอารัพภวัตถุ มาใน ที.ปา.๑๑/๓๔๓-๔/๒๖๗-๒๗๑; ๔๔๘-๙/๓๑๘-๓๒๓; องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๕-๖/๓๔๓-๗ 
1328  ม.มู.๑๒/๒๕๖-๒๖๒/๒๔๑-๗ (ใจความที่สรุป รวมถึงมติของอรรถกถา และคําอธิบายของผูเขียนดวย) 
1329  ฉันทะในที่น้ี หมายถึงตัณหาฉันทะ คือ ราคะ หรือโลภะ 
1330  องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๖๑/๒๐๗. 
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๑. สําหรับคนที่เสียดานความประพฤติอาการกิริยาทางกาย แตความประพฤติการแสดงออกทางวาจา

เรียบรอยดี เม่ือจะแกไขกําจัดอาฆาตน้ัน ไมพึงมนสิการคือใสใจคิดถึงความประพฤติไมดีทางกายของเขา พึง

มนสิการเฉพาะแตความประพฤติดีงามทางวาจาของเขา เปรียบเหมือนภิกษุผูถือธุดงคครองผาบังสุกุล เดินไปพบ

เศษผาเกาบนทองถนน เธอเอาเทาซายกด แลวเอาเทาขวาคล่ีผานั้นออก สวนใดยังดีใชได ก็ฉีกเอาแตสวนนั้นไป 
๒. สําหรับคนท่ีเสียทางดานความประพฤติหรือการแสดงออกทางวาจา แตความประพฤติทางกาย

เรียบรอยดี ในเวลานั้น ก็ไมพึงมนสิการถึงการท่ีเขามีความประพฤติเสียทางวาจา พึงมนสิการแตการท่ีเขามีความ

ประพฤติทางกายเรียบรอยดี เปรียบเหมือนสระโบกขรณีมีสาหรายจอกแหนคลุมเต็มไปหมด คนเดินทางรอน

แดด เหน็ดเหนื่อย หิวกระหายมาถึงเขา พึงลงไปยังสระโบกขรณีนั้น เอามือท้ังสองแหวกสาหรายจอกแหนออก

แลว กระพุมมือกอบแตนํ้าขึ้นมาดื่มแลว เดินทางตอไป 
๓. สําหรับคนที่เสียท้ังความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจา แตใจรูจักปลอดโปรงดีงาม

ผองใสเปนครั้งคราว ในเวลานั้น ไมพึงมนสิการการที่เขามีความประพฤติทางกายและวาจาที่เสียหาย พึงมนสิการ

แตการท่ีเขามีจิตใจเปดชองผองใสดีงามไดเปนครั้งคราว เปรียบเหมือนมีน้ําขังอยูเล็กนอยในรอยเทาโค คนผู

หน่ึงเดินทางรอนแดด เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย มาถึงเขา เขาคิดวา น้ําในรอยเทาโคน้ีมีเพียงนิดหนอย ถาเราเอา

มือวักหรือใชภาชนะตักดื่ม นํ้าก็จักกระเพื่อม และขุนคล่ักขึ้น ถึงกับทําใหใชด่ืมไมได ถากระไร เราควรลง

น่ังคุกเขา เอามือยัน กมลงเอาปากดื่มอยางวัวเถิด เขาคิดดังน้ันแลว ก็ลงน่ังคุกเขา เอามือยัน กมลงทําอยางโค 

เอาปากดื่มน้ําเสร็จแลว ก็หลีกไป 
๔. สําหรับคนท่ีเสียท้ังความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจา อีกท้ังจิตใจก็ไมปลอดโปรงดี

งามผองใสเปนครั้งเปนคราวไดเลย ในเวลาน้ัน ควรต้ังความเมตตาการุณย ความคิดอนุเคราะหชวยเหลือตอเขา 

โดยคิดวา โอหนอ ขอใหทานผูนี้ละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริตไดเถิด ขอใหละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริตไดเถิด 

ขอใหละมโนทุจริต บําเพ็ญมโนสุจริตไดเถิด ขอทานผูนี้อยาไดตายไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเลย เปรียบ

เหมือนคนเจ็บไข ไดทุกข ปวยหนัก กําลังเดินทางไกล หมูบานขางหนาก็ยังไกล หมูบานขางหลังก็อยูไกล เขาไม

อาจไดอาหารท่ีเหมาะ ไมอาจไดยาท่ีเหมาะ ไมอาจไดคนพยาบาลท่ีเหมาะ ไมอาจไดคนพาไปสูละแวกบาน มีคนผู

หน่ึงเดินทางไกลมาเห็นเขา เขาพึงเขาไปตั้งความเมตตาการุณย ความอนุเคราะหชวยเหลือแกคนท่ีเจ็บไขนั้น ดวย

ความคิดวา โอหนอ ขอใหคนผูนี้พึงไดอาหารท่ีเหมาะเถิด พึงไดยาที่เหมาะเถิด พึงไดคนพยาบาลที่เหมาะเถิด พึง

ไดคนพาไปสูละแวกบานที่เหมาะเถิด ขออยาใหคนผูน้ีตองถึงความพินาศเสีย ณ ท่ีน้ีเลย 
๕. สําหรับคนท่ีดีท้ังความประพฤติทางกาย ท้ังความประพฤติทางวาจาก็เรียบรอย จิตใจก็ปลอดโปรงดี

งาม ผองใสอยูเรื่อยๆ ตามกาลเวลา สําหรับคนเชนนี้ ควรมนสิการท้ังการท่ีเขามีความประพฤติทางกายเรียบรอย

หมดจด ท้ังการท่ีเขามีความประพฤติทางวาจาเรียบรอยหมดจด และท้ังการท่ีเขาไดมีจิตใจปลอดโปรงดีงามผอง

ใสอยูเรื่อยๆ ซึ่งนับวาเปนคนนาเล่ือมใสท่ัวทุกอยางรอบดาน พาใหคนท่ีมนสิการมีจิตใจผองใสดวย เปรียบ

เหมือนสระโบกขรณี มีน้ําใส เห็นแจว เย็นฉ่ํา นาชื่นใจ ชายฝงบริเวณก็ราบเรียบนารื่นรมย ปกคลุมดวยหมูไม

นานาพรรณ คราวน้ัน บุรุษหน่ึงเดินทางรอนแดด ถูกความรอนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย มาถึงเขา เขา

ลงไปยงัสระโบกขรณีน้ัน ท้ังอาบทั้งด่ืมแลว ข้ึนมา จะน่ังก็ได นอนก็ได ภายใตรมไม ท่ีชายฝงสระนั้น
1331 

                                                 
1331  องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๖๒/๒๐๗-๒๑๒ (แปลเอาความตามสบาย); นอกจากน้ี พึงดูประกอบ อาฆาตวัตถุ (เรื่องท่ีทําใหเกิดอาฆาต) ๙ และ

อาฆาตปฏิวินัย (วิธีกําจัดอาฆาต) ๙ ที่ ที.ปา.๑๑/๓๕๑-๒/๒๗๗; ๔๕๙-๔๖๐/๓๓๑; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๓-๔/๔๒๒-๓; อาฆาตวัตถุ ๑๐ 

อาฆาตปฏิวินัย ๑๐ ท่ี องฺ.ทสก.๒๔/๗๙-๘๐/๑๖๐-๑; (มีเฉพาะอาฆาตวัตถุ ท่ี วินย.๘/๑๐๙๙/๔๑๑; อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๐/๕๒๖; ๑๐๒๗/๕๒๘) 



๖๕๒  พุทธธรรม 
 

คัมภีรวิสุทธิมัคคแสดงอุบายในการมนสิการ เพื่อแกไขความคิดแคนเคืองขัดใจไวอีกหลายอยาง สรุปได
เปนขั้นตอนตางๆ ซึ่งพึงเลือกใชตามท่ีเหมาะกับอุปนิสัยของบุคคล ดังนี้

1332 

๑. ระลึกถึงพุทธโอวาทที่สอนใหระงับความโกรธ และใหมีเมตตา ตักเตือนตนเองวา การยังมัวโกรธอยู 
เปนการไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนพระศาสดาของตน 

พุทธโอวาทเกี่ยวกับความโกรธมีมากมาย เชน ตรัสสอนภิกษุวา แมภิกษุถูกพวกโจรจับไป และเอาเล่ือย

ผากาย  ถาภิกษุมีใจขัดเคืองประทุษราย ก็ไมชื่อวาปฏิบัติตามคําสอนของพระองค   
อีกแหงหน่ึงวา คนโกรธเทากับทําตัวใหประสบผลรายตางๆ สมใจปรารถนาของศัตรู เชน มีผิวพรรณ

ทราม หนาตาหมนหมอง นอนเปนทุกข เปนตน   
อน่ึง ถาคนอื่นโกรธแลว เราโกรธตอบอีก ก็เทากับทําตัวใหเลวกวาเขา  สวนคนท่ีไมโกรธตอบคนท่ีโกรธ 

ช่ือวาชนะสงครามท่ีชนะไดยาก และช่ือวาบําเพ็ญประโยชนแกท้ังสองฝาย คือ ท้ังแกตนเอง และแกคูกรณี ฯลฯ; 
ถาพิจารณาอยางน้ีแลว ยังไมหายโกรธ 

๒. พึงนึกถึงความดีของเขา ยกเอาแตแงดีของเขาขึ้นมาพิจารณา ถามองไมเห็นวาเขามีความดีอะไรเลย 
พึงต้ังจิตการุณย ในการท่ีเขาจะตองประสบผลรายจากความช่ัวของเขาเอง; ถาพิจารณาอยางน้ีแลว ก็ไมหายโกรธ 

๓. พึงสอนตนเองใหรูตัววา การมัวโกรธเขาอยู มีแตจะทําใหตัวเองนั่นแหละเดือดรอนเปนทุกข คนที่ถูก
โกรธเขาไมรูเรื่องดวย เขาก็อยูของเขาเปนปกติตามสบาย คนโกรธเขา กลับทํารายตนเอง ทําลายคุณธรรมซึ่งเปน

พื้นฐานของศีลท่ีตนเองรักษา และประกอบกรรมของอนารยชนเสียเอง ถาคนโกรธคิดจะทํารายคนอื่น ไมวาจะทํา

รายเขาไดแลวหรือไม แตท่ีแนนอนก็คือ ไดทํารายตนเองเขากอนแลว และตนเองตองถูกกระทบทุกกรณี; ถา

พิจารณาอยางนี้แลว ยังไมหายโกรธ 
๔. พึงพิจารณาตามหลักกรรมวา แตละบุคคลมีกรรมเปนของตน ท้ังเขา ท้ังเรา ตางก็จะไดรับผลแหง

กรรมท่ีเปนสวนของตนๆ ตัวเราเอง ถามัวโกรธ มีโทสะอยู ก็คือกําลังทํากรรมช่ัวอยางหนึ่ง และเราก็จะไดรับ

ผลรายจากกรรมของเราเอง ถาเขาทํากรรมช่ัว เขาก็จะไดรับผลรายตามกรรมของเขา; ถาพิจารณาอยางน้ีแลว ยัง
ไมหายโกรธ 

๕. พึงพิจารณาคุณความดี คือการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา ระลึกถึงตัวอยางความเสียสละของ
พระองค ต้ังแตครั้งเปนพระโพธิสัตว เชน ในชาดกหลายเรื่อง พระองคไดทรงสละชีวิตชวยเหลือแมแตศัตรู ถูก

เขากล่ันแกลง ก็ไมผูกอาฆาต และชนะใจเขาดวยความดี แมตัวอยางผูบําเพ็ญความเสียสละและขันติบารมีอื่นๆ 

ก็พึงนํามาพิจารณาได เพ่ือเปนตัวอยางเสริมกําลังใจใหสามารถดํารงตนอยูในความดี; ถาพิจารณาอยางน้ีแลว ยัง
ไมหายโกรธ 

๖. พึงพิจารณาความยาวนานแหงสังสารวัฏ ซึ่งทานกลาววา หาไดยาก ท่ีใครๆ จะไมเคยเปนบิดา 

มารดา บุตรธิดา พี่นอง ญาติเพื่อนพอง ท่ีเคยมีอุปการะแกกัน พึงนึกวา เขากับเรา ก็คงไดเคยเปนพอแม พี่นอง 

มีอุปการะแกกันมา (เหตุการณนี้ เปนเพียงเรื่องราวเล็กนอยฉากหนึ่งเทาน้ัน) ไมควรจะมาเกลียดโกรธคิด

ประทุษรายกัน; ถาพิจารณาอยางนี้แลว ก็ยังไมหายโกรธ 
                                                 
1332  วิสุทฺธิ.๒/๙๓-๑๐๖ (คัมภีรวิสุทธิมัคคบรรยายเรื่องนี้ไว เพราะเปนสวนหนึ่งแหงการเจริญเมตตาพรหมวิหาร ซ่ึงเปนกรรมฐานอยาง

หน่ึง แมอุบายในการมนสิการเก่ียวกับกรรมฐานอยางอ่ืน เชน อสุภะ และธาตุมนสิการ เปนตน ทานก็แสดงไวมากเชนเดียวกัน; อนึ่ง 
พึงสังเกตดวยวา วิธีมนสิการ ณ ท่ีนี้ ทานแสดงสําหรับพระภิกษุ แตคฤหัสถก็อาจพิจารณาเลือกใชใหเหมาะกับตนได) 
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๗. พึงพิจารณาอานิสงสแหงเมตตา วาเม่ือตนปฏิบัติตาม จะไดรับผลดีอยางไรๆ บาง เชนวา หลับก็เปน

สุข ต่ืนก็เปนสุข ไมฝนราย เปนท่ีรักใครของคนท้ังหลาย เปนตน ตนควรปฏิบัติตาม เพ่ือใหไดรับผลดีเชนน้ัน; 
ถาพิจารณาอยางน้ีแลว ยังไมหายโกรธ 

๘. พึงพิจารณาแบบจําแนกแยกธาตุ ใหมองเห็นความจริงวา ท่ีคิดโกรธวุนวายกันไป ความจริงก็มีแตส่ิง

สมมติ คิดวาเปนสัตวบุคคล เปนผูน้ันผูนี้ ท่ีจริงมีแตอาการ ๓๒ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง มีแตธาตุตางๆ มี

แตขันธ ๕ มีแตอายตนะ ๑๒ มาประชุมกัน จะโกรธอะไร สวนไหน ความโกรธน้ันไมมีฐานที่ต้ังอะไรเลย; ถา

พิจารณาแงน้ีแลว ยังไมหายโกรธ 
๙. พึงแสดงออกภายนอก ในทางปฏิบัติ ดวยการใหส่ิงของ คือ หาส่ิงของมาใหแสดงไมตรีจิต และรับ

ของใหตอบแทนแกกัน เพราะทานชวยใหคนใจออนโยนเขาหากัน และพูดจากัน พวงเอาปยวาจามาดวย จึงเปน

เครื่องระงับอาฆาตท่ีไดผลย่ิง 

เทาท่ีกลาวมานี้ เปนเพียงตัวอยางแสดงใหเห็นแนววิธีพิจารณา ท่ีจัดอยูในพวกโยนิโสมนสิการแบบเรา
กุศล เปนตัวอยางวิธีพิจารณาท่ีใชไดท่ัวๆ ไปบาง ใชไดกับกุศลธรรมเฉพาะอยางบาง ขอสําคัญอยูท่ีวา เมื่อเขาใจ

หลักการและแนววิธีท่ัวๆ ไปดีแลว ผูฉลาดในอุบาย อาจคิดคนปรุงแตงรายละเอียดแบบตางๆ ของวิธีคิดแบบน้ี

ไดเพิ่มมากข้ึน เพื่อใชใหเหมาะสมกับการสรางเสริมกุศลหรือคุณธรรมเฉพาะแตละอยาง และสอดคลองทันกับ

กระบวนความคิดของมนุษยในกาลสมัยน้ันๆ อันจะทําใหใชปฏิบัติไดผลดียิ่งขึ้น  
กลาวไดวา วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมนี้ เปนวิธีท่ีเปดกวางท่ีสุดสําหรับการขยายดัดแปลง และ

สรรหาวิธีการปลีกยอยตางๆ มาใชไดอยางมากมายกวางขวาง สุดแตจะใหไดผลดีแกจริต อัธยาศัยของบุคคลที่

แตกตางกัน และเขากับสภาพแวดลอม ท่ีเปล่ียนแปลงแปลกกันไปตามถิ่นฐานกาลสมัย 
นอกจากหลักการท่ัวไปท่ีกลาวขางตนแลว ควรกลาวย้ําถึงองคประกอบสําคัญท่ีคอยพยุงความคิดใหอยู

ในโยนิโสมนสิการ อันไดแกสติ   
สติชวยยั้งหยุดความคิดที่หลงลอยไปเปนอโยนิโสมนสิการ และชวยเหน่ียวรั้งหรือดึงใหกลับมาตั้งตนใน

แนวทางของโยนิโสมนสิการไดใหม จึงเปนองคธรรมท่ีผูมีโยนิโสมนสิการจะตองใชอยูเรื่อยไป 

อน่ึง โยนิโสมนสิการแบบตางๆ ซึ่งสรุปไดเปน ๒ คือ โยนิโสมนสิการเพ่ือความรูตามสภาวะ และโยนิโส

มนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรมนั้น มีจุดแยกอยูท่ีขณะต้ังตนความคิด และสติอาจมีบทบาทสําคัญในการเลือก
ทางแยกท่ีจุดต้ังตนระหวางโยนิโสมนสิการแบบตางๆ น้ี เชนเดียวกับท่ีสติสามารถเลือกระหวางโยนิโสมนสิการ

กับอโยนิโสมนสิการ  
ดังเชนวา เมื่อรับรูอารมณแลว มีสติกําหนดมุงเพื่อจะรูตามความเปนจริง ก็เขาแนวโยนิโสมนสิการเพื่อ

ความรูตามสภาวะ แตถาสติกําหนดกุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่งเปนท่ีหมาย หรือระลึกถึงภาพความคิดท่ีดีงาม
บางอยางไวในใจ ก็เดินเขาสูโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรม  

โยนิโสมนสิการเพื่อรูตามสภาวะนั้น ข้ึนตอความจริงท่ีเปนไปอยูตามธรรมดา จึงมีลักษณะแนนอนเปน
อยางเดียว สวนโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรม ยังเปนเรื่องของการปรุงแตงในใจตามวิสัยของสังขาร จึง
มีลักษณะแผกผันไปไดหลากหลาย 

 



๖๕๔  พุทธธรรม 
 
๙. วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน 

วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  หรือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ เรียกส้ันๆ วา วิธีคิด

แบบอยูกับปจจุบัน อันจัดเปนวิธีคิดแบบที่ ๙ นี้ เปนเพียงการมองอีกดานหน่ึงของการคิดแบบอื่นๆ จะวาแทรก

หรือคลุมวิธีคิดแบบกอนๆ ท่ีกลาวมาแลว ก็ได แตท่ีแยกออกมาแสดงเปนอีกขอหน่ึงตางหาก ก็เพราะมีแงท่ีควร

ทําความเขาใจพิเศษ และมีความสําคัญโดยลําพังตัวของมันเอง 
อน่ึง วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบันน้ี มีเน้ือหารวมอยูในสติปฏฐาน ๔ ซึ่งจะกลาวถึงในองคมรรคขอ

ท่ี ๗ คือ สัมมาสติดวย แตท่ีแยกบรรยาย ก็เพราะเพงความหมายคนละแง กลาวคือ ในสติปฏฐาน การบรรยาย

เพงถึงการต้ังสติระลึกรูเต็มตื่นอยูกับส่ิงท่ีกําลังเกิดขึ้น กําลังเปนไปอยู กําลังรับรู หรือกําลังกระทําในปจจุบันทัน

ทุกๆ ขณะ สวนในท่ีนี้ การบรรยายเพงถึงการใชความคิด และเนื้อหาของความคิด ท่ีสติระลึกรูกําหนดอยูนั้น 
ขอท่ีจะตองทําความเขาใจเปนพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิดแบบนี้ ก็คือ การท่ีมีผูเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมาย

ของการเปนอยูในปจจุบัน หรือมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ โดยเห็นไปวา พระพุทธศาสนาสอนใหคิดถึงส่ิงท่ีอยู

เฉพาะหนา กําลังเปนไปในปจจุบันเทาน้ัน ไมใหคิดพิจารณา เกี่ยวกับอดีตหรืออนาคต ตลอดจนไมใหคิด

เตรียมการหรือวางแผนงานเพื่อกาลภายหนา   
เม่ือเขาใจผิดแลว ถาเปนผูปฏิบัติธรรม ก็เลยปฏิบัติผิดจากหลักพระพุทธศาสนา ถาเปนบุคคลภายนอก

มองเขามา ก็เลยเพงวาถึงผลรายตางๆ ท่ีพระพุทธศาสนาจะนํามาใหแกหมูชนผูปฏิบัติ  
กลาวโดยสรุป ความหมายที่ควรเขาใจเกี่ยวกับปจจุบัน อดีต และอนาคต สําหรับการใชความคิดแบบท่ี 

๙ นี้ มีดังนี้
1333

  
- ความคิดที่ไมอยูกับปจจุบัน คือความคิดที่เกาะติดอดีตและเล่ือนลอยไปในอนาคตนั้น มีลักษณะ

สําคัญท่ีพูดไดส้ันๆ วา เปนความคิดในแนวทางของตัณหา หรือคิดดวยดวยอํานาจตัณหา คิดไปตามความรูสึก 

หรือใชคําสมัยใหมวา ตกอยูใตอํานาจอารมณ
1334

 โดยมีอาการหวนละหอยโหยหาอาลัยอาวรณถึงส่ิงท่ีลวงแลว 

เพราะความเกาะติดหรือคางคาในรูปใดรูปหนึ่ง หรือเควงควางเล่ือนลอยฟุงซานไปในภาพที่ฝนเพอปรุงแตง ซึ่งไม

มีฐานแหงความเปนจริงในปจจุบัน เพราะอึดอัดไมพอใจสภาพท่ีประสบอยู ปรารถนาจะหนีจากปจจุบัน 
สวนความคิดชนิดท่ีเปนอยูในปจจุบัน มีลักษณะท่ีพูดส้ันๆ ไดวา เปนการคิดในแนวทางของความรู 

หรือคิดดวยอํานาจปญญา ถาคิดในแนวทางของความรู หรือคิดดวยอํานาจปญญาแลว ไมวาจะเปนเรื่องท่ีเปนไป

อยูในขณะน้ี หรือเปนเรื่องลวงไปแลว หรือเปนเรื่องของกาลภายหนา ก็จัดเขาในการอยูกับปจจุบันทั้งน้ัน   
ดังจะเห็นไดชัดเจนวา ความรู การคิด การพิจารณาดวยปญญา เกี่ยวกับเรื่องอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต

ก็ตาม เปนส่ิงท่ีถูกตอง และมีความสําคัญตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในทุกระดับ ต้ังแตในระดับ

ชีวิตประจําวัน เชน การส่ังสอนเกี่ยวกับบทเรียนจากอดีต ความไมประมาทระมัดระวังปองกันภัยในอนาคต เปน

ตน  จนถึงในระดับการรูแจงสัจธรรม  ตลอดจนการบําเพ็ญพุทธกิจ  เชน  ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (รูอดีต) อตี

ตังสญาณ (รูอดีต) อนาคตังสญาณ (รูอนาคต) เปนตน 
                                                 
1333   บทวาดวยโยนิโสมนสิการนี้ ไดเขียนตนฉบับ ๒ ครั้ง เพราะครั้งแรก ตนฉบับที่เปนลายมือหายไป จึงตองเขียนใหม ในการเขียนคร้ัง

กอนท่ีตนฉบับไดหายไปน้ัน เนื้อความสวนที่ทําความเขาใจเปนพิเศษ เพื่อแกไขความเขาใจผิดเรื่องนี้ เปนตอนที่ไดพยายามคิดเขียน

โดยมุงจะใหชัดเจนมากที่สุดแหงหนึ่ง สวนในการเขยีนครั้งใหมน้ีไมอาจจดจําความท่ีเขียนไปแลวในครั้งกอนได จึงเขียนพอใหเขาใจ 
1334   อารมณในที่น้ี หมายถึงคําที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา emotion ไมใชอารมณในภาษาธรรม (แตถามองใหลึกจริงๆ ก็เปนการตกอยูใน

อํานาจของอารมณในภาษาธรรมดวย) 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๕๕ 
 

  

- วาโดยความหมายทางธรรม ในข้ันการฝกอบรมทางจิตใจท่ีแทจริง คําวา อดีต ปจจุบัน และอนาคต 

ก็ไมตรงกับความเขาใจของคนท่ัวไป คําวา “ปจจุบัน” ตามที่คนทั่วไปเขาใจ มักครอบคลุมกาลเวลาชวงกวางท่ีไม

ชัดเจน สวนในทางธรรม เม่ือวาถึงการปฏิบัติทางจิต ปจจุบัน หมายถึงขณะเดียวท่ีกําลังเกิดขึ้นเปนอยู  
ในความหมายที่ลึกลงไปนี้ เปนอยูในปจจุบัน หรืออยูกับปจจุบัน หมายถึงมีสติทันอยูกับส่ิงท่ีรับรู

เกี่ยวของ หรือตองทําในเวลาน้ันๆ แตละขณะ ทุกๆขณะ ถาจิตรับรูส่ิงใดแลว เกิดความชอบใจหรือไมชอบใจขึ้น 

ก็ติดของวนเวียนอยูกับภาพของส่ิงนั้นที่สรางซอนข้ึนในใจ เปนอัน ตกไปในอดีต (เรียกวา “ตกอดีต”) ตามไมทัน

ของจริง หลุดหลงพลาดไปจากขณะปจจุบันแลว หรือถาจิตหลุดลอยจากขณะปจจุบัน คิดฝนไปตามความรูสึกท่ี

เกาะเกี่ยวกับภาพเลยไปขางหนาของส่ิงท่ียังไมมา ก็เปนอันฟุ้งไปในอนาคต  
โดยนัยน้ี แมแตอดีต และอนาคต ตามความหมายทางธรรม ก็อาจยังอยูในขอบเขตแหงเวลาปจจุบัน

ตามความหมายของคนท่ัวไป  

- ตามเน้ือความที่กลาวมาแลวน้ี จะมองเห็นความหมายสําคัญแงหน่ึงของคําวาปจจุบันในทางธรรมวา 

มิใชเพงท่ีเหตุการณท่ีกําลังเกิดขึ้นอยูในโลกภายนอกแททีเดียว แตหมายถึงส่ิงท่ีเกี่ยวของในขณะนั้นๆ เปน

สําคัญ ดังน้ัน มองอีกดานหน่ึงส่ิงท่ีตามความหมายของคนท่ัวไปวาเปนอดีต หรือเปนอนาคต ก็อาจกลายเปน

ปจจุบันตามความหมายทางธรรมได เชนเดียวกับท่ีปจจุบันของคนท่ัวไปอาจกลายเปนอดีตหรืออนาคตตาม

ความหมายทางธรรมดังไดกลาวมาแลว   
สรุปงายๆ วา ความเปนปจจุบันกําหนดเอาท่ีความเกี่ยวของ ตองรู ตองทํา เปนสําคัญ ขยายความหมาย

ออกมาในวงกวางถึงระดับชีวิตประจําวัน ส่ิงท่ีเปนปจจุบัน คลุมถึงเรื่องราวท้ังหลายท่ีเชื่อมโยงตอกันมาถึงส่ิงท่ี
กําลังรับรู กําลังพิจารณาเกี่ยวของตองกระทําอยู เรื่องท่ีเกี่ยวของกับการกระทํากิจหนาท่ี เรื่องท่ีปรารภเพื่อทํากิจ 

ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือปฏิบัติได ไมใชคิดเล่ือนลอยฟุงเพอฝนไปกับอารมณท่ีชอบใจหรือไมชอบใจ หรือ

ติดของอยูกับความชอบ ความชัง หรือฟุงซานพลานไปอยางไรจุดหมาย 

ความหมายแงตางๆ เหลานี้ จะมองเห็นไดจากพุทธพจน ท่ีจะยกมาแสดงในท่ีนี้ แมแตพุทธพจนท่ีตรัส

แนะนําไมใหรําพึงหลัง ไมใหเพอหวังอนาคต ก็เปนการตัดความรูสึกฝายนั้นออกไป โดยอยูกับความตระหนักรู

ภาวะที่เปนจริงในการทํากิจหนาท่ี ดังจะขอใหสังเกตจากบาลีท่ียกมาอางตอไปนี้ 

“ไม่พึงหวนละห้อยถึงส่ิงท่ีล่วงแล้ว ไม่พึงเพ้อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง, สิ่งใดเป็นอดีต สิ่งนั้นก็
ล่วงเลยไปแล้ว สิ่งใดเป็นอนาคต สิ่งนั้นก็ยังไม่ถึง; ส่วนผู้ใดมองเห็นแจ้งชัด ซึ่งสิ่งที่เป็น
ปัจจุบันในกรณีน้ันๆ อันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน ครั้นรู้ชัดแล้ว พึงบําเพ็ญส่ิงน้ัน 

“ควรทําความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่ารู้ได้ว่าจะตายในวันพรุ่ง, กับพญามัจจุราชแม่ทัพ
ใหญ่น้ัน ไม่มีการผัดเพี้ยนได้เลย 

“ผู้ท่ีเป็นอยู่อย่างนี้ มีความเพียร ไม่ซึมเซาทั้งคืนวัน พระสันตมุนีทรงเรียนขานว่า ผู้มีแต่
ละวันเจริญดี”1335 

อีกแหงหน่ึงวา 

                                                 
1335  ภัทเทกรัตตสูตร, ม.อุ.๑๔/๕๒๖-๕๓๔/๓๔๘-๓๕๑ และดูสูตรสืบเน่ืองตอๆ ไป ๑๔/๕๓๕-๕๗๘/๓๕๒-๓๗๕, (ผูมีแตละวันเจริญดี 

แปลจาก ภทฺเทกรตฺต ซ่ึงแปลโดยพยัญชนะวา ผูมีราตรีเดียวเจริญ จะแปลวา ผูมีแตละราตรีนําโชค ก็ได) 



๖๕๖  พุทธธรรม 
 

“ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มา ดํารงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็น
ปัจจุบัน ฉะน้ัน ผิวพรรณจึงผ่องใส 

“ส่วนเหล่าชนที่อ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มา ละห้อยหาสิ่งที่ล่วงแล้ว จึงซูบ
ซีดหม่นหมอง เหมือนต้นอ้อสด ที่เขาถอนท้ึงขึ้นท้ิงไว้ท่ีในกลางแดด1336 

พึงสังเกตการวางทาทีของจิตใจเกี่ยวกับกาลเวลา ในแงท่ีไมเปนไปตามอํานาจตัณหา ตามบาลีขางตนน้ี 

แลวเทียบกับการปฏิบัติตออนาคตดวยปญญา ท่ีใชบําเพ็ญกิจตามบาลีขอตอๆ ไป เริ่มตั้งแตคําสอนเกี่ยวกับการ

ดําเนินชีวิตของชาวบาน ไปจนถึงการบําเพ็ญกิจของพระภิกษุ และเริ่มแตการบําเพ็ญกิจสวนตัว ไปจนถึงความ

รับผิดชอบตอกิจการของสวนรวม ดังนี้ 
“พึงระแวงสิ่งที่ควรระแวง พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง, ธีรชนตรวจตราโลกทั้งสอง เพราะ

คํานึงภัยท่ียังไม่มาถึง”1337 
“เป็นคนควรหวังเรื่อยไป บัณฑิตไม่ควรท้อแท้ เราเห็นประจักษ์มากับตนเอง เราปรารถนา

อย่างใด ก็ได้สมตามน้ัน”1338 
“เธอทั ้งหลาย จงยังกิจ (ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู ้อ ื ่น) ให้ส ําเร ็จ ด้วยความไม่

ประมาท”1339 

ตัวอยางการคํานึงอนาคตแลวปฏิบัติตนเองของพระภิกษุ 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นภัยอนาคต ๕ ประการต่อไปนี้ ย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่ 

โดยเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศตัวเด็ดเดี่ยว เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึง
ธรรมท่ียังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมท่ียังไม่ประจักษ์แจ้ง; ๕ ประการ คืออะไร? ได้แก่ 

(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ เรายังหนุ่ม ยังเยาว์ มีผมดําสนิท 
ประกอบด้วยความหนุ่มแน่นยามปฐมวัย แต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความชราจะเข้าต้องกายนี้ได้ ก็แล
การที่คนแก่เฒ่า ถูกชราครอบงําแล้ว จะมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ย่อมมิใช่จะทํา
ได้โดยง่าย การที่จะเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็มิใช่จะทําได้โดยง่าย อย่า
กระนั้นเลย ก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าชอบใจ ไม่น่าพึงใจนั้น จะมาถึง เราเร่งเริ่ม
ระดมความเพียรเสียก่อนเถิด เพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ...ซึ่งเมื่อเรามีพร้อมแล้ว แม้
จะแก่เฒ่าลง ก็จักเป็นอยู่ผาสุก... 

(๒) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ เรามีอาพาธน้อย มีความเจ็บไข้
น้อย ประกอบด้วยแรงไฟเผาผลาญย่อยอาหารที่สมํ่าเสมอ ไม่เย็นเกินไป ไม่ร้อนเกินไป พอดี 
เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร แต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความเจ็บไข้จะเข้าต้องกายนี้ได้ ฯลฯ เราจะเร่ง
เริ่มระดมความเพียร...แม้เจ็บไข้ ก็จักเป็นอยู่ผาสุก... 

(๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ ข้าวยังดี บิณฑบาตหาได้ง่าย 
การยังชีพด้วยการอุ้มบาตรเที่ยวไป ก็ยังทําได้ง่าย แต่ก็จะมีคราวสมัยที่อาหารขาดแคลน ข้าวไม่

                                                 
1336  สํ.ส.๑๕/๒๒/๗ 
1337  ขุ.ชา.๒๗/๕๔๕/๑๓๖; ๑๐๙๒/๒๓๑ 
1338  ขุ.ชา.๒๗/๕๑/๑๗; ๑๘๕๔/๓๖๒; ๒๘/๔๕๐/๑๖๗ เปนตน 
1339  พุทธปจฉิมวาจา, ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐ 
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ดี หาบิณฑบาตได้ยาก การยังชีพด้วยการอุ้มบาตรเที่ยวไป มิใช่ทําได้ง่าย พวกประชาชนในที่หา
อาหารได้ยาก ก็จะอพยพไปยังถิ่นท่ีหาอาหารได้ง่าย วัดในถิ่นนั้นก็จะเป็นที่คับคั่งจอแจ ก็เมื่อวัด
คับคั่งจอแจ การที่จะมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ย่อมมิใช่จะทําได้ง่าย การที่จะเข้า
เสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็มิใช่จะทําได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย ฯลฯ เราจะเร่ง
เริ่มระดมความเพียร...แม้อาหารขาดแคลน ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...  

(๔) อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ ประชาชนทั้งหลาย พร้อมเพรียง 
ร่วมบันเทิง ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนนํ้ากับนํ้านม มองดูกันด้วยสายตารักใคร่ แต่ก็จะมีคราว
สมัยที่เกิดมีภัย มีการก่อกําเริบในแดนดง ชาวชนบทพากันขึ้นยานหนีแยกย้ายกันไป ในเมื่อมี
ภัย ประชาชนทั้งหลายย่อมอพยพไปยังถิ่นที่ปลอดภัย วัดในถิ่นนั้นก็จะคับคั่งจอแจ ฯลฯ เรา
จะเร่งเริ่มระดมความเพียร...แม้เม่ือมีภัย ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...   

(๕) อีกประการหน่ึง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า: เวลานี้ สงฆ์ยังพร้อมเพรียง ร่วมบันเทิง
ไม่วิวาทกัน มีการสวดปาติโมกข์ร่วมกัน เป็นอยู่ผาสุก แต่ก็จะมีคราวสมัยที่สงฆ์แตกแยกกัน 
ครั้นเม่ือสงฆ์แตกแยกแล้ว การท่ีจะมนสิการคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ย่อมจะมิใช่เป็นสิ่งที่
ทําได้โดยง่าย การที่จะเข้าเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็มิใช่จะทําได้ง่าย อย่า
กระน้ันเลย ฯลฯ เราจะเร่งเริ่มระดมความเพียร...แม้สงฆ์แตกแยกกัน ก็จักเป็นอยู่ผาสุก...”1340 

อีกสูตรหนึ่ง ตรัสสอนภิกษุผูอยูปาวา เมื่อมองเห็นอนาคตภัย ๕ ประการ ควรจะเปนอยูโดยไมประมาท 

มีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดี่ยว เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อเขาถึงธรรมท่ียังไมเขาถึง เพื่อประจักษแจงธรรม

ท่ียังไมประจักษแจง  
อนาคตภัย ๕ ประการนั้น คือ ภิกษุพิจารณาวา ตนเองอยูผูเดียวในปา งู แมงปอง หรือตะขาบ อาจขบ

กัด หรืออาจพลัดล่ืนหกลม อาหารท่ีฉันแลวอาจเปนพิษ ดีหรือเสมหะอาจกําเริบ อาจเปนโรคลมรายแรง อาจพบ

สัตวราย เชน สิงห เสือ หมี อาจพบคนรายหรือพบอมนุษยราย แลวถูกทําอันตราย อาจถึงแกความตายเพราะ

เหตุเหลาน้ัน จึงจะตองเริ่มระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ1341 

ในดานการคิดเตรียมการ เพื่อปกปองคุมครองกิจการ และประโยชนสุขของสวนรวม ในกาลภายหนา ก็

มีพุทธพจนตรัสสนับสนุนไว เปนตัวอยางคลายๆ กัน เชน 
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาล

ต่อไป เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าไว้ ครั้นรู้ตระหนักล่วงหน้าแล้ว พึงพยายามเพื่อ
ป้องกันอนาคตภัยเหล่าน้ัน; อนาคตภัย ๕ ประการ คืออะไร? ได้แก่  

(๑) ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล มิได้เจริญจิต 
มิได้เจริญปัญญา, เธอเหล่านั้น ทั้งที่ตนเองมิได้เจริญกาย – ศีล – จิต – ปัญญา จักให้
อุปสมบทชนเหล่าอื่น และพวกเธอจักไม่สามารถฝึกฝนชนเหล่านั้นในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิ-
ปัญญา, แม้ชนเหล่านั้นก็จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา, 
ชนเหล่านั้น ทั้งที่ตนเองมิได้เจริญกาย – ศีล – จิต – ปัญญา ก็จักให้อุปสมบทชนเหล่าอื่น 

                                                 
1340  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๘/๑๑๗ 

1341  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๗/๑๑๕ 
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และจักไม่สามารถฝึกฝนชนเหล่าน้ันในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิปัญญา, แม้ชนเหล่านั้น ก็จักเป็นผู้
มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา; โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะ
เลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน... 

(๒) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล 
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา...เธอเหล่านั้นจักให้นิสัย (เป็นอาจารย์ปกครองดูแลสั่งสอน
ฝึกอบรม) แก่ชนเหล่าอื่น ฯลฯ โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะ
วินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน... 

(๓) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล 
มิได้เจริญจิต  มิได้เจริญปัญญา, เธอเหล่านั้น...กล่าวอภิธรรมกถา เวทัลลกถา ถลําเข้าสู่ธรรมที่
ผิด ก็จักไม่รู้ตัว, โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน 
ธรรมก็เลอะเลือน... 

(๔) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล 
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา, เธอเหล่านั้น...ครั้นเมื่อมีผู้กล่าวสูตรทั้งหลาย ที่เป็นตถาคต
ภาษิต ลึกซึ้ง มีอรรถลํ้าลึก เป็นโลกุตระ เกี่ยวด้วยสุญญตา จักไม่ตั้งใจฟัง ไม่เงี่ยโสตลงสดับ 
ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ ไม่สําคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่าเรียน, แต่ครั้นเมื่อเขากล่าวสูตร
ทั้งหลายที่กวีแต่ง เป็นบทกวี มีอักขระ พยัญชนะวิจิตร เป็นเรื่องภายนอก เป็นสาวกภาษิต 
จักต้ังใจฟัง จักเง่ียโสตลงสดับ จักต้ังจิตเพ่ือจะรู้ และจักสําคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึง
เล่าเรียน, โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน  
ธรรมก็เลอะเลือน...  

(๕) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มิได้เจริญกาย มิได้เจริญศีล 
มิได้เจริญจิต มิได้เจริญปัญญา...ภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระ จักเป็นผู้มักมาก ย่อหย่อน เป็นผู้นํา
ในทางเชือนแช ทอดธุระในการอยู่สงัด ไม่เริ ่มระดมความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 
เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง, ชุมชนผู้เกิดภายหลัง 
จักถือตามอย่างภิกษุเถระเหล่านั้น และชุมชนแม้นั้น ก็จักเป็นผู้มักมาก ย่อหย่อน เป็นผู้นํา
ในทางเชือนแช ทอดธุระในการอยู่สงัด ไม่เริ่มระดมความเพียร...โดยนัยนี้แล เพราะธรรมเลอะ
เลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมก็เลอะเลือน;  

“ภิกษุทั้งหลาย นี้คืออนาคตภัยประการที่ ๕ ซึ่งยังไม่เกิดในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป 
เธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้า และครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัย
น้ัน...”1342 

นอกจากนี้ ยังตรัสอนาคตภัยเกี่ยวกับสวนรวมไวอีกหมวดหนึ่ง ความวา 
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักเกิดขึ้นใน

กาลต่อไป เธอทั้งหลายพึงรู ้ตระหนักล่วงหน้าไว้ และครั ้นรู ้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อ
ป้องกันอนาคตภัยเหล่าน้ัน; อนาคตภัย ๕ ประการ คืออะไร? ได้แก่ 

                                                 
1342  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑ 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๕๙ 
 

  

(๑) ภิกษุทั้งหลาย ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้ชอบสวยชอบงามในเรื่องจีวร...
จักละเลิกการถือครองผ้าบังสุกุล จักละเลิกเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร จักมาออกันอยู่ใน
หมู่บ้าน อําเภอ และเมืองหลวง และจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควร อันไม่เหมาะ มี
ประการต่างๆ เพราะเห็นแก่จีวร... 

(๒) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้ชอบดีงามเอร็ดอร่อยในเรื่อง
อาหารบิณฑบาต...จักมาออกันอยู่ ในหมู่บ้าน อําเภอ และเมืองหลวง คอยแสวงหารสเลิศด้วย
ปลายล้ิน และจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควร อันไม่เหมาะ มีประการต่างๆ เพราะเห็นแก่
อาหารบิณฑบาต... 

(๓) อีกประการหน่ึง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้ชอบโก้ชอบงาม ในเรื่องที่อยู่
อาศัย...และจักประกอบการแสวงหาอันไม่สมควร อันไม่เหมาะ มีประการต่างๆ เพราะเห็นแก่ที่
อยู่อาศัย... 

(๔) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยภิกษุณี นาง
สิกขมานา และสามเณรทั้งหลาย, และเมื่อมีการคลุกคลีด้วยภิกษุณี นางสิกขมานา และ
สามเณรทั้งหลาย ก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้ คือ เธอทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ยินดี 
หรือจักลาสิกขา เวียนกลับไปเป็นคฤหัสถ์... 

(๕) อีกประการหนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยคนวัดและ
สามเณรทั้งหลาย, และเมื่อมีการคลุกคลีด้วยคนวัดและสามเณรทั้งหลาย ก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้ 
คือ เธอทั้งหลายจักเป็นอยู่ ประกอบการบริโภคสิ่งของที่ทําการสั่งสมไว้ มีประการต่างๆ จัก
กระทํานิมิต (เลศนัยหาลาภ) แม้อย่างหยาบๆ แม้ที่แผ่นดิน แม้ที่ปลายผักหญ้า, นี้คือ
อนาคตภัยประการที่ ๕ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ ้นในกาลต่อไป เธอทั้งหลายพึงรู้
ตระหนักล่วงหน้า และครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายาม เพ่ือป้องกันอนาคตภัยน้ัน...”1343 

เทาท่ีกลาวมาน้ี เปนตัวอยาง พอเปนเคร่ืองเทียบ เพื่อชวยใหแบงแยกได ระหวางความคิดถึงอดีตและ

อนาคตตามแนวทางของตัณหา ท่ีเพอฝนเล่ือนลอย ผลาญเวลาและคุณภาพของจิตใจใหสูญเสียไปเปลา กับ

ความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของปญญา ท่ีเปนเรื่องของกิจในปจจุบัน อันชวยใหเกิดประโยชนในทาง

ปฏิบัติ ชวยใหการปฏิบัติในปจจุบันถูกตองไดผลดียิ่งข้ึน   

เม่ือปฏิบัติถูกตองตามหลักการน้ี จะกลับกลายเปนการสนับสนุนใหมีการตระเตรียมและวางแผนกิจการ

ลวงหนา ดังตัวอยางกิจการสําคัญของสงฆ เชน การสังคายนาคร้ังท่ี ๑ ก็เกิดข้ึนเพราะความคํานึงอนาคตชนิดที่

เชื่อมโยงถึงกิจท่ีจะกระทําในปจจุบันได
1344

 โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้ 

                                                 
1343  องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๐/๑๒๔. 

1344  สังคีติสูตร ในพระไตรปฎก ก็เกิดจากการที่พระพุทธเจาทรงปรารภอดีต (การแตกแยกของนิครนถ ภายหลังศาสดาส้ินชีพ) และทรง

ปรารภอนาคต (การรอยกรองธรรมวินัย เพื่อเปนหลักชวยมิใหสงฆภายหนาแตกแยกกัน);  
   ขอสรุปที่ดีที่สุด ก็คือ ความหมายของสติ ที่เปนพุทธพจนน่ันเองวา “ระลึกกิจที่ทํา คําที่พูดแล้ว แม้นานได้”  (ที.ปา.๑๑/

๓๕๗/๒๘๓; อภิ.วิ.๓๕/๕๔๓/๓๐๖; ฯลฯ ฯลฯ)  



๖๖๐  พุทธธรรม 
 
๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  ความจริง วิภัชชวาทไมใชวิธีคิดโดยตรง แตเปนวิธีพูด หรือการแสดงหลักการ

แหงคําสอนแบบหน่ึง  
อยางไรก็ตาม การคิด กับการพูด เปนกรรมใกลชิดกันท่ีสุด กอนจะพูด ก็ตองคิดกอน ส่ิงท่ีพูดลวน

สําเร็จมาจากความคิดท้ังส้ิน ในทางธรรมก็แสดงหลักไววา วจีสังขาร (สภาวะท่ีปรุงแตงคําพูด) ไดแกวิตกและ

วิจาร
1345

 ดังนั้น จึงสามารถกลาวถึงวิภัชชวาทในระดับท่ีเปนความคิดได  
ยิ่งกวาน้ัน คําวา “วาทะ” ตางๆ หรือท่ีเรียกกันวาวาทะอยางน้ันอยางน้ี ก็มีความหมายลึกซึ้ง เล็งไปถึง

ระบบความคิดซึ่งเปนที่มาแหงระบบคําสอนท้ังหมด ท่ีเรียกกันวาเปนลัทธิหน่ึง ศาสนาหนึ่ง หรือปรัชญาสายหนึ่ง 

เปนตน คําวาวาทะ จึงเปนไวพจนแหงกันและกัน ของคําวา ทิฏฐิ ทิฐิ หรือทฤษฎี เชน สัพพัตถิกวาท คือ 

สัพพัตถิกทิฏฐิ นัตถิกวาท คือนัตถิกทิฏฐิ สัสสตวาท คือสัสสตทิฏฐิ อุจเฉทวาท คืออุจเฉททิฏฐิ อเหตุกวาท 

คืออเหตุกทิฏฐิ เปนตน  
คําวา “วิภัชชวาท” นี้ เปนช่ือเรียกอยางหน่ึงของพระพุทธศาสนา เปนคําสําคัญคําหน่ึง ท่ีใชแสดงระบบ

ความคิด ท่ีเปนแบบของพระพุทธศาสนา และวิธีคิดแบบวิภัชชวาท ก็มีความหมายคลุมถึงวิธีคิดแบบตางๆ ท่ี

กลาวมาแลวไดหลายอยาง การกลาวถึงวิธีคิดแบบวิภัชชวาท นอกจากทําใหรูจักวิธีคิดแงอื่นๆ เพิ่มข้ึนแลว ยังจะ

ชวยใหเขาใจวิธีคิดบางอยางท่ีกลาวมาแลวขางตนชัดเจนข้ึนอีกดวย 
การท่ีวิภัชชวาทเปนชื่อเรียกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา หรือเปนคําหน่ึงท่ีแสดงระบบความคิดของ

พระพุทธศาสนานั้น ถือไดวาเปนเพราะพระพุทธเจาทรงเรียกพระองคเองวาเปน วิภัชชวาท หรือวิภัชชวาที1346
 

และคําวา วิภัชชวาท หรือวิภัชชวาทีน้ัน ก็ไดเปนคําเรียกพระพุทธศาสนา หรือคําเรียกพระนามของพระพุทธเจา 

ซึ่งไดใชอางกันมาในประวัติการณแหงพระพุทธศาสนา เชน ในคราวสังคายนาคร้ังท่ี ๓ พระเจาอโศกมหาราชตรัส

ถามพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธานสงฆในการสังคายนาวา  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร พระ

เถระทูลตอบวา “มหาบพิตร พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนวิภัชชวาที”1347 
ถึงตรงนี้ ก็เทากับบอกวา วิภัชชวาทนั้นเปนคําใหญ ใชเรียกรวมๆ หมายถึงระบบวิธีคิดทั้งหมดของ

พระพุทธศาสนา  
วิภัชชวาท มาจาก วิภัชช + วาท “วิภัชช” แปลวา แยกแยะ แบงออก จําแนก หรือแจกแจง ใกลกับคําท่ี

ใชในปจจุบันวาวิเคราะห “วาท” แปลวา การกลาว การพูด การแสดงคําสอน ระบบคําสอน ลัทธิ วิภัชชวาทก็ 

แปลวา การพูดแยกแยะ พูดจําแนก หรือพูดแจกแจง หรือระบบการแสดงคําสอนแบบวิเคราะห  
ลักษณะสําคัญของความคิดและการพูดแบบนี้ คือ การมอง และแสดงความจริง โดยแยกแยะออกให

เห็นแตละแงละดาน ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแงหน่ึงแงเดียว หรือบางแง ข้ึนมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปอยาง

น้ันท้ังหมด หรือประเมินคุณคาความดีความช่ัว เปนตน โดยถือเอาสวนเดียวหรือบางสวนเทานั้นแลวตัดสิน

พรวดลงไป   
                                                 
1345  ม.มู.๑๒/๕๐๙/๕๕๐; สํ.สฬ.๑๘/๕๖๑/๓๖๑ 
1346  เชน ม.ม.๑๓/๗๑๑/๖๕๑; องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๔ ซ่ึงจะแสดงเนื้อความตอไป 
1347  วินย.อ.๑/๖๐; ปฺจ.อ.๑๔๕; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓๒๓๘; และดูประกอบ วิสุทฺธิ.๓/๑๑๔, ๓๗๔; วิภงฺค.อ.๑๖๘; ปฺจ.อ.๖๗๕; และดู

เบ็ดเตล็ด วินย.ฎีกา ๑/๒๒๗; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๔๕,๒๑๗,๕๑๘; องฺ.อ.๓/๑๖๖. 
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วาทะที่ตรงขามกับวิภัชชวาท เรียกวา เอกังสวาท แปลวา พูดแงเดียว คือจับไดเพียงแงหนึ่ง ดานหนึ่ง

หรือสวนหนึ่ง ก็วินิจฉัยตีคลุมลงไปอยางเดียวท้ังหมด หรือพูดตายตัวอยางเดียว  

เพ่ือใหเขาใจความหมายของวิภัชชวาทชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจําแนกแนววิธีคิดของวิภัชชวาทน้ันออกใหเห็น

ในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

ก.  จําแนกโดยแงดานของความจริง แบงซอยไดเปน ๒ อยาง คือ 
 ๑) จําแนกตามแงดานตางๆ ตามท่ีเปนอยูจริงของส่ิงนั้นๆ คือ มองหรือแถลงความจริงใหตรงตามท่ี

เปนอยูในแงน้ันดานน้ัน ไมใชจับเอาความจริงแงหน่ึงดานหน่ึง หรือแงอื่นดานอื่น มาตีคลุมเปนอยางน้ันไปหมด 

เชน เมื่อกลาวถึงบุคคลผูหน่ึงวาเขาดีหรือไมดี ก็ช้ีความจริงตามแงดานท่ีเปนอยางน้ันวา แงน้ัน ดานนั้น กรณีนั้น 

เขาดีอยางไร หรือไมดีอยางไร เปนตน ไมใชเหมาคลุมงายๆ ท้ังหมด ถาจะประเมินคุณคา ก็ตกลงกําหนดลงวา

จะเอาแงใดดานใดบาง แลวพิจารณาทีละแง ประมวลลงตามอัตราสวน ตัวอยางวิภัชชวาทในแงนี้ เชน คําสอน

เกี่ยวกับกามโภคี หรือชาวบาน ๑๐ ประเภทท่ีจะกลาวตอไป 
 ๒) จําแนกโดยมอง หรือแสดงความจริงของส่ิงน้ันๆ ใหครบทุกแงทุกดาน คือ เมื่อมอง หรือ

พิจารณาส่ิงใด ก็ไมมองแคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดียวแงเดียวของส่ิงนั้น หรือวินิจฉัยส่ิงนั้นดวยสวนเดียวแงเดียว

ของมัน แตมองหลายแงหลายดาน เชน จะวาดีหรือไมดี ก็วา ดีในแงนั้น ดานน้ัน กรณีนั้น ไมดีในแงน้ัน ดานนั้น 

กรณีนั้น ส่ิงน้ี ไมดีในแงนั้น แตดีในแงนี้ ส่ิงนั้น ดีในแงน้ัน แตไมดีในแงนี้ เปนตน  
การคิดจําแนกแนวนี้ มองดูคลายกับขอแรก แตเปนคนละอยาง และเปนสวนเสริมกันกับขอแรกใหผล

สมบูรณ ตัวอยางเชน คําสอนเกี่ยวกับกามโภคี คือชาวบาน ๑๐ ประเภทน้ัน และเรื่องพระบานพระปา ท่ีควรยก

ยอง หรือติเตียน เปนตน
1348

   
การคิดแนวนี้ มีผลรวมไปถึงการเขาใจในภาวะท่ีองคประกอบตางๆ หรือลักษณะดานตางๆ มาประมวล

กันเขาโดยครบถวน จึงเกิดเปนส่ิงน้ันๆ หรือเหตุการณนั้นๆ และการมองส่ิงหน่ึงๆ เหตุการณหน่ึงๆ โดยเห็น

กวางออกไปถึงลักษณะดานตางๆ และองคประกอบตางๆ ของมัน  

ข. จําแนกโดยสวนประกอบ   
การคิดจําแนกแบบน้ี คือ วิเคราะหแยกแยะออกไป ใหรูเทาทันภาวะท่ีส่ิงน้ันๆ เกิดขึ้นจากองคประกอบ

ยอยๆ ตางๆ มาประชุมกันเขา ไมติดตันอยูแคภายนอก หรือถูกลวงโดยภาพรวมของส่ิงน้ันๆ เชน แยกแยะสัตว

บุคคลออกเปนนามและรูป เปนขันธ ๕ และแบงซอยแตละอยางๆ ออกไป จนเห็นภาวะท่ีไมเปนอัตตา เปนทาง

รูเทาทันความจริงของสังขารธรรมท้ังหลาย  
วิภัชชวาทแงนี้ ตรงกับวิธีคิดอยางท่ี ๒ (วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ) ท่ีกลาวแลวขางตน จึงไม

จําเปนตองบรรยายอีก เดิมทีเดียว คําวาวิภัชชวาท ทานไมไดมุงใชในความหมายแงน้ี แตในคัมภีรรุนหลัง ทานใช

ศัพทคลุมถึงดวย
1349

 จึงนํามากลาวรวมไว  

                                                 
1348  ดูบาลีที่จะยกมาแสดงตอไป 

1349  เชน วิสุทฺธิ.ฎีกา ๓/๔๕, ๓๔๙, ๓๙๗ (คําเดิมท่ีใชในความหมายนี้ คือ วิภังค เชน ธาตุวิภังค ขันธวิภังค เปนตน) 



๖๖๒  พุทธธรรม 
 

ค.  จําแนกโดยลําดับขณะ   
การคิดจําแนกแบบน้ี คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับความสืบทอดแหงเหตุปจจัย ซอย

ออกไปเปนแตละขณะๆ ใหมองเห็นตัวเหตุปจจัยท่ีแทจริง ไมถูกลวงใหจับเหตุปจจัยสับสน  
การคิดแบบนี้ เปนดานหนึ่งของการคิดจําแนกโดยสวนประกอบ และการคิดจําแนกตามความสัมพันธ

แหงเหตุปจจัย แตมีลักษณะและการใชงานพิเศษ จึงแยกออกมาแสดงเปนอยางหน่ึง เปนวิธีท่ีใชมากในฝาย

อภิธรรม  
ตัวอยางเชน เม่ือโจรขึ้นปลนบาน และฆาเจาทรัพยตาย คนทั่วไปอาจพูดวา โจรฆาคนตายเพราะความ

โลภ คือ ความอยากไดทรัพย เปนเหตุใหฆาเจาทรัพย    
คําพูดนี้ ใชไดเพียงในฐานะเปนสํานวนพูดใหเขาใจกันงายๆ แตเมื่อวิเคราะหทางดานกระบวนธรรมท่ี

เปนไปภายในจิตอยางแทจริง หาเปนเชนน้ันไม ความโลภเปนเหตุของการฆาไมได โทสะจึงเปนเหตุของการฆาได 

เม่ือวิเคราะหโดยลําดับขณะแลว ก็จะเห็นวา โจรโลภอยากไดทรัพย แตเจาทรัพยเปนอุปสรรคตอการไดทรัพย

น้ัน ความโลภทรัพยจึงเปนเหตุใหโจรมีโทสะตอเจาทรัพย โจรจึงฆาเจาทรัพยดวยโทสะนั้น   
โจรโลภอยากไดทรัพย หาไดโลภอยากไดเจาทรัพยแตอยางใดไม ตัวเหตุท่ีแทของการฆา คือโทสะ หาใช

โลภะไม โลภะเปนเพียงเหตุใหลักทรัพยเทาน้ัน แตเปนปจจัยใหโทสะเกิดข้ึนตอส่ิงอื่นซึ่งขัดขวาง หรือไมเกื้อกูล

ตอความมุงหมายของมัน   
อยางไรก็ตาม ในภาษาสามัญจะพูดวา โจรฆาคนเพราะความโลภก็ได แตใหรูเขาใจเทาทันความจริงใน

กระบวนธรรมท่ีเปนไปตามลําดับขณะดังท่ีกลาวมาแลว วาความโลภเปนมูล เปนตัวการเริ่มตนในเรื่องนั้นเทานั้น 

การแยกแยะ หรือวิเคราะหโดยขณะเชนนี้ ทําใหในสมัยตอมา มีคําเรียกพระพุทธศาสนาวาเปน ขณิกวาท 

ง. จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย  
การคิดจําแนกแบบน้ี คือ สืบสาวสาเหตุปจจัยตางๆ ท่ีสัมพันธสืบทอดกันมาของสิ่ง หรือปรากฏการณ

ตางๆ ทําใหมองเห็นความจริงท่ีส่ิงท้ังหลายไมไดต้ังอยูลอยๆ ไมไดเกิดข้ึนลอยๆ ไมไดดํารงอยูเปนอิสระจากส่ิง

อื่นๆ และไมไดดํารงอยูโดยตัวของมันเอง แตเกิดข้ึนดวยอาศัยเหตุปจจัย จะดับไป และสามารถดับได ดวยการ

ดับท่ีเหตุปจจัย    
การคิดจําแนกในแงน้ี เปนวิธีคิดขอสําคัญมากอยางหน่ึง ตรงกับวิธีคิดแบบท่ี ๑ ท่ีกลาวแลวขางตน คือ 

วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย หรือวิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา ซึ่งนอกจากจะไดบรรยายในวิธีคิดแบบท่ี ๑ แลว 

ยังไดอธิบายไวอยางยืดยาวในบทวาดวยปฏิจจสมุปบาท 
ความคิดที่ขาดความตระหนักในความสัมพันธ ทําใหคนโนมเอียงไปในทางท่ีจะยึดความเห็นสุดทางขาง

ใดขางหนึ่ง เชน ยึดถือสัสสตวาท มองเห็นวามีอัตตาท่ีต้ังอยูเท่ียงแทนิรันดร หรือยึดถืออุจเฉทวาท มองเห็นวา

อัตตาตองดับส้ินขาดสูญไป ท้ังน้ีเพราะเมื่อเผลอลืมมองความสัมพันธตามเหตุปจจัย ก็มองเห็นส่ิงนั้นต้ังอยูขาด

ลอยโดดๆ แลวความเห็นเอียงสุดอยางใดอยางหนึ่งก็จึงเกิดขึ้น  
แตภาวะที่เปนจริงของส่ิงท้ังหลายไมไดขาดลอย อยางท่ีคนตัดตอนมองเอาอยางนั้น ส่ิงท้ังหลายสัมพันธ

กัน ขึ้นตอกัน และสืบทอดกัน เน่ืองดวยปจจัยยอยตางๆ ความมี หรือไมมี ไมใชภาวะเด็ดขาดลอยตัว ภาวะที่
เปนจริงเปนเหมือนอยูกลาง ระหวางความเห็นเอียงสุดสองอยางนั้น ความคิดแบบจําแนกโดยความสัมพันธแหง

เหตุปจจัย ชวยใหมองเห็นความจริงนั้น   
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ตามแนวคิดท่ีกลาวน้ี พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมอยางท่ีเรียกวาเปนกลางๆ คือ ไมกลาววา ส่ิงนี้มี 

หรือวาส่ิงนี้ไมมี แตกลาววา เพราะส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงนี้ไมมี ส่ิงน้ีจึงไมมี หรือวาน้ีมี ในเมื่อนั้นมี นี้ไมมี ใน
เมื่อน้ันไมมี  

หลักความจริงท่ีแสดงอยางนี้ เรียกวาอิทัปปัจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท และการแสดงหลักความ

จริงนี้ เรียกวา มัชเฌนธรรมเทศนา จึงอาจเรียกวิธีคิดแบบนี้อีกอยางหน่ึงดวยวา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรม
เทศนา หรือเรียกส้ันๆ วา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรม 

การจําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น นอกจากชวยไมใหเผลอมองส่ิงตางๆ หรือปญหาตางๆ 

อยางโดดเด่ียวขาดลอย และชวยใหความคิดเดินไดเปนสาย ไมติดตันแลว ยังครอบคลุมไปถึงการท่ีจะใหรูจักจับ

เหตุปจจัยไดตรงกับผลของมัน หรือใหไดเหตุปจจัยท่ีลงตัวพอดีกับผลที่ปรากฏดวย  

ความที่วานี้ เกี่ยวของกับความสับสนที่มักเกิดข้ึนแกคนท่ัวไป ๓ อยาง คือ  

๑) การนําเอาเรื่องราวอื่นๆ นอกกรณี มาปะปนสับสนกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณี เชน เม่ือ

บุคคลที่ไมสูดีคนหนึ่ง ไดรับผลอยางหนึ่งท่ีคนเห็นวาเปนผลดี มีคนอื่นบางคนพูดวา นาย ก. หรือนาย ข. ซึ่งเปน

คนดีมาก มีความดีหลายอยาง อยางน้ันอยางน้ี ทําไมจึงไมไดรับผลดีนี้ บางทีความจริงเปนวา ความดีของนาย 

ก.หรือนาย ข. ท่ีมีหลายๆ อยางนั้น ไมใชความดีท่ีสําหรับจะใหไดรับผลเฉพาะอนัน้ัน  
วิธีคิดแบบนี้ ชวยใหแยกเอาเรื่องราวหรือปจจัยอื่นๆ ท่ีไมเกี่ยวของ ออกไปจากเหตุปจจัยที่แทจริงของ

กรณีน้ันได ความหมายขอนี้ รวมถึงการจับผลใหตรงกับเหตุดวย คือ เหตุปจจัยใด เปนไปเพ่ือผลใด หรือผลใด

พึงเกดิจากเหตุปจจัยใด ก็มองเห็นตรงตามนั้น ไมไขวเขวสับสน  

๒) ความไม่ตระหนักถึงภาวะที่ปรากฏการณ์หรือผลที่คล้ายกัน อาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างกัน 
และเหตุปัจจัยอย่างเดียวกัน อาจไม่นําไปสู่ผลอย่างเดียวกัน เชน ภิกษุอยูปา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญก็

มี ไมสรรเสรญิก็มี โดยทรงพิจารณาสุดแตเหตุ คือเจตนา    
อีกตัวอยางหนึ่ง การไดทรัพยมา อาจเกิดจากการขยันทําการงาน จากการทําใหผูใหทรัพยพอใจ หรือ

จากการลักขโมยก็ได คนไดรับการยกยองสรรเสริญ อาจเกิดจากการทําความดีในสังคมที่นิยมความดี หรือเกิด

จากทําอะไรบางอยาง แมไมดี แตใหผลท่ีสนองความตองการ หรือเปนที่ชอบใจของผูยกยองสรรเสริญน้ันก็ได  
ในกรณีเหลาน้ี จะตองตระหนักดวยวา เหตุปจจัยตางกัน ท่ีใหเห็นผลเหมือนๆ กันน้ัน ยังมีผลตางกัน

อยางอื่นๆ ท่ีไมไดพิจารณาในกรณีเหลาน้ีดวย   
ในทํานองเดียวกัน คนตางคน ทําความดีอยางเดียวกัน คนหนึ่งทําแลวไดรับการยกยองสรรเสริญ 

เพราะทําในท่ีเขานิยมความดีน้ัน หรือทําเหมาะกับกาลเวลาที่ความดีนั้นกอประโยชนแกคนท่ียกยอง อีกคนหนึ่ง

ทําแลว กลับไมเปนที่ช่ืนชม เพราะทําในท่ีเขาไมนิยมความดีนั้น หรือทําแลวเปนการทําลายประโยชนของคนที่ไม

พอใจ หรือมีความบกพรองในตนเองอยางอื่นของผูกระทําความดีน้ัน ดังน้ีเปนตน  
ในกรณีเหลานี้ จะตองตระหนักดวยวา เหตุปจจัยอยางเดียวกัน ท่ียกขึ้นพิจารณาน้ัน ไมใชเปนเหตุ

ปจจัยท้ังหมดท่ีจะใหไดรับผลอยางน้ัน ความจริงสภาพแวดลอมและเรื่องราวอื่นๆ ก็เปนปจจัยรวมดวย ท่ีจะให

เกิด หรือไมใหเกิดผลอยางน้ัน 



๖๖๔  พุทธธรรม 
 

๓) การไม่ตระหนักถึงเหตุปัจจัยส่วนพิเศษนอกเหนือจากเหตุปัจจัยที่เหมือนกัน ขอน้ีเกี่ยวเนื่อง

กับความตอนทายของขอ ๒) กลาวคือ คนมักมองเฉพาะแตเหตุปจจัยบางอยางท่ีตนม่ันหมายวาจะใหเกิดผล

อยางน้ันๆ ครั้นตางบุคคลทําเหตุปจจัยอยางเดียวกันแลว คนหน่ึงไดรับผลท่ีตองการ อีกคนหน่ึงไมไดรับผลนั้น 

ก็เห็นไปวาเหตุปจจัยนั้นไมใหผลจริง เปนตน   
ดังตัวอยางเชน คนสองคนทํางานดีเทากัน มีกรณีท่ีจะไดรับการคัดเลือกอยางหนึ่ง เปนธรรมดาที่คน

หนึ่งจะไดรับเลือก อีกคนหน่ึงไมไดรับเลือก ถาไมใชวิธีเส่ียงทายโดยจับสลาก ก็จะมีปจจัยอื่นเขามาเกี่ยวของ 

เชน คนหน่ึงสุขภาพดีกวา หรือรูปรางดีกวา และคุณธรรมหรือความสามารถทางปญญาที่ยิ่งหรือหยอนของผู

คัดเลือก เปนตน ซึ่งลวนเปนปจจัยไดท้ังส้ิน 
ตัวอยางท่ียกมาในท่ีน้ี เก่ียวกับหลักกรรมทั้งส้ิน แมตัวอยางท่ีเปนไปตามกฎอยางอื่น ก็พึงเขาใจใน

ทํานองเดียวกัน 

จ. จําแนกโดยเงื่อนไข   
การจําแนกแบบน้ี คือ มองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเง่ือนไขประกอบดวย ขอนี้เปนวิภัชชวาท

แบบท่ีพบบอยมากอยางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ถาถูกถามวา บุคคลนี้ควรคบหรือไม ถิ่นสถานนี้ควรเขาเกี่ยวของ

หรือไม ถาพระภิกษุเปนผูตอบ ก็อาจกลาวตามแนวบาลีวา ถาคบหรือเขาเก่ียวของแลว อกุศลธรรมเจริญ กุศล

ธรรมเส่ือม ไมควรคบ ไมควรเขาเกี่ยวของ แตถาคบหรือเขาเกี่ยวของแลว อกุศลธรรมเส่ือม กุศลธรรมเจริญ 

ควรคบ ควรเกี่ยวของ
1350

   
ตัวอยางอื่นๆ ในแนวนี้ เชน ถาถามวา ภิกษุควรถือธุดงคหรือไม ทานท่ีรูหลักดี ก็จะตอบวา ภิกษุใดถือ

ธุดงคแลว กรรมฐานดีข้ึน ภิกษุน้ันควรถือ ภิกษุใดถือแลว กรรมฐานเส่ือม ภิกษุน้ันไมควรถือ ภิกษุใดจะถือ

ธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานก็เจริญท้ังน้ัน ไมเส่ือม ภิกษุนั้น เม่ือจะอนุเคราะหชนรุนหลัง ควรถือ สวน

ภิกษุใดจะถือธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานยอมไมเจริญ ภิกษุนั้นก็ควรถือ เพ่ือเปนพ้ืนอุปนิสัยไว
1351

  
ถามีผูกลาววา พระพุทธเจาเปนอุจเฉทวาทหรือไม ถาตอบตามพระองค ก็วา ถาใชคําน้ันในความหมาย

อยางน้ีๆ ก็ใช ถาใชในความหมายวาอยางน้ันๆ ก็ไมใช
1352

 หรือถาถามวา ภิกษุท่ีชอบอยูผูเดียว จาริกไปรูปเดียว 

ช่ือวาปฏิบัติถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา ใชหรือไม ก็ตองตอบอยางมีเง่ือนไขเชนเดียวกัน
1353 

ตัวอยางทางวิชาการสมัยใหม เชน พิจารณาปญหาทางการศึกษาวา ควรปลอยใหเด็กพบเห็นส่ิงตางๆ ใน

สังคม เชน เรื่องราวและการแสดงตางๆ ทางส่ือมวลชน เปนตน อยางอิสระเสรีหรือไม หรือแคไหนเพียงไร ถา

ตอบตามแนววิภัชชวาท ก็จะไมพูดโพลงหรือพรวดลงไปอยางเดียว แตจะวินิจฉัยโดยพิจารณาเง่ือนไขตางๆ คือ 
๑) ความโนมเอียง ความพรอม นิสัย ความเคยชินตางๆ ซึ่งเด็กไดส่ังสมไวโดยการอบรมเลี้ยงดู และ

อิทธิพลทางวัฒนธรรม เปนตน เทาท่ีมีอยูในขณะนั้น (พูดภาษาทางธรรมวา สังขารท่ีเปนกุศลและ

อกุศล คือแนวคิดปรุงแตงท่ีไดส่ังสมเสพคุนเอาไว) อาจเรียกงายๆ วา พื้นของเด็กท่ีจะแลนไป 
                                                 
1350  ดู ม.อุ.๑๔/๑๙๘-๒๓๓/๑๔๕-๑๖๕; องฺ.นวก.๒๓/๒๑๐/๓๗๙; องฺ.ทสก.๒๔/๕๔/๑๐๖ (จะยกความจากบาลีแสดงเปนตัวอยาง

ขางหนา) 

1351  ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๐๓ 
1352  ดู วินย.๑ ตอนเวรัญชกัณฑ 

1353  ดู พุทธพจนท่ีจะยกมาใหพิจารณาตอไป 
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๒) โยนิโสมนสิการ คือ เด็กรูจักใชโยนิโสมนสิการอยูโดยปกติหรือไม และแคไหนเพียงไร 
๓) กัลยาณมิตร คือ มีบุคคลหรืออุปกรณท่ีจะชวยชี้แนะทางความคิดความเขาใจ เชนแงมุมในการมอง 

อยางถูกตองตอส่ิงท่ีพบเห็น หรือท่ีจะชักนําใหเด็กเกิดโยนิโสมนสิการอยางไดผลอยูหรือไม ไมวาจะ

เปนกลัยาณมิตรในครอบครัว ในส่ือมวลชนน้ันๆ หรือท่ัวๆ ไปในสังคม ก็ตาม 
๔) ประสบการณ คือส่ิงท่ีปลอยใหแพร หรือใหเด็กพบเห็นนั้น มีลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีเราหรือยั่วยุ  

เปนตน รุนแรงมากนอยถึงระดับใด  

ท้ัง ๔ ขอน้ี เปนตัวแปรไดท้ังนั้น แตในกรณีน้ี ยกเอาขอ ๔) ขึ้นต้ังเปนตัวยืน คําตอบจะเปนไปโดย

สัดสวน ซึ่งตอบไดเอง เชน ถาเด็กมีโยนิโสมนสิการดีจริงๆ หรือในสังคม หรือโดยเฉพาะที่ส่ือมวลชนนั้นเอง มี

กัลยาณมิตรท่ีสามารถจริงๆ กํากับอยู หรือพื้นดานแนวความคิดปรุงแตงท่ีเปนกุศล ซึ่งไดส่ังสมอบรมกันไวโดย

ครอบครัว หรือวัฒนธรรม มีมากและเขมแข็งจริงๆ แมวาส่ิงท่ีแพรหรือปลอยใหเด็กพบเห็น จะลอเรายั่วยุมาก ก็

ยากที่จะเปนปญหา และอาจหวังไดวาจะเกิดผลดีดวยซ้ําไป   
แตถาพ้ืนความโนมเอียงทางความคิดกุศล ก็ไมไดส่ังสมอบรมกันไว โยนิโสมนสิการ ก็ไมเคยฝกกันไว 

แลวยังไมจัดเตรียมใหมีกัลยาณมิตรไวดวย การปลอยนั้น ก็มีความหมายเทากับเปนการสรางเสริมสนับสนุน

ปญหา เหมือนดังวาจะต้ังใจทําลายเด็กโดยใชยาพิษเบ่ือเสียน่ันเอง 

ฉ. จําแนกโดยทางเลือก หรือความเปนไปไดอยางอื่น  
ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสําเร็จ หรือเขาถึงเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ก็ดี ในการพิจารณาหาความ

เขาใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้น และความเปนไปของส่ิง สภาพ หรือปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง ก็ดี ผูท่ีคิดคน
พิจารณาพึงตระหนักวา 

ก) หนทาง วิธีการ หรือความเปนไปได อาจมีไดหลายอยาง   
ข) ในบรรดาหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดหลายอยางน้ัน  บางอยางอาจดีกวา ไดผลกวา หรือตรง

แทกวาอยางอื่น 
ค) ในบรรดาทางเลือกหลายอยางน้ัน  บางอยาง  หรืออยางหนึ่ง อาจเหมาะสม หรือไดผลดีสําหรับตน

สําหรับตางคน หรือสําหรับกรณีนั้น มากกวาอยางอื่น 
ง) ทางเลือก หรือความเปนไปได อาจมีเพียงอยางเดียว หรือหลายอยาง แตเปนอยางอื่น คือไมใช

ทางเลือกหรือความเปนไปไดอยางท่ีตนกําลังปฏิบัติ หรือกําลังเขาใจอยูในขณะน้ัน 

ความตระหนักเชนน้ี มีผลดีหลายประการ เชน ทําใหไมอื้อต้ือติดตันวนเวียนอยูอยางหาทางออกไมได 
ในวิธีปฏิบัติหรือความคิดท่ีไมสําเร็จผล ไมถูกตอง  หรือไมเหมาะสมกับตน ทําใหไมทอแท ถดถอย หรืออับจน 
แลวหยุดเลิกความเพียรเสีย ในเมื่อทํา หรือคิดอยางใดอยางหนึ่ง หรือแมหลายอยางแลวไมสําเร็จ    

โดยเฉพาะ ขอท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทําใหสามารถคิดหา และคนพบหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดท่ี
ถูกตอง เหมาะสม ตรงแท เปนจริง หรือไดผลดีท่ีสุด  

วิธีคิดแบบน้ี จะเห็นตัวอยางจากพุทธประวัติ เม่ือพระพุทธเจาทรงทดลองบําเพ็ญทุกรกิริยา จําพวกตบะ 
ท่ีเปนอุดมการณของยุคสมัย อยางสุดกําลัง และสุดหนทางที่จะมีบุคคลผูใดปฏิบัติไดยิ่งไปกวาน้ันแลว ไมสําเร็จ
ผล แทนท่ีจะทรงติดตันและส้ินหวัง ทรงเห็นวา ไมใชทางท่ีถูกตอง ท่ีจะบรรลุจุดมุงหมาย แลวทรงดําริตอไป 
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ครั้งนั้น ทรงมีพุทธดําริวา  
“เราจะบรรลุญาณทัศนะอันพิเศษที่ทําให้เป็นอริยะ ซึ่งเหนือกว่าธรรมของมนุษย์นั้น 

ด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนน้ี หาได้ไม่, หนทางตรัสรู้คงจะเป็นอย่างอ่ืน”1354  
เม่ือทรงดําริแลว จึงทรงคิดพิจารณาและคนพบทางสายกลาง แลวทรงปฏิบัติจนบรรลุโพธิญาณในท่ีสุด 

ช.  วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง   
วิภัชชวาทปรากฏบอยๆ ในรูปของการตอบปญหา และทานจัดเปนวิธีตอบปญหาอยางหน่ึง ในบรรดาวิธี

ตอบปญหา ๔ อยาง มีช่ือเฉพาะเรียกวา “วิภัชชพยากรณ์” ซึ่งก็คือการนําเอาวิภัชชวาทไปใชในการตอบปญหา 
หรือตอบปญหาแบบวิภัชชวาทน่ันเอง 

เพ่ือความเขาใจชัดเจนในเรื่องนี้ พึงทราบวิธีตอบปญหา (ปญหาพยากรณ) ๔ อยาง คือ 
๑. เอกังสพยากรณ์ การตอบแงเดียว คือตอบอยางเดียวเด็ดขาด 
๒. วิภัชชพยากรณ์ การแยกแยะตอบ 
๓. ปฏิปุจฉาพยากรณ์ การตอบโดยยอนถาม 
๔. ฐปนะ  การยั้งหรือหยุด พับปญหาเสีย ไมตอบ 

วิธีตอบ ๔  อยางนี้ แบงตามลักษณะของปญหา ดังน้ัน ปญหาจึงแบงไดเปน ๔ ประเภท ตรงกับวิธีตอบ
เหลาน้ัน จะยกตัวอยางปญหาตามที่แสดงไวในคัมภีรรุนหลังมาแสดง ประกอบความเขาใจ ดังน้ี1355

  
๑. เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาท่ีควรตอบอยางเดียวเด็ดขาด เชน ถามวา จักษุไมเท่ียงใชไหม? พึง

ตอบไดทีเดียวแนนอนลงไปวา ใช 
๒. วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาท่ีควรแยกแยะ หรือจําแนกตอบ เชน ถามวา ส่ิงท่ีไมเท่ียง ไดแก 

จักษุใชไหม?  พึงแยกแยะตอบวา ไมเฉพาะจักษุเทาน้ัน แมโสตะ ฆานะ เปนตน ก็ไมเท่ียง 
๓. ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาท่ีควรตอบโดยยอนถาม เชน ถามวา จักษุฉันใด โสตะก็ฉันนั้น 

โสตะฉันใด จักษุก็ฉันนั้น ใชไหม? พึงยอนถามวา มุงความหมายแงใด ถาถามโดยหมายถึงแงใชดูหรือเห็น ก็

ไมใช แตถามุงความหมายแงวาไมเท่ียง ก็ใช 
๔. ฐปนียปญหา ปญหาท่ีพึงยับยั้ง หรือพับเสีย ไมควรตอบ เชน ถามวา ชีวะ กับสรีระ คือส่ิงเดียวกัน 

ใชไหม? พึงยับยั้งเสีย ไมตองตอบ 

น้ีเปนเพียงตัวอยางส้ันๆ งายๆ เพื่อความเขาใจเบ้ืองตน เมื่อวาโดยใจความ  
ปญหาแบบท่ี ๑ ไดแก  ปญหาซึ่งไมมีแงท่ีจะตองชี้แจง หรือไมมีเงื่อนงํา  จึงตอบแนนอนลงไปอยางใด

อยางหน่ึงไดทันที อีกตัวอยางหนึ่งวา คนทุกคนตองตาย ใชไหม? ก็ตอบไดทันทีวา ใช   
ปญหาแบบท่ี ๒ ไดแก เรื่องซึ่งมีแงท่ีตองชี้แจง โดยใชวิธีวิภัชชวาทแบบตางๆ ท่ีกลาวมาแลว  
ปญหาแบบท่ี ๓ พึงยอนถามทําความเขาใจกันกอน จึงตอบ หรือตอบดวยการยอนถาม หรือสอบถามไป 

ตอบไป อาจใชประกอบไปกับการตอบแบบท่ี ๒ คือ ควบกับวิภัชชพยากรณ   
                                                 
1354 ม.มู.๑๒/๔๒๕/๔๕๗ 
1355   ปญหา ๔ มาใน ที.ปา.๑๑/๒๕๕/๒๔๑; องฺ.ติก.๒๐/๕๐๗/๒๕๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๒/๕๙; และอางถึงใน นิทฺ.อ.๑/๘; ตัวอยางอธิบาย

มาใน มิลินฺท.๑๙๙ (ฉบับอักษรโรมัน หนา ๑๔๔); ที.อ.๒/๒๑๙; องฺ.อ.๒/๒๔๓ 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๖๗ 
 

  

ในบาลี พระพุทธเจาทรงใชวิธียอนถามบอย และดวยการทรงยอนถามนั้น ผูถามจะคอยๆ เขาใจส่ิงท่ีเขา

ถามไปเอง หรือชวยใหเขาตอบปญหาของเขาเอง โดยพระองคเพียงทรงช้ีแนะแงคิดตอให ไมตองทรงตอบ    
สวนปญหาแบบท่ี ๔ ซึ่งควรยับยั้งไมตอบ ไดแก คําถามเหลวไหลไรสาระจําพวกหนวดเตา เขากระตาย 

บาง ปญหาท่ีเขายังไมพรอมท่ีจะเขาใจ จึงยับยั้งไวกอน หันไปทําความเขาใจเรื่องอื่น ท่ีเปนการเตรียมพื้นของเขา

กอน แลวจึงคอยมาพูดกันใหม หรือใหเขาเขาใจไดเอง บาง  
ท่ีลึกลงไป ก็คือ ปญหาท่ีต้ังขึ้นมาไมถูก โดยคิดขึ้นจากความเขาใจผิด ไมตรงตามสภาวะ หรือไมมีตัว

สภาวะอยางนั้นจริง
1356

 เชนตัวอยางในบาลี มีผูถามวา ใครผัสสะ หรือผัสสะของใคร ใครเสวยอารมณ หรือ

เวทนาของใคร เปนตน ซึ่งไมอาจตอบตามที่เขาอยากฟงได จึงตองยับย้ัง หรือพับเสีย อาจช้ีแจงเหตุผลในการไม

ตอบ
1357.1

 หรือใหเขาตั้งปญหาเสียใหมใหถูกตอง ตรงตามสภาวะ
1752.2  

ตอไปน้ี จะยกขอความในบาลีแหงตางๆ มาแสดงตัวอยางแหงวิภัชชวาท 
“สารีบุตร แม้รูปท่ีรู้ได้ด้วยตา เราก็กล่าวเป็น ๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพ ก็มี ที่ไม่ควรเสพ

ก็มี คําที่ว่าน้ี เรากล่าว โดยอาศัยเหตุผลอะไร? เมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใด อกุศลธรรม
ทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย, รูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ ไม่ควร
เสพ; เมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใด อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย กุศลธรรมทั้งหลาย
ย่อมเจริญย่ิงขึ้น, รปูที่รู้ได้ด้วยตาอย่างน้ีควรเสพ... 

“สารีบุตร แม้เสียง...แม้กลิ่น...แม้รส...แม้สิ่งต้องกาย...แม้ธรรมที่รู้ได้ด้วยใจ เราก็กล่าวเป็น 
๒ อย่าง คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไม่ควรเสพ ก็มี...”1358 

“ภิกษุทั้งหลาย แม้จีวร เราก็กล่าวเป็น ๒ อย่าง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพ ก็มี; 
คําท่ีว่าดังน้ี เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไร? บรรดาจีวรเหล่านั้น หากภิกษุทราบจีวรใดว่า เมื่อ
เราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมหาย, จีวรอย่างนี้
ไม่ควรเสพ; บรรดาจีวรเหล่านั้น หากภิกษุทราบจีวรใดว่า เมื่อเราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรม
ท้ังหลายจะเส่ือมหาย กุศลธรรมท้ังหลายจะเจริญย่ิงขึ้น, จีวรอย่างน้ีควรเสพ... 

“ภิกษุทั้งหลาย แม้บิณฑบาต...แม้เสนาสนะ...แม้หมู่บ้านและชุมชน...แม้ท้องถิ่นชนบท...
แม้บุคคล เราก็กล่าวเป็น ๒ อย่าง คือ ท่ีควรเสพก็มี ไม่ควรเสพก็มี...”1359 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าอยู่อาศัยแดนป่าแห่งใดแห่งหนึ่ง, เมื่อเธอเข้าอยู่
อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็ไม่กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมั่น, อาสวะ
ทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้น ก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไป, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่าง
สูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุ เธอก็หาบรรลุไม่, อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิต ที่บรรพชิตพึงเก็บรวบรวมได้ 
คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเครื่องหยูกยาทั้งหลาย ก็มีมาโดยยาก, ภิกษุนั้น พิจารณา
เห็นดังน้ี...จะเป็นกลางคืน ก็ตาม กลางวัน ก็ตาม พึงหลีกไปเสียจากแดนป่าน้ัน ไม่พึงอยู่ 

                                                 
1356  ทานวา ความเห็นความเขาใจท่ีทําใหตั้งคําถามประเภทนี้ เกิดจากอโยนิโสมนสิการ หรือจากปรโตโฆสะที่ผิด (ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๓/

๒๐๐; มิลินฺท.๒๐๐; องฺ.อ.๒/๒๔๒) 
1357.1 เชน ม.ม.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓; สํ.สฬ.๒๘/๗๕๒-๘๐๓/๔๕๕-๔๘๙  1752.2 เชน สํ.นิ.๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗; ๑๒๙-๑๓๓/๗๒-๗๔ 
1358  ดู เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร, ม.อุ.๑๔/๑๙๘/๑๔๕-๒๓๓/๑๖๕ (กลาวถึงปจจัย ๔ บุคคล และส่ิงอื่นๆ อีกหลายอยาง) 
1359  องฺ.ทสก.๒๔/๕๔/๑๐๖ (มีในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ที่อางแลวดวย); มีคลายกันน้ี แตอธิบายสวนท่ีเก่ียวกับบุคคลในแงสําหรับ

พระภิกษุยืดยาวหนอย ใน องฺ.นวก.๒๓/๒๑๐/๓๗๙ (เคยอางในตอนวาดวยกัลยาณมิตร) 



๖๖๘  พุทธธรรม 
 

“...เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็ไม่กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้ง
มั่น, อาสวะที่ยังไม่หมดสิ้น ก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไป, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่าง
สูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุ เธอก็หาบรรลุไม่, แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิต...มีมาโดยไม่ยาก; ภิกษุนั้น 
พิจารณาเห็นดังน้ี...ตรองตระหนักแล้ว พึงหลีกไปเสียจากแดนป่าน้ัน ไม่พึงอยู่ 

“...เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ตั้งมั่น   
อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้น ก็ถึงความหมดสิ้นไป, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่าง
สูงสุด ที่ยังไม่บรรลุ เธอก็ค่อยบรรลุ, แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิต...มีมาโดยยาก; ภิกษุนั้น พิจารณา
เห็นดังนี ้ว่า...เราออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริก มิใช่เพราะเห็นแก่จีวร มิใช่เพราะเห็นแก่
บิณฑบาต มิใช่เพราะเห็นแก่เสนาสนะ มิใช่เพราะเห็นแก่เครื่องหยูกยา ก็แต่ว่า เมื่อเราอยู่อาศัย
แดนป่าน้ี สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็กํากับอยู่ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ตั้งมั่น...; ภิกษุนั้นตรองตระหนัก
แล้ว พึงอยู่ในป่าน้ัน ไม่พึงหลีกไป 

“...เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้น สติที่ยังไม่กํากับอยู่ ก็กํากับอยู่, จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ตั้งมั่น, 
อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไป ก็ถึงความหมดสิ้น, ภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่าง
สูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุ เธอก็ค่อยบรรลุ, อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิต...ก็มีมาโดยไม่ยาก; ภิกษุนั้น
พิจารณาเห็นดังน้ี...พึงอยู่ในป่าน้ัน แม้จนตลอดชีวิต ไม่พึงหลีกไป”1360 

อภัยราชกุมาร: พระองค์ผู้เจริญ คําพูดซึ่งไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่น พระองค์ตรัส
หรือไม่? 
พระพุทธเจา: น่ีแน่ะราชกุมาร ในเรื่องน้ี จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้  
(ตอจากน้ัน ไดทรงแยกแยะคําพูด ท่ีตรัส และไมตรัสไว มีใจความตอไปนี้)1361 
(๑) คําพูดท่ีไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส 
(๒) คําพูดที่จริง ถูกตอง,  แตไมเปนประโยชน,  ไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส 
(๓) คําพูดท่ีจริง ถูกตอง,  เปนประโยชน,  ไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของผูอื่น – เลือกกาลตรัส 
(๔) คําพูดท่ีไมจริง ไมถูกตอง,  ไมมีประโยชน,  ถึงเปนท่ีรกัที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส 
(๕) คําพูดที่จริง ถูกตอง,  แตไมเปนประโยชน, ถึงเปนท่ีรักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส 
(๖) คําพูดท่ีจริง ถูกตอง,  เปนประโยชน,  เปนที่รักท่ีชอบใจของผูอื่น  – เลือกกาลตรัส 

พระพุทธเจา: อานนท์! ศีลพรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอ
ส่ิงบูชา มีผลท้ังน้ันหรือ? 

พระอานนท์: พระองค์ผู้เจริญ ในข้อน้ี จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้ 
พระพุทธเจา: ถ้าอย่างน้ัน จงจําแนก  
พระอานนท์: เมื่อเสพศีลพรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอ

สิ่งบูชา อย่างใด อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย, ศีล
พรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบวงบําเรอ อย่างน้ี ไม่มีผล  

                                                 
1360  วนปตถสูตร, ๑๒/๒๓๔-๒๔๒/๒๑๒-๒๑๙ (กลาวถึง คาม นิคม นคร ชนบท และบุคคลดวย ความทํานองเดียวกัน โดยเฉพาะตอน

วาดวยบุคคล ความคลายกับ องฺ.นวก.๒๓/๒๑๐/๓๗๙ ดวย; คําแปลในท่ีนี้ ลัดขามไปบาง เพื่อไมใหเย่ินเยอ 
1361 ม.ม.๑๓/๙๓-๙๔/๘๙-๙๑ 
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เมื่อเสพศีลพรต การบําเพ็ญข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่งบูชา อย่างใด 
อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้น, ศีลพรต การบําเพ็ญ
ข้อปฏิบัติยากลําบาก พรหมจรรย์ การบําเรอสิ่งบูชา อย่างน้ีมีผล  

ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลข้อความน้ีแล้ว พระบรมศาสดาทรงพอพระทัย1362 

ปริพาชก: นี่แน่ะท่านคหบดี ทราบว่า ท่านพระสมณโคดม ทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่าง, 
ทรงค่อนว่า กล่าวติผู้บําเพ็ญตบะ ผู้เป็นอยู่ครํ่าๆ ท้ังหมด โดยส่วนเดียว ใช่ไหม? 
วิชชิยมาหิตะ: ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้า จะทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่าง ก็หา
ไม่, จะทรงค่อนว่า กล่าวติผู้บําเพ็ญตบะ ผู้เป็นอยู่ครํ่าๆ ทั้งหมด โดยส่วนเดียว ก็หามิได้, 
พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนตบะที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญตบะที่ควรสรรเสริญ, พระผู้มีพระ
ภาคทรงเป็นวิภัชชวาที ทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญสิ่งที่ควรสรรเสริญ ในเรื่องนี้ 
พระผู้มีพระภาคมิใช่เป็นเอกังสวาที (ผู้กล่าวส่วนเดียว)1363 

สุภมาณพ: ท่านพระโคตมะผู้เจริญ พราหมณ์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า คฤหัสถ์เป็นผู้บําเพ็ญ
กุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้ บรรพชิตหาใช่เป็นผู้บําเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้น
ให้สําเร็จได้ไม่; ในเรื่องน้ี ท่านพระโคตมะผู้เจริญ กล่าวไว้อย่างไร ? 
พระพุทธเจา: ดูกรมาณพ ในเรื่องนี้เราเป็นวิภัชชวาท เรามิใช่เป็นเอกังสวาท; เราไม่สรรเสริญการ
ปฏิบัติผิด ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือของบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติผิดแล้ว 
เพราะการปฏิบัติผิดเป็นเหตุ จึงเป็นผู้บําเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จไม่ได้; เรา
สรรเสริญการปฏิบัติชอบ ไม่ว่าของคฤหัสถ์ หรือของบรรพชิต, คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม 
ปฏิบัติชอบแล้ว เพราะการปฏิบัติชอบเป็นเหต ุจึงเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้ 

สุภมาณพ: ท่านพระโคตมะผู้เจริญ พราหมณ์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า การงานฝ่ายฆราวาสนี้ 
เป็นเรื่องใหญ่ เป็นกิจใหญ่ มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมาก จึงมีผลมาก, การงานฝ่าย
บรรพชานี้ เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นกิจน้อย มีเรื่องราวน้อย มีการระดมแรงน้อย จึงมีผลน้อย, 
ในเรื่องน้ี ท่านพระโคตมะกล่าวไว้อย่างไร? 
พระพุทธเจา: ดูกรมาณพ แม้ในเรื่องนี้ เราก็เป็นวิภัชชวาท เรามิใช่เอกังสวาท; การงานที่เป็น
เรื่องใหญ่ เป็นกิจใหญ่ มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมาก เม่ือไม่สําเร็จ เป็นสิ่งมีผลน้อย ก็มี, 
การงานที่เป็นเรื่องใหญ่ เป็นกิจใหญ่ มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมาก เมื่อสําเร็จ เป็นสิ่งที่มี
ผลมาก ก็มี, การงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นกิจน้อย มีเรื่องราวน้อย มีการระดมแรงน้อย 
เมื่อไม่สําเร็จ เป็นสิ่งมีผลน้อย ก็มี, การงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นกิจน้อย มีเรื่องราวน้อย 
มีการระดมแรงน้อย เม่ือสําเร็จ เป็นสิ่งมีผลมาก ก็มี”1364 
 

                                                 
1362  องฺ.ติก.๒๐/๕๑๘/๒๘๙ (การบําเพ็ญพรต แปลจากคําวา ชีวิต, การบวงบําเรอ แปลจากคําวา อุปฏฐานสาร; พึงตรวจสอบความหมาย

กับอรรถกถาดวย). 
1363  องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๔ (ตอมาวัชชิยมาหิตะ คหบดี ไดไปเฝาทูลความแดพระพุทธเจา พระองคไดตรัสอธิบายถึงตบะที่ควรบําเพ็ญ

และตบะท่ีไมควรบําเพ็ญ เปนตน โดยหลักความเจริญและความเสื่อมแหงกุศลและอกุศลธรรม คลายกับเรื่องกอน ๆ) 
1364  ม.ม.๑๓/๗๑๐-๑/๖๕๐-๑ (ตอจากนี้ ทรงอธิบายและยกตัวอยางการงาน ๔ แบบนั้น; การงานฝายฆราวาส = ฆราวาสกรรมฐาน ก็คือ

การงานอาชีพตางๆ เชน ทําไรไถนา, การงานฝายบรรพชา = บรรพชากรรมฐาน ก็คือกิจของผูบวช: พึงเขาใจความหมายของศัพท) 



๖๗๐  พุทธธรรม 
 

ปริพาชก: แน่ะท่านสมิทธิ บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจแล้ว
เขาจะเสวยอะไร? 
พระสมิทธิ: แน่ะท่านโปตลิบุตร บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
แล้ว เขาย่อมได้เสวยทุกข์ 

ตอมา พระพุทธเจาทรงทราบการสนทนาน้ี และตรัสวา 

“อานนท์ ปัญหาท่ีควรแยกแยะตอบ โมฆบุรุษสมิทธินี้ ตอบแก่โปตลิบุตรปริพาชก แง่
เดียวเสียแล้ว” 

และตอมา ตรัสอีกวา 

“...อานนท์ เบื้องต้นทีเดียว โปตลิบุตรปริพาชก ถามถึงเวทนา ๓, ถ้าโมฆบุรุษสมิทธิ
นี้ถูกถามอย่างนั้นแล้ว จะพึงตอบแก่โปตลิบุตรปริพาชกนั้นว่า: แน่ะท่านโปตลิบุตร บุคคลทํา
กรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เขาย่อมเสวย
สุข, บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา 
เขาย่อมเสวยทุกข์, บุคคลทํากรรมประกอบด้วยเจตนา ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้ง
แห่งอทุกขมสุขเวทนา เขาย่อมเสวยอทุกขมสุข (ไม่ทุกข์ไม่สุข);  

“เมื ่อตอบอย่างนี้ โมฆบุรุษสมิทธิ ก็จะพึงตอบแก่โปตลิบุตรปริพาชก โดยถูกต้อง
...”1365 

พระอานนทไปบิณฑบาต และไดเขาไปในบานของอุบาสิกา ช่ือมิคสาลา อุบาสิกาน้ันไดกลาวกะพระ

อานนทวา 
“พระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนี้ จะพึงเข้าใจอย่างไรกัน 

ในกรณีท่ีบุคคลผู้เป็นพรหมจารี กับบุคคลผู้ไม่เป็นพรหมจารี ทั้งสองคน จักเป็นผู้มีคติเสมอกัน
ในเบ้ืองหน้า;   

“ท่านปุราณะ บิดาของดิฉัน เป็นพรหมจารี มีความประพฤติเหินห่าง ว่างเว้นแล้วจาก
เมถุน ซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้าน, ท่านบิดาของดิฉันนั้น ถึงแก่กรรมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงพยากรณ์ว่า สัตว์ผู้เป็นสกทาคามี เข้าถึงดุสิตกายแล้ว,   

“ท่านอิสิทัตตะ ผู้เป็นที่รักแห่งท่านบิดาของดิฉัน เป็นผู้สันโดษด้วยภรรยาของตน ไม่เป็น
พรหมจารี แม้ท่านอิสิทัตตะน้ัน ก็ถึงแก่กรรมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า  สัตว์ผู้
เป็นสกทาคามี เข้าถึงดุสิตกายแล้ว,   

“พระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนี้ จะพึงเข้าใจอย่างไร
กัน ในกรณีที่บุคคลผู้เป็นพรหมจารี กับบุคคลผู้ไม่เป็นพรหมจารี ทั้งสองคน จักเป็นผู้มีคติ
เสมอกัน ในเบ้ืองหน้า” 

พระอานนทรับทราบแลว ไมไดตอบวากระไร แตไดนําความไปกราบทูลพระพุทธเจา พระองคทรงช้ีแจง

วา ความเขาใจเรื่องน้ี ตองอาศัยความรูจักความแตกตางระหวางบุคคล (ปุริสปุคคลปโรปริยญาณ ญาณที่หยั่งรู

ความย่ิงและหยอนของแตละบุคคล)  
                                                 
1365  ม.อุ.๑๔/๖๐๑-๒/๓๘๘ 
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จากนั้น ไดตรัสแสดงตัวอยางบุคคล ๖ พวก จัดเปน ๓ คู และบุคคล ๑๐ พวก จัดเปน ๕ คู แตละคูมี

คุณสมบัติบางอยางเสมอกัน โดยเฉพาะคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับผูอื่นหรือดานสังคม แตมีคุณสมบัติบางอยาง

พิเศษกวากัน โดยเฉพาะคุณสมบัติสวนเฉพาะตัว ท่ีตรงกับผลซึ่งจะพึงไดรับ   
ในกรณีอยางนี้ พวกนักวัดคน ก็มาวัดกันวา คนสองคนนั้น มีคุณสมบัติเหมือนกัน ทําไมคนหน่ึงไดรับ

ผลดีกวาอีกคนหนึ่ง ซึ่งการวัดเชนน้ันไมเปนผลดีแกผูชอบวัดเลย  
ในท่ีสุดทรงสรุปวา (สําหรับกรณีน้ี ดูภายนอก บุคคลทั้งสองเสมือนมีคุณสมบัติย่ิงหยอนกวากัน แต

คุณสมบัติภายในท่ีเปนหลักเทากัน) ปุราณะประกอบด้วยศีลอย่างใด อิสิทัตตะก็ประกอบด้วยศีลอย่างนั้น1366 
อิสิทัตตะประกอบด้วยปัญญาอย่างใด ปุราณะก็ประกอบด้วยปัญญาอย่างน้ัน1367 

พระพุทธเจาตรัสจําแนกกามโภคี คือชาวบาน ออกเปน ๑๐ ประเภท พรอมท้ังสวนดี สวนเสีย ของแต

ละประเภท มีใจความดังน้ี 
กลุมท่ี ๑ แสวงหาไม่ชอบธรรม 

๑. พวกหน่ึง แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว ไมเล้ียงตนใหเปนสุข, ท้ังไมเผื่อแผ
แบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี  – ควรตําหนิท้ัง ๓ สถาน 

๒. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, แตไมเผื่อแผแบงปน 

และไมใชทรัพยนั้นทําความดี  – ควรตําหนิ ๒ สถาน ควรชม ๑ สถาน 
๓. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, ท้ังเผื่อแผแบงปน

และใชทรัพยน้ันทําความดี  – ควรตําหนิ ๑ สถาน ควรชม ๒ สถาน 

กลุมท่ี ๒ แสวงหาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง 
๔. พวกหน่ึง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว ไมเล้ียงตนใหเปนสุข, 

ท้ังไมเผื่อแผแบงปน และไมใชทรัพยนั้นทําความดี  – ควรตําหนิ ๓ สถาน ควรชม ๑ สถาน 
๕. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, 

แตไมเผื่อแผแบงปน และไมใชทรัพยน้ันทําความดี  – ควรตําหนิ ๒ สถาน ควรชม ๒ สถาน 
๖. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, 

ท้ังเผื่อแผแบงปน และใชทรัพยน้ันทําความดี  – ควรตําหนิ ๑ สถาน ควรชม ๓ สถาน 

กลุมท่ี ๓  แสวงหาชอบธรรม 
๗. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยแลว ไมเล้ียงตนใหเปนสุข, ท้ังไมเผื่อแผแบงปน 

และไมใชทรัพยนั้นทําความดี  – ควรตําหนิ ๒ สถาน ควรชม ๑ สถาน 
๘. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, แตไมเผื่อแผแบงปน 

และไมใชทรัพยนั้นทําความดี  – ควรตําหนิ ๑ สถาน ควรชม ๒ สถาน 
๙. พวกหนึ่ง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, ท้ังเผื่อแผแบงปน และ

ใชทรัพยนั้นทําความดี, แตยังติด ยังหมกมุน กินใชทรัพยสมบัติ โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาที่จะทําตน

ใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย  – ควรชม ๓ สถาน ควรตําหนิ ๑ สถาน 

                                                 
1366  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๕/๓๘๗; องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๗ 

1367  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๕/๓๘๗; องฺ.ทสก.๒๔/๗๕/๑๔๗ 



๖๗๒  พุทธธรรม 
 
พวกพิเศษ แสวงหาชอบธรรม และกินใช้อย่างมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจเป็นอิสระ 

๑๐. พวกหน่ึง แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม, ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข, เผื่อแผแบงปน และใช

ทรัพยน้ันทําความดี, ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยสมบัติ โดยรูเทาทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสีย
ของมัน มีปญญาทําตนใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย – เปนชาวบานชนิดที่เลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชม

ท้ัง ๔ สถาน
1368

  

การจําแนกโดยวิภัชชวาทแบบนี้ ทําใหความคิด และการวินิจฉัยเรื่องราวตางๆ ชัดเจนตรงไปตรงมา 

ตามความเปนจริง และเทาความจริง พอดีกับความจริง จะไมเกิดความสับสนในเรื่องตางๆ  
ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวันอยางสามัญ เชน คําพูดวา เขาเปนคนตรงไปตรงมา ชอบพูดขวานผาซาก 

โผงผาง พูดเพราะไมเปน ดูเหมือนจะเอาลักษณะตรงไปตรงมา มากลบเกล่ือนลักษณะโผงผาง พูดไมไพเราะ ถา

จําแนกตามวิธีวิภัชชวาท ความเปนคนตรง เปนความดีของบุคคลผูน้ัน สวนการพูดไมไพเราะ โผงผาง ก็เปน

ขอบกพรองของเขา    
คนที่มีความดี ในแงความตรงน้ี ก็ตองยอมรับความบกพรองของตน ในแงคําพูดไมไพเราะ ไมตองเอา

ลักษณะท้ังสองมากลบเกล่ือนกัน เมื่อจะใหมีความดีครบถวน ก็ตองปรับปรุงตนเองในสวนท่ียังขาดยังพรองนั้น  
สวนคนที่พูดจาไพเราะ การพูดเพราะนั้น ก็เปนความดีของเขาอยางหนึ่ง แตเขาจะเปนคนตรงหรือไม ก็

อีกอยางหน่ึง ถาเขาตรง ก็เปนความดีอีกสวนหนึ่ง ถาไมตรง เขาก็บกพรองในสวนน้ัน   
ยังมีตอไปอีก ในแงท่ีเปนคนพูดจาไพเราะนั้น จะเปนการพูดดวยเจตนาดีงาม หรือเกิดจากความคิด

หลอกลวง มีเลหกลอยางไร ก็เปนเรื่องท่ีตองจําแนกกันในแงเจตนาท่ีเปนเหตุปจจัย แลวช้ีความจริงตามท่ีมันเปน

ในแงน้ันๆ ไมมีการสับสนกัน   
ดูตอไป สมมติวา จะเลือกคนไปทํางาน งานนั้นตองการคนพูดเพราะ หรือตองการคนพูดตรง ก็ตัดสิน

ไปตามความตองการของงานนั้น ถางานน้ันใชคนพูดเพราะ ก็เลือกคนพูดเพราะ (คนเลือกก็คงพยายามหาคนพูด

เพราะ ท่ีมีความซื่อสัตยดวย) คนตรงท่ีพูดไมเพราะ ก็ไมตองมาอางความดีในดานความตรงของตน หรือถางาน

ตองการความตรง คนจะพูดเพราะหรือไมเพราะ ไมสําคัญ คนไมถูกเลือก ก็ไมตองเอาความออนหวานของตน

ข้ึนมาใชเปนเหตุผลเกี่ยวกับกรณีนั้น หรือถาจะพิจารณาความสัมพันธทางจิตวิทยาระหวางลักษณะ ๒ ดาน คือ

ความตรง กับการพูดไมไพเราะ และการพูดออนหวาน กับความมีเลหกล ก็วาใหชัดวาจะวิเคราะหในแงนั้นๆ  
วิธีวิภัชชวาทนี้ จึงตรงไปตรงมา พอดีกับความจริง เปนกลางๆ ตามธรรมชาติแทๆ เปนแบบอยาง

สําหรับผูตองการพูดตรงไปตรงมาอยางแทจริง 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่า มี ๕ ประเภท ดังนี้: ๕ ประเภท คืออะไร? ได้แก่ ผู้ที่อยู่ป่า

เพราะเป็นผู้โง่เขลา เพราะงมงาย ๑ ผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงอยู่ป่า ๑ 
ผู้อยู่ป่าเพราะความเสียจริต เพราะจิตฟุ้งซ่าน ๑ ผู้อยู่ป่าเพราะเห็นว่า การอยู่ป่านี้ พระพุทธะ
ทั้งหลาย พระพุทธสาวกทั้งหลายสรรเสริญ ๑ ผู้อยู่ป่า เพราะอาศัยความเป็นผู้มักน้อย ความสันโดษ 

ความขัดเกลา ความใฝ่สงัด ความพอใจเท่าที่มี ๑...บรรดาผู้อยู่ป่า ๕ ประเภทเหล่านี้ ผู้ที่อยู่ป่าเพราะ
ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความใฝ่สงัด ความพอใจเท่าที่มี นี้เป็นอย่างเลิศ ประเสริฐ 
นําหน้า สูงสุด ดีเยี่ยม ในบรรดาผู้อยู่ป่าทั้ง ๕ ประเภทเหล่าน้ี...”1369 

                                                 
1368  สํ.สฬ.๑๘/๖๓๑-๖๔๓/๔๐๘-๔๑๕; องฺ.ทสก.๒๔/๙๑/๑๘๘ 
1369  องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๘๑-๑๙๐/๒๔๕-๗ (ตรัสถึงภิกษุผูถือครองผาบังสุกุล ผูถือรุกขมูล และผูถือธุดงคอ่ืนๆ หลายขอ ทํานองเดียวกัน) 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๗๓ 
 

  

พระพุทธเจา: ดูกรคหบดี ทานในตระกูล ท่านยังให้อยู่หรือ? 
ทารุกัมมิกะ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานในตระกูล ข้าพระองค์ยังให้อยู่, ก็แล ทานนั้น ข้า
พระองค์ถวายในประดาท่านพระภิกษุทั้งหลาย ชนิดที่เป็นผู้อยู่ป่า ถือบิณฑบาต ครองผ้า
บังสุกุล ซึ่งเป็นพระอรหันต์ หรือเข้าถึงอรหัตตมรรค 

พระพุทธเจา: ดูกรคหบดี ท่านซึ่งเป็นคฤหัสถ์..ยากจะรู้ได้ถึงความข้อนั้นว่า ท่านเหล่านี้เป็นพระ
อรหันต์ หรือว่าท่านเหล่าน้ีเป็นผู้เข้าถึงอรหัตตมรรค;  

ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่า หากเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ลําพอง กวัดแกว่ง ปากมาก พูดพล่อย สติเลอะ
ลอย ไร้สัมปชัญญะ จิตไม่ตั้งมั่น จิตใจวุ่นวาย ปล่อยอินทรีย์, เธอก็เป็นผู้อันควรติเตียน โดย
ลักษณะข้อน้ัน;  

ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่า หากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ลําพอง ไม่กวัดแกว่ง ไม่ปากมาก ไม่พูด
พล่อย มีสติกํากับตัว มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น จิตใจเป็นหนึ่งเดียว สํารวมอินทรีย์, เธอก็
เป็นผู้อันควรสรรเสริญ โดยลักษณะข้อน้ัน;  

ถึงจะเป็นภิกษุอยู่ชายเขตบ้าน หากเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ลําพอง กวัดแกว่ง ปากมาก พูดพล่อย 
สติเลอะลอย ไร้สัมปชัญญะ จิตไม่ตั้งมั่น จิตใจวุ่นวาย ปล่อยอินทรีย์, เธอก็เป็นผู้อันควรติ
เตียน โดยลักษณะข้อน้ัน;  

ถึงเป็นภิกษุอยู่ชายเขตบ้าน หากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ลําพอง ไม่กวัดแกว่ง ไม่ปากมาก ไม่
พูดพล่อย มีสติกํากับตัว มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น จิตใจเป็นหนึ่งเดียว สํารวมอินทรีย์, เธอก็
เป็นผู้อันควรสรรเสริญ โดยลักษณะข้อน้ัน;  

ถึงจะเป็นภิกษุถือบิณฑบาต...ถึงจะเป็นภิกษุรับนิมนต์...ถึงจะเป็นภิกษุครองผ้าบังสุกุล...ถึง
จะเป็นภิกษุครองจีวรท่ีคหบดีถวาย...(ก็เช่นเดียวกัน),  

ดูกรคหบดี เชิญท่านให้ทานในสงฆ์เถิด...”1370 

“ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุบาป เป็นผู้เท่ียวไปรูปเดียวอย่างไร? (กล่าวคือ) ภิกษุบาป อยู่อาศัย
ในชนบทชายแดนแต่ผู้เดียว เธอเข้าหาสกุลทั้งหลายในที่นั้น ย่อมได้ลาภ, ภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยว
ไปรูปเดียวอย่างน้ีแล”1371 

“นั่งผู้เดียว นอนผู้เดียว เที่ยวไปผู้เดียว ไม่เกียจคร้าน ฝึกตนอยู่ผู้เดียว พึงเป็นผู้ยินดี
ในแดนป่า”1372 

“(พราหมณ์ผู้บําเพ็ญตบะทั้งหลาย) สยบแก่ตัณหา ถูกศีลและพรตมัดเอาไว้ บําเพ็ญตบะ
อันครํ่าตลอดเวลาร้อยปี จิตของเขาก็หาหลุดพ้นโดยชอบไม่ เขายังมีท่วงทีทราม หาไปถึงฝ่ังไม่ 

“ผู้ชอบถือตัว ย่อมไม่มีการฝึกตน, ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่มีปรีชาแห่งมุนี, อยู่ผู้เดียวในป่า 
ประมาทเสีย ก็ข้ามฝ่ังแห่งแดนมัจจุราชไม่ได้ 

“ละมานะได้แล้ว มีจิตตั้งมั่นเป็นอันดี ใจงาม หลุดพ้นโดยประการทั้งปวง อยู่ผู้เดียวในป่า
ไม่ประมาท ผู้น้ันจึงจะข้ามฝ่ังแห่งแดนมัจจุราชได้”1373 

                                                 
1370  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๐/๔๓๖ 
1371  องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๐๓/๑๔๗ (แยกออกมาจากขออื่นอีก ๔ ขอ) 
1372  ขุ.ธ.๒๕/๓๑/๕๕ 
1373  สํ.ส.๑๕/๑๓๐/๔๐ 



๖๗๔  พุทธธรรม 
 

ภิกษุรูปหน่ึง มีชื่อวาเถระ เปนผูอยูเดียว และพูดสรรเสริญคุณแหงการอยูเดียว เธอเขาไปบิณฑบาตใน
หมูบานองคเดียว กลับมาองคเดียว นั่งในท่ีลับอยูองคเดียว เดินจงกรมองคเดียว มีภิกษุหลายรูปกราบทูลเรื่อง

ของทานแดพระพุทธเจา พระองคจึงใหตรัสเรียกเธอมา ตรัสซักถาม ดังคําสนทนาตอไปน้ี 
พระพุทธเจา: ดูกรเถระ ทราบว่า เธอเป็นผู้อยู่เดียว และสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียว จริงหรือ? 
ภิกษุช่ือเถระ: จริงอย่างน้ัน พระเจ้าข้า 
พระพุทธเจา: เธออยู่เดียว และสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียว อย่างไร? 
ภิกษุช่ือเถระ: ในเรื่องน้ี ข้าพระองค์เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านองค์เดียว กลับมาองค์เดียว นั่ง
อยู่ในที่ลับองค์เดียว เดินจงกรมองค์เดียว, ข้าพระองค์อยู่เดียว และพูดสรรเสริญคุณแห่งการ
อยู่เดียว อย่างน้ีแล 
พระพุทธเจา: ดูกรเถระ น่ันก็เป็นการอยู่เดียวได้อยู่ เรามิได้กล่าวว่าไม่เป็น แต่เธอจงฟังวิธีที่จะ
ให้การอยู่เดียวของเธอเป็นกิจบริบูรณ์ โดยพิสดารย่ิงกว่าน้ัน จงมนสิการให้ดี เราจักกล่าว... 

สิ่งที่เป็นอดีต ก็ละได้แล้ว สิ่งที่เป็นอนาคต ก็งดได้แล้ว ความพอใจติดใคร่ในการได้เป็น
ตัวตนต่างๆ ในปัจจุบัน ก็กําจัดได้แล้ว, การอยู่เดียว ย่อมบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้นได้ 
ด้วยประการฉะน้ีแล...1374 

พระมิคชาล: พระองค์ผู้เจริญ เรียกกันว่า ผู้อยู่เดียว ผู้อยู่เดียว ดังนี้ ด้วยเหตุผลเพียงไร
หนอ จึงจะเป็นผู้อยู่เดียว และด้วยเหตุผลเพียงไร จึงจะเป็นผู้อยู่มีคู่สอง? 
พระพุทธเจา: ดูกรมิคชาล รูปทั ้งหลายที่พึงรู ้ด้วยตา...เสียงทั ้งหลาย...กลิ่นทั ้งหลาย...รส
ทั้งหลาย...สิ่งต้องกายทั้งหลาย...ธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจ ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
เป็นของเปรมปรีย์ กอปรด้วยความเย้ายวน ชวนให้ติดใจ มีอยู่, หากภิกษุพรํ่าเพลิน พรํ่าบ่น
ถึง สยบอยู่กับส่ิงน้ันๆ ... นันทิ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีนันทิ ก็มีความติดพัน เมื่อมีความติดพัน 
ก็มีสัญโญชน์, ภิกษุผู้ติดพันอยู่ด้วยนันทิและสัญโญชน์ เรียกว่า อยู่มีคู่สอง;  

ภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างน้ี ถึงจะไปเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัด ในราวป่าแดนไพร ซึ่งเงียบเสียง 
ไม่มีความอึกทึก วังเวง ควรแก่การลับของมนุษย์ เหมาะแก่การหลีกเร้น ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่
มีคู่สองโดยแท้, ข้อนั้น เพราะเหตุไร? ก็เพราะตัณหาเป็นเพื่อนสองของเธอ ตัณหานั้น เธอยัง
ละไม่ได้ เพราะฉะน้ัน เธอจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้อยู่มีคู่สอง 

ดูกรมิคชาล รูปท้ังหลายที่พึงรู้ด้วยตา...เสียงทั้งหลาย...กลิ่นทั้งหลาย...รสทั้งหลาย...สิ่งต้อง
กายทั้งหลาย...ธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจ ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นของเปรมปรีย์ 
กอปรด้วยความเย้ายวนชวนให้ติดใจ มีอยู่, หากภิกษุไม่พรํ่าเพลิน ไม่พรํ่าบ่นถึง ไม่สยบอยู่กับ
สิ่งนั้น ... นันทิย่อมดับ เมื่อไม่มีนันทิ ก็ไม่มีความติดพัน เมื่อไม่มีความติดพัน ก็ไม่มี
สัญโญชน์, ภิกษุผู้ไม่ติดพันด้วยนันทิและสัญโญชน์ เรียกว่า ผู้อยู่เดียว;   

ภิกษุผู ้เป็นอยู่อย่างนี ้ ถึงอยู ่ในเขตบ้าน ปะปนด้วยภิกษุทั ้งหลาย ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา ราชา มหาอํามาตย์ เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ทั้งหลาย ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่เดียว 
โดยแท้, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ก็เพราะตัณหาที่เป็นเพื่อนสองของเธอนั้น เธอละได้แล้ว 
เพราะฉะนั้น เธอจึงเรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่เดียว1375 
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บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๗๕ 
 

  

 

“ภิกษุทั้งหลาย เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติความสงัดกิเลส (ปวิเวก) ไว้ ๓ 
อย่าง ดังนี้; ๓ อย่าง อะไรบ้าง? คือ ความสงัดกิเลสเพราะจีวร ความสงัดกิเลสเพราะ
บิณฑบาต ความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะ 

“บรรดาความสงัดกิเลส ๓ อย่างนั้น ในข้อความสงัดกิเลสเพราะจีวร (เครื่องนุ่งห่ม) เหล่า         
อัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้ คือ นุ่งห่มผ้าป่านบ้าง นุ่งห่มผ้าแกมกันบ้าง นุ่งห่มผ้า
ห่อศพบ้าง นุ่งห่มผ้าบังสุกุลบ้าง นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้าง นุ่งห่มหนังเสือบ้าง นุ่งห่มหนังเสือทั้งเล็บ
บ้าง นุ่งห่มคากรองบ้าง นุ่งห่มเปลือกปอกรองบ้าง นุ่งห่มผลไม้กรองบ้าง นุ่งห่มผ้ากัมพลทําด้วยผม
คนบ้าง นุ่งห่มผ้ากัมพลทําด้วยขนสัตว์ร้ายบ้าง นุ่งห่มผ้าทําด้วยขนปีกนกเค้าบ้าง... 

“ในข้อความสงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต (อาหาร) เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อมบัญญัติสิ่ง
ต่อไปน้ี คือ เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้าง มีข้าวฟ่างเป็นภักษาบ้าง มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง มี
กากข้าวเป็นภักษาบ้าง มียางเป็นภักษาบ้าง มีสาหร่ายเป็นภักษาบ้าง มีรําเป็นภักษาบ้าง มีข้าว
ตังเป็นภักษาบ้าง มีกํายานเป็นภักษาบ้าง มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง มีมูลโคเป็นภักษาบ้าง มีเผือก
มันผลไม้ในป่าเป็นอาหาร กินผลไม้ท่ีหล่นเอง ยังชีพ...  

“ในข้อความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะ (ที่อยู ่อาศัย) เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก ย่อม
บัญญัติส่ิงต่อไปน้ี คือ ป่า โคนไม้ ป่าช้า ป่าชัฏ ท่ีกลางแจ้ง ลอมฟาง โรงลาน... 

“ภิกษุทั้งหลาย ส่วนในธรรมวินัยนี้ ภิกษุมีความสงัดกิเลส ๓ อย่างต่อไปนี้; ๓ อย่าง
อะไรบ้าง (คือ)  

(๑) ภิกษุเป็นผู้มีศีล และความทุศีลเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ว เธอจึงเป็นผู้สงัดจาก
ความทุศีลนั้น 

(๒) ภิกษุเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ว เธอจึงเป็นผู้สงัดจาก
มิจฉาทิฏฐิน้ัน 

(๓) ภิกษุเป็นพระขีณาสพ และอาสวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ว เธอจึงเป็นผู้สงัดจาก
อาสวะเหล่านั้น ... ภิกษุนี้เรียกว่า เป็นผู้ถึงยอด เป็นผู้ถึงแก่น บริสุทธิ์ ดํารงมั่นอยู่ใน
แก่นสาร...1376  

วิภัชชวาทตามบาลีท่ียกมาแสดงเปนตัวอยางในท่ีน้ี ใหขอคิดเพิ่มเติมอีกอยางหน่ึงดวยวา การลอกคัด

ตัดความส้ันๆ จากพระไตรปฎกมายืนยันทัศนะเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธศาสนา บางครั้งทําใหผูอานผูฟง

มองเห็นคําสอนเพียงบางสวนบางแงท่ีไมสมบูรณ และทําใหเขาใจพระพุทธศาสนาอยางผดิพลาด  
ผูแสดงคําสอนของพระพุทธศาสนา จึงควรลอกคัดอางความดวยความระมัดระวัง รูจักเลือกวา คําสอน

อยางใดแสดงหลักท่ัวไปอยางกวางๆ ของพระพุทธศาสนา คําสอนอยางใดแสดงลักษณะคําสอนเฉพาะแงเฉพาะ

ดานเฉพาะกรณี หรือมีเง่ือนไข ซึ่งควรนํามาแสดงหลายแงหลายดาน ใหเห็นครบถวน หรือช้ีแจงกรณีและเง่ือนไข
ท่ีเก่ียวของ ใหผูอานผูฟงทราบดวย จะไดมองเห็นภาพของพระพุทธศาสนา อยางถูกตองตามเปนจริง 
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๖๗๖  พุทธธรรม 
 
สรุปความ เพ่ือนําสูการปฏิบัติ 

เม่ือไดกลาวถึงวิธีคิดที่เปนโยนิโสมนสิการมา ครบจํานวนท่ีต้ังไวแลว ขอย้ําความเบ็ดเตล็ดบางอยางไว
เพื่อเสริมความเขาใจอีกหนอย   

เทาท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา ถาตรวจดูขั้นตอนการทํางานของโยนิโสมนสิการ จะเห็นวา โยนิโสมนสิการ

ทํางานท้ัง ๒ ชวง คือ ท้ังตอนรับรูอารมณ หรือประสบการณจากภายนอก และตอนคิดคนพิจารณาอารมณ หรือ

เรื่องราวท่ีเก็บเขามาแลวในภายใน  
ลักษณะท่ีพึงสังเกตอยางหนึ่งของการรับรูดวยโยนิโสมนสิการ คือ การรับรูเพียงเพื่อเปนความรู (ท่ี

ถูกตองตามเปนจริง) และเพื่อเปนขอมูลสําหรับสติจะเอาไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตและทํากิจตางๆ ตอไป  
พูดอีกอยางหน่ึงวา รับรูไว เพื่อนําไปใชประโยชนทางสติปญญา ไมรับรูชนิดท่ีกลับผันแปรจากความรู 

ไปเปนส่ิงกระทบกระท่ังติดคางเปรอะเปอน ท่ีกอปญหาแกชีวิตจิตใจ รับรู โดยจิตใจไดความรูจากอารมณหรือ

ประสบการณ ไมใชรับรูแลว จิตใจถูกอารมณหรือประสบการณครอบงําหรือลอพาหลงหายไปเสีย ซึ่งแทนท่ีจะได

ความรูมาแกปญหา หรือไดปญญามาดับทุกข กลับไดกิเลสและความทุกขมาเพิ่มพูนทับถมตน แมการคิดก็มี

ลักษณะทํานองเดียวกันน้ี ลักษณะอยางนี ้คือความหมายสวนหนึ่งของการเปนอยูดวยปญญา  
อาจมีผูเสียดายวา ชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญา ดูจะปราศจากอารมณ (อารมณ ตามความหมายอยาง

สมัยใหม) มีแตความแหงแลง ไรรสชาติ  
พึงช้ีแจงวา สําหรับปุถุชน การเปนอยูดวยอารมณ คอยจะครอบงําคนอยูแลวตลอดเวลา โยนิโสมนสิการมี

แตจะมาชวยแบงเบาแกทุกขใหปญหาบรรเทาลง จึงไมตองหวงวาจะขาดอารมณ  
สวนสําหรับผูใชโยนิโสมนสิการสําเร็จผล จนพนความเปนปุถุชนไดแลว ก็จะมีคุณภาพทางอารมณใหม

อยางบริสุทธ์ิ เดนชัดข้ึนมา กลาวคือ เกิดคุณธรรมขอกรุณา มาชวยสืบตอคุณคาทางดานความงดงามออนโยน

ของชีวิตอยูตอไป พรอมท้ัง แทนท่ีความขุนมัว หมองเศรา เครียด เหงา กังวล เปนตน ก็จะมีแตความรูสึกที่

ประณีต เชน ความสดช่ืน ผองใส โปรงโลง เบิกบานใจ ความสุข ความสงบ และความเปนอิสระเสรี สืบตอไป 

มีขอควรสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ธรรมท่ีเปนบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา ๒ อยาง คือ ปรโตโฆสะท่ีดี 

หรือกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ น้ี เปนจุดเชื่อมตอ ระหวางบุคคล กับโลก หรือสภาพแวดลอมภายนอก 

กอนท่ีจะกาวเขาสูตัวมรรค ท่ีเปนองคธรรมภายในเฉพาะตน   
กลาวคือ กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะท่ีดี) เปนที่เช่ือมใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตอง โดยทางสังคม 

และโยนิโสมนสิการ เปนท่ีเชื่อมใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตอง โดยทางจิตใจของตนเอง อันไดแกทาทีแหง
การรับรู และความคิด ซึ่งเปนทาทีแหงปญญา หรือการมองตามเปนจริง ดังไดอธิบายมาแลว

1377 
วิธีโยนิโสมนสิการเทาท่ีแสดงมาน้ี ไดนําเสนอโดยพยายามรักษารูปรางตามท่ีปรากฏอยูในคัมภีรพุทธ

ศาสนา ผูศึกษาไมพึงติดอยูเพียงรูปแบบ หรือถอยคํา แตพึงมุงจับเอาสาระเปนสําคัญ  
อน่ึง พึงย้ําไวดวยวา โยนิโสมนสิการน้ี เปนหลักธรรมภาคปฏิบัติ ท่ีใชประโยชนไดทุกเวลา มิใชจะตอง

รอไวใชตอเมื่อมีเรื่องท่ีจะเก็บเอาไปนั่งขบคิด หรือปฏิบัติไดตอเมื่อปลีกตัวออกไปน่ังพิจารณา แตพึงใชแทรกอยู

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ท่ีเปนไปอยูทุกท่ีทุกเวลานี้เอง  

                                                 
1377   จบความท่ีเขียนใหม แทนตนฉบับซ่ึงไดหายไป (ขณะเขียนความตอนนี้ ไมมีตนฉบับสวนอ่ืนอยูดวย สําหรับเทียบเคียง หรือ

ตรวจสอบ ดังนั้น หากมีเน้ือความซํ้ากัน พึงอนุญาตดวย) 
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ท้ังนี้ เริ่มแตการวางใจ วางทาที ตอบุคคลและส่ิงท้ังหลายท่ีเกี่ยวของ การต้ังแนวความคิด หรือการเดิน

กระแสความคิด การทําใจ การคิด การพิจารณา เมื่อรับรูประสบการณอยางใดอยางหน่ึง ในทางที่จะไมเกิดทุกข 

ไมกอปญหา ไมใหมีโทษ แตใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุข ท้ังแกตนและบุคคลอื่น เพื่อความเจริญงอกงามแหง

ปญญาและกุศลธรรม เพื่อเสริมสรางนิสัยและคุณลักษณะท่ีดี เพื่อความรูตามเปนจริง เพ่ือฝกอบรมตนใน

แนวทางท่ีนําไปสูความหลุดพนเปนอิสระ 

เด็กเล็กคนหนึ่งของครอบครัวซึ่งมีฐานะดี น่ังรถยนตไปกับคุณพอคุณแม ผานไปท่ีแหงหนึ่ง เห็นเด็ก

เล็กยากจนหลายคน นุงหมเส้ือผาเกาขาดรุงริ่งอยูตามขางทาง เด็กเล็กในรถยนตสนใจ เพราะเห็นความแตกตาง

ระหวางตน กับเด็กขางถนนเหลานั้น คุณพอคุณแมสังเกตรู จึงพูดวา “นั่นเจาพวกเด็กสกปรก ลูกอยาไปดูมัน”    
ในกรณีน้ี คุณพอคุณแมทําหนาท่ีเหมือนดังปาปมิตร ช้ีแนะใหเด็กต้ังความคิดที่เปนอโยนิโสมนสิการ 

เราใหเกิดอกุศลธรรม เชน ความรูสึกรังเกียจดูถูกเหยียดหยาม เปนตน และความรูสึกน้ี อาจกลายเปนทัศนคติ

ของเด็กนั้นตอคนท่ียากจน ตลอดจนความโนมเอียงท่ีจะมีทาทีเชนน้ันตอเพื่อนมนุษยท้ังหลายโดยท่ัวไป  
แตในกรณีอยางเดียวกันน้ัน คุณพอคุณแมอีกรายหนึ่งบอกเด็กวา “เด็กๆ นั้นนาสงสาร พอแมเขา

ยากจน จึงไมมีเส้ือผาดีๆ ใส เราควรเผื่อแผชวยเหลือเขา”   
ในกรณีนี้ คุณพอคุณแมทําหนาท่ีอยางกัลยาณมิตร ชี้แนะใหเด็กต้ังความคิดที่เปนโยนิโสมนสิการ เรา

ใหเกิดกุศลธรรม เชน ความรูสึกเมตตากรุณา และความเสียสละ เปนตน และความรูสึกเชนน้ัน อาจกลายเปน

ทัศนคติของเด็กน้ัน ตอคนยากจนและเพื่อนมนุษยโดยท่ัวไป   
แมในเร่ืองอื่นๆ เชนการรับฟงขาวสารทางส่ือมวลชน เม่ือมีขาวดี ขาวราย เหตุการณสรางสรรคหรือ

ทําลาย หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ทาทีและถอยคําท่ีผูใหญแสดงออกตอส่ิงเหลานั้น มักมีผลตอการต้ัง

แนวความคิดของเด็ก ถาผูใหญรูเขาใจแลว ช้ีแนะแนวความคิดท่ีถูกตอง ใหมองตามเปนจริง หรือมองในแงท่ีจะ

เกิดกุศลธรรมแลว ก็จะเปนผลดีตอความเจริญงอกงามของเด็ก   
แมแตอาหารท่ีรับประทาน เส้ือผา หนังสือเรียน ถนนหนทาง ผูคนหรือเรื่องราวที่พบเห็นระหวางทาง 

และท่ีโรงเรียน เปนตน ลวนเปนท่ีสําหรับวางใจและต้ังแนวความคิด ท่ีเปนกุศล หรืออกุศลไดท้ังส้ิน การหลอ

หลอมทัศนคติและคานิยมตางๆ ของเด็ก เกิดข้ึนไดมากจากโยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการท่ีช้ีแนะโดย

กัลยาณมิตร หรือปาปมิตรอยางน้ี จึงควรถือเปนเรื่องสําคัญ   
สวนในผูใหญ เม่ือเขาใจหลักการน้ีแลว อาจใชโยนิโสมนสิการแกได แมแตทัศนคติและจิตนิสัยไมดีท่ี

เคยใชอโยนิโสมนสิการสรางจนชินมาเปนเวลานาน   
พึงสังเกตดวยวา แมในเร่ืองราวกรณีเดียวกัน และใชโยนิโสมนสิการดวยกัน แตโยนิโสมนสิการก็อาจ

ตางกันได เปนคนละอยางคนละระดับ   
ยกตัวอยางในระดับท่ีเรียกวาเปนสมถะ และวิปสสนา เชน นาย ก. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนหน่ึง แต

แทนที่จะเห็นเปนใบหนาท่ีสวยงาม เขากลับมองเห็นเปนแผนผิวหนัง พรอมท้ังผม ขน เปนตน ท่ีปฏิกูลดวยเหงื่อ

มัน และฝุนละออง เปนตน มีกระดูกและเลือดเนื้ออยูเบ้ืองหลัง ไมทําใหเกิดความติดใจใฝรัก โยนิโสมนสิการใน

กรณีนี้ เรียกวาเปนสมถะ (แงปฏิกูลมนสิการ) เพราะไดความรูสึกวาเปนปฏิกูลมาระงับราคะ ทําใหใจสงบอยูได  
นาย ข. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนเดียวกันน้ัน แตมองเห็นเปนเยาวชนคนหนึ่ง ท่ีควรเอาใจใสดูแลให

เจริญงอกงาม เกิดความรูสึกเมตตา นึกเหมือนเปนนอง หรือลูกหลาน กรณีน้ีก็เปนโยนิโสมนสิการตามแนวสมถะ 

(แงเมตตาพรหมวิหาร) เพราะทําใหจิตใจสงบเยือกเย็น เปนกุศล   



๖๗๘  พุทธธรรม 
 

นางสาว ง. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนเดียวกันน้ัน แตมองดวยความรูสึกที่นึกไปวา หญิงน้ันสวยเกินหนา

ตน เกิดความรูสึกริษยาและชักจะชังหนา กรณีน้ีเปนอโยนิโสมนสิการ เพราะคิดปลุกเราอกุศลธรรมขึ้นมาบีบคั้น

ใจ กอทุกขทรมานตนเอง   
สวน นาย จ. เห็นหนาหญิงสาวสวยคนเดียวกันน้ัน แตมองเห็นเปนท่ีประชุมแหงองคอวัยวะ อันเกิด

จากธาตุตางๆ มาประกอบกันเขา รวมสมมติเรียกกันวาหนาคนช่ือน้ัน เปนเพียงรูปธรรม ซึ่งไมเท่ียง ไมคงท่ี 

จะตองเปล่ียนแปลง เปนไปตามเหตุปจจัย ไมดีไมช่ัว ไมใชสวย ไมใชนาเกลียดอะไรท้ังน้ัน กรณีน้ี เปนโยนิโส

มนสิการแนววิปสสนา เพราะมองตามสภาวะ หรือมองตามท่ีเปนจริง
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กรณีอื่นๆ ก็พึงเขาใจตามแนวน้ี   

โยนิโสมนสิการเปนตัวนํา ท่ีทําใหการศึกษาเริ่มตน หรือเปนแกนนําของการพัฒนาปญญา ในการศึกษา 
โดยเฉพาะท่ีจัดกันเปนระบบ หรือเปนงานเปนการ จึงควรใสใจใหความสําคัญแกโยนิโสมนสิการใหมาก เพ่ือจะได
เปนการชวย “ให้คนศึกษา” มิใช “ให้การศึกษา” แกคน อยางท่ีมักพูดกัน ซึ่งไมนาจะเปนความถูกตอง และ

นาจะทําไมไดจริง   
เริ่มแรก อาจจะพัฒนาวิธีเรียนวิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีจะสงเสริมกระตุนเราใหผูเรียน

ไดฝกฝนใชโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย และวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  
เมื่อมีเรื่องราวเหตุการณท่ีตองพิจารณา ก็โยงวิธีคิดสองแบบนั้นเขาไปเช่ือมตอกับวิธีคิดแบบสามัญ

ลักษณ และวิธีคิดแบบแกปญหา จากน้ัน วิธีคิดแบบอื่นๆ ก็จะเขามาสนองรับใชบุคคลท่ีมีโยนิโสมนสิการนั้น 

ตามชวงจังหวะท่ีเหมาะสม แลวความเปนคนมีโยนิโสมนสิการ หรือรูจักใชโยนิโสมนสิการ ก็จะเกิดตามมาเอง นํา
ใหการศึกษาดําเนินไปอยางถูกตอง ตามความหมายที่แทจริงของมัน 

เม่ือรูจักนําวิธีโยนิโสมนสิการไปใชในการเรียนการสอน แมแตเด็กเล็กๆ ก็จะมีความคิด และมีทรรศนะท่ี

ลึกซึ้งกวางไกล เชน จากกระดาษสมุด และในโตะเขียนหนังสือ เด็กจะมองเห็นความสัมพันธอิงอาศัยกันของทุก
ส่ิงในสากลจักรวาล มองเห็นความเกิดมี และความดํารงอยูของส่ิงหนึ่งๆ ไมโดดเด่ียวขาดลอย และไมขาดตอน
จากการเกิดข้ึน และการดํารงอยู ของส่ิงท้ังหลายอ่ืน   

จากคําถามวา โตะตัวน้ีเกิดมีขึ้นไดอยางไร จะตองมีอะไรบาง โตะตัวนี้จึงจะเกิดข้ึนได เด็กก็จะสืบสาวโยง
โตะน้ันไปหาปจจัย หรือตัวประกอบท้ังหลาย ท่ีทําใหโตะเกิดข้ึน ทีละอยางจนครบ มีท้ังไม เล่ือย ตะปู  คอน 
ตลอดมาถึงคน และจากปจจัยเหลานั้น ก็สืบสาวตอไปอีก เชน จากไม ไปถึงตนไม จากตนไม ไปยังดิน น้ํา ฝน ปา 
ฟา อากาศ ฯลฯ   

เม่ือฝกคิดอยางน้ี นอกจากจะเกิดความรูความเขาใจชัดเจนตอส่ิงท่ีพิจารณา ตลอดถึงส่ิงท้ังหลายท่ีเปน
ปจจัยเก่ียวโยงกันไปทั่วท้ังหมดแลว ยังทําใหเกิดความหยั่งรู ตระหนักความจริง ถึงข้ันท่ีสงผลเปล่ียนแปลงตอ
ทัศนคติและบุคลิกภาพไดดวย เชน เกิดความหยั่งรูตระหนักความจริงวา ชีวิตของเราจะเปนอยูดวยดี และมี
ความสุขแทจริงได จะตองเกื้อกูลกันกับธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย ตลอดจนตองรูจักใช รูจักสงวนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยความไมประมาท เปนตน 

                                                 
1378   เทียบ วิสุทฺธิ.๒/๒๐ (พึงทราบกันสับสนวา กรรมฐานบางอยาง ที่ใหมองเห็นคนหรืออะไรๆ เปนอสุภะ เปนปฏิกูล ไมสวยไมงาม เรียกวาอยู

ข้ันสมถะ ยังมองไปตามสมมติบัญญัติ เพียงแตถือเอาสมมติแงที่จะมาใชแกกิเลสของตน สวนวิปสสนามองเห็นตามสภาวะแทๆ ตรงตามที่

สิ่งทั้งหลายมันเปนของมัน ตามเหตุปจจัย เรียกวา ตามเปนจริง ที่สิ่งทั้งหลายไมมีงาม หรือไมงาม ไมมีสวย ไมมีนาเกลียด) 
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คนที่มีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด รูจักมอง ยอมมองเห็น และหาแงท่ีเปนประโยชน มาใชในการพัฒนา
สงเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตไดตลอดเวลา ในทุกสถานการณ   

แมแตจะประสบความยากจน ความเจ็บไขไดปวย หรือส่ิงท่ีเรียกกันวาเปนเคราะหหามยามรายอยางหนึ่ง
อยางใด ก็ไมทําใหเขามืดบอด หรืออับจน สภาพเลวรายท่ีไดประสบ มักเปนจุดกระทบใหเขาเกิดปญญาหรือ
คุณธรรม และการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ไดมากยิ่งข้ึน เขาทํานองท่ีบางครั้ง เราไดยินบางคนพูดวา ขาพเจาโชคดี
ท่ีเกิดมายากจน เปนโชคดีของขาพเจาท่ีไดปวยหนักครั้งนั้น แมตลอดกระท่ังอยางท่ีมีเรื่องเลาในคัมภีรวา  บาง
ทานไดยินคําพูดของคนบาแลว เกิดความเห็นแจงสัจธรรม ดับกิเลสหมดไปได ก็มี 

ในทางตรงขาม บางคน ท้ังท่ีเกิดมาสวย ร่ํารวย หรือมีศักด์ิสูง แตขาดโยนิโสมนสิการ มีแตอโยนิโส
มนสิการ แทนท่ีสภาพชีวิตท่ีเปนเหมือนโชคลาภนั้น จะเปนทุน หรือเปนเคร่ืองเสริมโอกาสใหเขาสามารถพัฒนา

ชีวิตไดสะดวกรวดเร็วผลสมบูรณย่ิงข้ึน แตกลับเปนตัวเรา เรงตัณหา มานะ ทิฏฐิใหหนาแนน รุนแรง พรอมดวย
ความเกียจคราน ลุมหลงมัวเมาติดตามมา แยงชิงพรากเอาความมีโชคดีไปจากเขา โชคดีมีคาเปนโชคราย และ
ชีวิตก็ไมเจริญงอกงาม 

คนทั่วไป ซึ่งไดส่ังสมความเคยชิน ใหจิตมีนิสัยแหงการคิดในแนวทางของการสนองตัณหา หรือคิดโดย
มีความชอบใจไมชอบใจยินดียินรายชอบชังเปนพื้นฐาน มาเปนเวลายาวนาน วิธีโยนิโสมนสิการแบบตางๆ นี้ จะ
เริ่มเปนเครื่องฝกในการสรางนิสัยใหมใหแกจิต   

การสรางนิสัยใหมน้ี อาจตองใชเวลานานบาง เพราะนิสัยเดิมเปนส่ิงท่ีส่ังสมมานานคนละเปนสิบๆ ป แต
เมื่อไดฝกข้ึนบางแลว ก็ไดผลคุมคา เพราะเปนการคิดที่ทําใหเกิดปญญา ทําใหแกปญหา ดับความมืดและความ
ทุกข สรางเสริมความสวางและความสุขได   

แมจะยังทําไมไดสมบูรณ ก็ยังพอเปนเคร่ืองชวยใหเกิดสมดุล และไดมีทางออก ในยามท่ีถูกความคิด
ตามแนวนิสัยเดิมชักนําไปสูความอับจน สูความทุกขและปญหาบีบค้ันตางๆ ก็พลิกผันหันไปสูความรอดพน

ปลอดภัย 

ตามนัยท่ีกลาวมา เมื่อพูดเชิงวิชาการ ในแงการทําหนาท่ี วิธีโยนิโสมนสิการท้ังหมด สามารถสรุปลงได

เปน ๒ ประเภทใหญ คือ 

๑. โยนิโสมนสิการ ประเภทพัฒนาปัญญาบริสุทธิ์ มุงใหเกิดความรูแจงตามสภาวะ คือ รูเขาใจ
มองเห็นตามเปนจริง หรือตามที่มันเปน เนนท่ีการขจัดอวิชชา เปนฝายวิปสสนา มีลักษณะเปนการ

สองสวางทําลายความมืด หรือชําระลางส่ิงสกปรก ใหผลไมจํากัดกาล หรือเด็ดขาด นําไปสูโลกุตร

สัมมาทิฏฐิ 

๒. โยนิโสมนสิการ ประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิต มุงปลุกเราใหเกิดคุณธรรม หรือกุศลธรรมอื่นๆ 

เนนท่ีการสกัดหรือขมตัณหา เปนฝายสมถะ มีลักษณะเปนการเสริมสรางพลังหรือปริมาณฝายดี

ขึ้นมากดขมทับ หรือบังฝายช่ัวไว ใหผลขึ้นกับกาล ชั่วคราว หรือเปนเครื่องตระเตรียมหนุนเสริม

ความพรอม และสรางนิสัย นําไปสูโลกิยสัมมาทิฏฐิ 
 
  



๖๘๐  พุทธธรรม 
 
เตรียมเขาสูมัชฌิมาปฏิปทา 

กลาวโดยสรุป สําหรับคนท่ัวไป ผูมีปญญายังไมแกกลา ยังตองอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอื่น การ

เจริญปญญา นับวาเริ่มตนจากองคประกอบภายนอก คือ ความมีกัลยาณมิตร สําหรับใหเกิดศรัทธา (ความมั่นใจ

ดวยเหตุผลท่ีไดพิจารณาเห็นจริงแลว) กอน   
จากนั้น จึงกาวมาถึงขั้นองคประกอบภายใน เริ่มแตนําความเขาใจตามแนวศรัทธาไปเปนพื้นฐาน ในการ

ใชความคิดอยางอิสระ ดวยโยนิโสมนสิการ เปนตนไป ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และทําใหปญญาเจริญยิ่งข้ึน จน

กลายเปนญาณทัสสนะ คือการรูการเห็นประจักษในที่สุด
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เน่ืองดวยศรัทธา เปนองคธรรมสําคัญมาก ซึ่งเมื่อเปนศรัทธาท่ีถูกตอง และใชถูกตอง ก็จะเช่ือมตอเขา
กับโยนิโสมนสิการ นําใหเกิดปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ   

จึงขอสรุปเรื่องศรัทธา ในแงท่ีเกี่ยวกับการใชประโยชนไวอีกครั้งหนึ่ง 
๑. ในขั้นศีล  ศรัทธาเปนหลักยึด ชวยคุมศีลไว โดยเหนี่ยวรั้งจากความชั่ว และทําใหม่ันคงในสุจริต 

ศรัทธาเพื่อการน้ี แมไมมีความคิดเหตุผล คือไมประกอบดวยปญญา ก็ใชได และปรากฏบอยๆ วา

ศรัทธาแบบเช่ือดิ่งโดยไมคิดเหตุผลน้ัน ใชประโยชนในขั้นศีล แนกวาศรัทธาท่ีมีการใชปญญาดวยซ้ํา 
๒. ในขั้นสมาธิ  ศรัทธาชวยใหเกิดสมาธิได ท้ังในแงท่ีทําใหเกิดปติสุขแลว ทําใหจิตสงบนิ่งแนบสนิท 

หายฟุงซาน ไมกระสับกระสายกระวนกระวาย และในแงท่ีทําใหเกิดความเพียรพยายาม แกลวกลา 

ไมหว่ันกลัว จิตใจพุงแลนไปในทางเดียว เกิดความเขมแข็งมั่นคง แนวแน ศรัทธาเพื่อการน้ี แมเปน

แบบเชื่อด่ิงโดยไมใชความคิดเหตุผล ก็ใชไดเชนเดียวกัน 
ในกรณีท่ีเปนศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไมยอมคิดเหตุผล แมจะใชงานไดผลท้ัง ๒ ระดับ แตมี

ผลเสียท่ีทําใหใจแคบ ไมยอมรับฟงผูอื่น และบางทีถึงกับเปนเหตุใหเกิดการบีบบังคับเบียดเบียน

คนอื่นพวกอื่น เพราะความเช่ือนั้น และท่ีสําคัญในเรื่องน้ีคือ ไมเกื้อหนุนแกการเจริญปญญา  
๓. ในขั้นปัญญา ศรัทธาชวยใหเกิดปญญา เริ่มแตโลกิยสัมมาทิฏฐิเปนเบ้ืองแรก เหนือกวาน้ันไป

ศรัทธาเชื่อมตอกับโยนิโสมนสิการใน ๒ ลักษณะ คือ  
- อยางแรก เปนชองทางใหกัลยาณมิตรสามารถชี้แนะความรูจักคิด คือกระตุนใหคนผูน้ันเริ่มใช

โยนิโสมนสิการ (มิฉะน้ันอาจไมยอมเปดรับการชี้แนะหรือการกระตุนเลย)  
- อยางท่ีสอง ศรัทธาชวยเตรียมพ้ืนหรือแนวของเร่ืองท่ีจะพิจารณาบางอยางไว สําหรับใหโยนิโส

มนสิการนําไปคิดอยางอิสระตอไป ศรัทธาเพื่อการนี้ เห็นชัดอยูในตัวแลววา ตองเปนศรัทธาท่ีมี

การใชปญญา และเปนศรัทธาท่ีตองการในท่ีนี้ 

                                                 
1379  ผูท่ีจะชวยแนะความรูคิดแกผูอ่ืน อาจถือโยนิโสมนสิการ ๓ อยางตอไปนี้ เปนหลักพื้นฐานสําหรับตรวจสอบพื้นเพทางดานภูมิปญญา

หรือความรูคิดของบุคคล คือ 
 ๑. การคิดแบบปัจจยาการ คือ ดูวา เขามีความคิดเปนเหตุเปนผล รูจักคิดเหตุผล หรือเปนคนมีเหตุผล รูจักสืบคนเหตุปจจัย หรือไม 

๒. การคิดแบบวิภัชชวาท คือ ดูวา เขารูจักมองสิ่งท้ังหลาย หรือเรื่องราวตางๆ ไดหลายแงหลายมุม รูจักแยกแยะแงดานตางๆ ที่อาจ

เปนไปได ไมมองแงเดียว ไมคิดคลุมเครือ ดังน้ีหรือไม 
๓. การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ ดูวา เขาพูด ฟง หรืออานอะไร สามารถจับหลักจับประเด็นหรือแกนของเรื่อง (ธรรม) และ
เขาใจความหมาย ความมุงหมาย หรือคุณคา ประโยชน หรือแนวท่ีจะกระจายขยายความของเรื่องนั้นๆ (อรรถ) หรือไม 



บทท่ี ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ  ๖๘๑ 
 

  

เพ่ือความม่ันใจท่ีจะใหศรัทธา เกื้อหนุนแกปัญญา โดยทางโยนิโสมนสิการ เห็นควรสรุปวิธีปฏิบัติตอ
ศรัทธาไว ดังนี้ 

๑) มีศรัทธาท่ีมีเหตุผล หรือมีความเชื่อท่ีประกอบดวยการคิดเหตุผล คือ ไมใชศรัทธาประเภทบังคับให
เชื่อ หรือเปนขอท่ีตองยอมรับตามท่ีกําหนดไวตายตัว หรือตองถือตามไปโดยไมเปดโอกาสใหคิดหาเหตุผล ไมใช

ความเชื่อชนิดที่กีดกันหามความคิด บีบกดความคิด หรือท่ีทําใหไมยอมรับฟงใคร
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 แตเปนความเชื่อท่ี

สนับสนุนการคิดเหตุผล เกื้อหนุนแกการเจริญปญญาตอๆ ไป 

๒) มีทาทีแบบสัจจานุรักษ คือ อนุรักษสัจจะ หรือรักสัจจะ คือ ซื่อตรงตอสัจจะ และแสดงศรัทธาตรง
ตามสภาพท่ีเปนจริง กลาวคือ เมื่อตนเชื่ออยางไร ก็มีสิทธิกลาววา ขาพเจามีความเช่ือวาอยางน้ันๆ หรือเชื่อวา

เปนอยางน้ันๆ แตไมเอาศรัทธาของตนเปนเครื่องตัดสินสัจจะ คือไมกาวขามเขตไปวา ความจริงตองเปนอยางท่ี

ขาพเจาเช่ือ หรือเอาส่ิงท่ีเปนเพียงความเช่ือไปกลาววาเปนความจริง เชน แทนท่ีจะพูดวา ขาพเจาเชื่อวาส่ิงนั้น

เรื่องน้ันเปนอยางน้ันๆ กลับพูดวา ส่ิงนั้นเรื่องน้ันเปนอยางน้ันๆ  

๓) ใชศรัทธา หรือส่ิงท่ีเช่ือน้ัน เปนพื้นสําหรับโยนิโสมนสิการคิดพิจารณา ใหเกิดปญญาตอไป พูดอีก

นัยหน่ึงวา ศรัทธาไมใชส่ิงจบส้ินในตัว มิใชศรัทธาเพื่อศรัทธา แตศรัทธาเปนเครื่องมือ หรือเปนบันไดกาวสู

จุดหมายท่ีสูงขึ้นไปกวา กลาวคือ ศรัทธาเพื่อปัญญา 

เทาท่ีกลาวมานี้ ก็เปนอันเขากับลําดับข้ันของการเจริญปญญา ท่ีเคยแสดงไวแลว คือ 

เสวนาสัตบุรุษ  →  สดับสัทธรรม  →   ศรัทธา  →  โยนิโสมนสิการ ฯลฯ 

ตอจากโยนิโสมนสิการ ก็คือการเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ เม่ือถึงสัมมาทิฏฐิ ก็เปนอันกาวเขาสูองคประกอบ
ของมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งหมายถึงวา วิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงามไดเริ่มตนแลว  

                                                 
1380  พึงแยกระหวาง ศรัทธาชนิดที่คิดเหตุผลเห็นสมจริงแลว จึงเชื่อ กับ ศรัทธาชนิดเชื่อกอนแลว จึงคิดทําใหมีเหตุผล 



๖๘๒  พุทธธรรม 
 

พระรัตนตรัย 

ในฐานะเครื่องนําเข้าสู่มรรค 
และเป็นทีร่วมของการปฏิบัติตามมรรค 

หลักยึดเหนี่ยวเบื้องตนของชาวพุทธ คือพระรัตนตรัย อันไดแก พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ 

ตามปกติจึงถือเอาสรณคมน คือการถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ วาเปนเคร่ืองหมายของการเปนพุทธศาสนิกชน 

และความเปนอุบาสกอุบาสิกา แมแตพระโสดาบัน ก็มีคุณสมบัติอยางหนึ่งวา เปนผูมีศรัทธาต้ังมั่นไมหว่ันไหว 

ในพระรัตนตรัย จึงเปนขอท่ีนาศึกษาวา ความเคารพนับถือพระรัตนตรัย เปนขอปฏิบัติ ณ สวนใด อยูท่ีจุดไหน 

ในการดําเนินตามมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา 
ความเคารพนับถือพระรัตนตรัย ท่ีแสดงออกดวยสรณคมน สําหรับคนทั่วไป ก็ดี ความมีศรัทธาต้ังมั่น

ไมหว่ันไหวในพระรัตนตรัย ของพระโสดาบัน ก็ดี เปนเครื่องแสดงใหเห็นชัดอยูแลววา คุณธรรมที่เดนสําหรับ

พุทธศาสนิกชนในระดับเบ้ืองตนน้ีท้ังหมด ไดแก ศรัทธา   
เม่ือพิจารณาในระบบแหงมัชฌิมาปฏิปทา เทาท่ีอธิบายมาแลว จะเห็นไดวา ศรัทธาอยู ณ สวนบุพภาค

แหงมัชฌิมาปฏิปทา โดยเฉพาะเปนตัวเชื่อมบุคคล กับกัลยาณมิตร หรือปรโตโฆสะท่ีดี และมุงท่ีจะใหโยงไปสู

โยนิโสมนสิการ โดยมีสาระสําคัญวา ใหเปนศรัทธาท่ีนําไปสูปญญา คือ ชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนองคมรรค
ขอแรก ท่ีเขาสูตัวมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อเดินหนาตอไป   

หลักนี้ แสดงใหเห็นความสัมพันธ ระหวางพระรัตนตรัย กับการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะท่ี

ศรัทธาในพระรัตนตรัย เปนเคร่ืองนาํเขาสูมรรค นับวาชัดเจนพอสมควรอยูแลว   
แตเพื่อใหหนักแนนข้ึน ควรพิจารณาตามหลัก องค์ของความเป็นโสดาบัน (โสตาปตติยังคะ) หรือ 

หลักการพัฒนาปัญญา (ปญญาวุฒิธรรม) ๔ ประการดวย คือ 

๑. สัปปุริสสังเสวะ การเสวนาสัตบุรุษ การคบหาคนดีมีปญญา 
๒. สัทธรรมสวนะ การสดับสัทธรรม การฟงธรรมท่ีแท เรียนรูเรื่องท่ีถูกที่ดี 
๓. โยนิโสมนสิการ การทําในใจโดยแยบคาย การใชความคิดถูกวิธี การรูจักคิด 
๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมยอยคลอยแกธรรมใหญ การปฏิบัติธรรมถูกหลัก 

ความจริง ธรรมหมวดน้ี มีช่ือเรียกอีกหลายอยาง เฉพาะอยางยิ่ง ช่ือวาธรรมท่ีเปนไปเพื่อประจักษแจง

โสดาปตติผล จนถึงอรหัตตผล ดังพุทธพจนวา 

“ภิกษุทั ้งหลาย ธรรม ๔ อย่างเหล่านี ้ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป เพื่อ
ประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล...เพื่อประจักษ์แจ้งสกทาคามิผล...เพื่อประจักษ์แจ้งอนาคามิผล...เพื่อ
ประจักษ์แจ้งอรหัตตผล; ๔ อย่าง อะไรบ้าง? ได้แก่ สัปปุริสสังเสวะ สัทธรรมสวนะ โยนิโส
มนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ...”1381 

                                                 
1381   สํ.ม.๑๙/๑๖๓๔-๗/๕๑๖-๗; ที่เรียก โสตาปัตติยังคะ (แปลตามนิยมวา องคคุณของพระโสดาบัน) เชน สํ.ม.๑๙/๑๔๒๙/๔๓๔, ที่เรียก 

ปัญญาวุฒิธรรม (แปลเต็มวา ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความเจริญแหงปญญา) เชน สํ.ม.๑๙/๑๖๓๙/๕๑๗; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘/๓๓๒ (เคยอาง) 
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การเสวนาสัตบุรุษ ก็คือการมีกัลยาณมิตร สัตบุรุษและกัลยาณมิตรอยางสูงสุด ก็คือ พระพุทธเจา
1382

 

การเสวนาสัตบุรุษ หรือการมีกัลยาณมิตร นําไปสูปรโตโฆสะท่ีดี คือ การไดสดับหรือเรียนรู้สัทธรรม อันไดแก 

หลักความจริงและความดีงามท่ีแท เรียกงายๆ วา พระธรรม   
โยนิโสมนสิการตอพระธรรม และตามพระธรรมน้ัน ทําใหเกิดกุศลธรรม และปญญาท่ีเขาใจส่ิง

ท้ังหลายถูกตองตามเปนจริง พรอมท้ังทําใหปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลักตามความมุงหมาย  
เม่ือปฏิบัติถูกหลัก เปนธรรมานุธรรมปฏิบัติ ก็ทําใหบรรลุผล คือประจักษแจงโสดาปตติผล เปนตน 

ตลอดจนถึงอรหัตตผล ผูท่ีปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผลขึ้นไป จนถึงผูบรรลุอรหัตตผล คือพระอรหันต เปน

สมาชิกท้ังหลาย ผูประกอบกันเขาเปนชุมชนพุทธแท เรียกวา สาวกสงฆ หรืออริยสงฆ ซึ่งจัดเปน สังฆะ หรือ 

พระสงฆ ในพระรัตนตรัย   

โดยนัยน้ี เม่ือพิจารณากิจท่ีชาวพุทธพึงปฏิบัติตอพระรัตนตรัย ในการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา ก็

มองเห็นไดชัดวา เบ้ืองแรก รับเอาพระพุทธเจาเปนกัลยาณมิตร แลวสดับเลาเรียนธรรมคําสอนของพระองค 

จากน้ัน ปฏิบัติตอธรรมดวยโยนิโสมนสิการ รวมครบ ๒ ขั้นตอนเบ้ืองตน ท่ีเรียกวาบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา

เปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ   
เม่ือเกิดความเห็นความเขาใจถูกตองตามเปนจริง ก็ปฏิบัติธรรมนั้นตอไปอยางถูกหลัก เปน

ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ดําเนินในตัวมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา
1383

 จนสําเร็จ บรรลุอริยผล เปนอริยบุคคลแลว 

รวมเปนสมาชิกแหงพระสงฆ และในฐานะเปนอริยบุคคลในสงฆน้ัน ก็สามารถชวยเหลือผูอื่น โดยทําหนาท่ีเปน

กัลยาณมิตรระดับรองลงมาจากพระพุทธเจาไดตอๆ ไป   
พรอมนั้น สงฆก็เปนชุมชน หรือสังคมแบบอยาง ท่ีรวมของผูปฏิบัติตาม และผูไดรับผลจากหลักแหง

การมีพุทธกัลยาณมิตร และการดําเนินตามธรรมมรรคา กับท้ังเปนแหลงแหงกัลยาณมิตร เปนบุญเขต ท่ีเจริญ

งอกงาม และเผยแพรความดีงามแกชาวโลก 

อน่ึง การมีสงฆ เปนหลักหนึ่งอยูในพระรัตนตรัย เปนเครื่องแสดงดวยวา พระพุทธศาสนาถือวา มนุษย

ท่ีดีงาม ยอมเกี่ยวของมีสวนรวมอยูในชุมชนหรือสังคม ท่ีควรรวมกันทําใหดีงาม   
ชุมชนหรือสังคมท่ีถือเปนหลักเรียกไดวา สงฆน้ี ทางดานภายในจิตใจ สมาชิกทั้งหลายมีภูมิธรรมท่ีได

บรรลุ เปนเคร่ืองธํารงรักษา สวนทางดานการดําเนินชีวิตภายนอก เครื่องธํารงรักษาไดแก วินัย ความสามัคคี 

และความเปนกัลยาณมิตรตอกัน 

โดยสรุป หลักการปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปตติผล กับการดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา และหลักพระ

รัตนตรัย เทียบกันไดดังนี้ 
๑. สัปปุริสสังเสวะ =  มกีัลยาณมิตร   =  พระพุทธเจา (ระดับสูงสุด) 
๒. สัทธรรมสวนะ =  ปรโตโฆสะท่ีดี =  พระธรรม 
๓. โยนิโสมนสิการ =  โยนิโสมนสิการ =  (กิจตอพระธรรม) 
๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ   =  มรรค  =  เริ่มเขารวมสงฆ 

                                                 
1382  ดู ในบทวาดวยกัลยาณมิตร ขางตน 

1383  ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ ธรรมานุธรรมปฏิปทา ก็คือมรรค หรือนิพพานคามินีปฏิปทา (ท่ีมามากมาย เชน ขุ.ม.๒๙/๗๒๙/๔๔๑) 



๖๘๔  พุทธธรรม 
 

จากความที่กลาวมา พอแสดงความหมายของพระรัตนตรัยอยางรวบรัดได ดังน้ี 

๑. พระพุทธเจา  คือ ทานผูไดตรัสรูธรรม คนพบมรรคาแลว บําเพ็ญตนเปนกัลยาณมิตรองคเอก ทรง

ส่ังสอนธรรม ชี้นํามรรคานั้นแกชาวโลก และเปนแบบอยางท่ียืนยันถึงความดีงามความสามารถและปญญาญาณ

ท่ีมนุษยจะฝกตนศึกษาพัฒนาข้ึนไปใหลุถึงภาวะท่ีประเสริฐเลิศสูงสุดได 

๒. พระธรรม คือ หลักความจริง หลักความดีงาม ท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบ และทรงแนะนําส่ังสอน ซึ่ง

ผูศรัทธาพึงเรียนสดับรับเอามาพิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ ใหเขาใจถูกตองตามจริง เพ่ือจะปฏิบัติใหเปนมรรค 

และใหสําเร็จผลตอไป 

๓. พระสงฆ คือ หมูชนผูปฏิบัติตามมรรค และผูสําเร็จผล ซึ่งผูศรัทธาม่ันใจวาเปนหมูชน หรือสังคม

อันประเสริฐ ซึ่งควรสรางสรรคใหเกิดมีข้ึน และซึ่งตนสามารถมีสวนรวมได ดวยการปฏิบัติตามมรรคและการ

สําเร็จผลนั้น เริ่มดวยการปฏิบัติตามลักษณะแบบอยางท่ีปรากฏภายนอก คือ วินัย ความสามัคคี และความเปน

กัลยาณมิตรตอกัน  
การมีกัลยาณมิตรก็ดี การโยนิโสมนสิการธรรมก็ดี การปฏิบัติตามมรรคก็ดี จะเจริญงอกงามไดผลดี ใน

สังคมที่ดําเนินตามคติแหงสงฆนี้  

พระรัตนตรัยเปนสรณะ คือ เมื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย ก็เตือนใหใชวิธีท่ีถูกตองในการแกปญหาดับทุกข 

คือ ทําตามหลักอริยสัจ โดยดําเนินในอริยวิถีดังท่ีกลาวมา อยางนอยก็ทําใหหยุดยั้งจากความช่ัว ต้ังใจมุงทํา

ความดี มีความมั่นใจ หายหวาดกลัว และมีจิตใจเขมแข็งผองใสในเวลาน้ันๆ 
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บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: วิธีคิดแบบแกปญหา: วิธีคิดแบบอริยสัจ กับ วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร  

พุทธธรรมไดแสดงโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนวิธีการแหงปญญา ไวหลายวิธี สําหรับใชในสถานการณตางกันบาง ใช

ประกอบกันในสถานการณอยางเดียวบาง   
นาสังเกตวา ในสมัยปจจุบัน คําวา วิธีการแห่งปัญญา บางทีใชเรียก วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ท่ีมีช่ืออีกอยางหน่ึงวา 

วิธีคิดแบบแก้ปัญหา ซึ่งในที่นี้ ใชเรียก วิธีคิดแบบอริยสัจ เมื่อเปนเชนนี้ จึงเห็นควรยกวิธีคิด ๒ แบบนั้นมาเทียบเคียงกันดู 
วิธีการแบบวิทยาศาสตร  มี ๕ ข้ันตอน คือ  
๑. การกําหนดปัญหาให้ถูกต้อง (Location of Problems) 
๒. การต้ังสมมติฐาน   (Setting up of Hypothesis) 
๓. การทดลองและเก็บข้อมูล   (Experimentation and Gathering of Data) 
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล   (Analysis of Data) 
๕. การสรุปผล   (Conclusion) 
พึงสังเกตวา ในวิธีคิดแบบน้ี ก็มีการสืบสาวหาสาเหตุเปนสวนสําคัญดวย แตเอาแฝงไวในข้ันที่ ๒. เพราะบางคร้ัง

สาเหตุท่ีคาดนั่นเอง เปนตัวสมมติฐาน บางคร้ังสาเหตุบงถึงสมมติฐานไปดวยในตัว แตก็มีขอแยงวา ในหลายกรณี สาเหตุไมบง

ชัดถึงสมมติฐาน และตองต้ังสมมติฐานเผื่อไวหลายอยาง  

สวนใน วิธีคิดแบบ(แสวง)อริยสัจ แยกการสืบสาเหตุเปนข้ันหนึ่ง และจัดข้ันทั้งหมดเปน ๒ ระดับ เทียบพอเห็นเคา:  
ก.  กระบวนธรรม (ตามสภาวะ) เปนข้ันของการท่ีจะเขาถึงดวยความรู คือคิดและรูใหตรงความจริง ท่ีเปนอยางนั้นอยูแลว 

๑. ข้ันกําหนดทุกข์ ใหรูวาทุกข หรือปญหา คืออะไร อยูที่ไหน มีขอบเขตแคใด  = ข้ันกําหนดปญหา 
๒. ข้ันสืบสาวสมุทัย หย่ังสาเหตุของทุกข หรือปญหานั้น  = (ไมแยกตางหาก) 
๓. ข้ันเก็งนิโรธ ใหเห็นกระบวนการท่ีแสดงวาการดับทุกขแกปญหาเปนไปได และอยางไร  = ข้ันตั้งสมมติฐาน 

ข. กระบวนวิธี (ของมนุษย) เปนข้ันที่จะตองลงมือปฏิบัติ 
๔. ข้ันเฟ้นหามรรค แยกยอยออกได ๓ ข้ัน 

-  มรรค ๑: เอสนา (หรือ คเวสนา, รวมทั้งวีมังสนา) แสวงหาขอพิสูจน/ทดลอง  = ข้ันทดลองและเก็บขอมูล 
-  มรรค ๒: วิมังสา (หรือประวิจาร) ตรวจสอบ รอน เลือกเก็บขอที่ถูกตองใชไดจริง  = ข้ันวิเคราะหขอมูล 
- มรรค ๓:  อนุโพธ กันขอที่ผิดออก จับหรือเฟนไดมรรคแท ซ่ึงนําไปสูผล คือแกปญหาได = ข้ันสรุปผล 

ข้ันตอนเหลานี้ พึงเห็นการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจา เปนตัวอยาง ดังนี้ 
๑. ขั้นกําหนดทุกข ความทุกขความเดือดรอน ปญหาตางๆ ของมนุษย มีมากมายหลากหลาย ทั้งทางกาย ทางใจ ท้ัง

ภายใน และภายนอก แตเมื่อวาโดยพ้ืนฐาน ก็คือ ภาวะบีบคั้นกายใจ ภาวะที่ขัด แยง ฝน ไมเปนไปตามความอยากความยึดถือ

ของมนุษย   
ปญหา หรือความทุกขของมนุษย อาจมีรูปลักษณะตางๆ นานา แปลกกันไปตามถ่ินตามกาล ซ่ึงจะตองใชวิธีแกไขให

ตรงกับรูปลักษณะ และเฉพาะกาลเทศะนั้นๆ แตความทุกขพ้ืนฐานนี้ เปนปญหาที่เนื่องอยูกับชีวิต อยูท่ีธรรมชาติของมนุษยเอง 

เปนทุกข หรือปญหาของตัวคนแทๆ ไมวาคนนั้นจะอยูกลางธรรมชาติ หรือไปรวมเปนสังคม ทุกขหรือปญหาอยางนี้ก็ติดตัวไป

แสดงและกอผลกับคนเสมอไป ไมวามนุษยจะแกไขปญหาดับทุกขท่ีเนื่องดวยกาลเทศะอยางไรหรือไม การแกไขทุกขข้ันพ้ืนฐาน

นี้ ก็เปนกิจท่ีตองกระทํายืนพ้ืนตลอดเวลาเสมอไป และความทุกขพ้ืนฐานที่ไดรับการแกไขหรือไมนี้ จะมีผลตอการมี และตอการ

แกไขปญหาอื่นๆ ทุกอยาง ทุกระดับดวย ประโยชนท่ีจําเปน ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สุด และสูงท่ีสุดของชีวิต จึงอยูท่ีการแกไขความ

ทุกขพ้ืนฐานแหงชีวิตนี้ได สวนทุกขหรือปญหาอ่ืนๆ ก็ตองแกไขกันอีกข้ันหนึ่ง คูเคียงกันไป ตามคราว ตามกรณี  



๖๘๖  พุทธธรรม 
 

๒. ขั้นสืบสาวสมุทัย  เพ่ือจะไดเล็งเห็นหนทางแกไขตอไป ข้ันนี้สัมพันธกับข้ันที่ ๓ คือ ข้ันเก็งนิโรธ หมายความวา 

จะเก็งนิโรธอยางไร ก็อยูท่ีวาจะจับเหตุไดถูกตองตรงหรือไม (ดู ขอ ๓) 
 แบบ ก. ข. ค. จับสาเหตุไมชัด เชน เห็นวา เปนเพราะยังไดสุขไมเพียงพอ หรือไมสืบสาเหตุเลย มองขามขั้นไป  
 แบบ ง. จับไดวา สาเหตุแหงทุกขคือตัณหา หรือสืบลึกลงไปอีกไดแกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท โยงไปถึงอวิชชา 

๓. ขั้นเก็งนิโรธ  คาดหวังวา การดับทุกขจะเปนไปได ตามกระบวนการดังนี้ (คราวละอยาง) 
 แบบ ก. แสวงหากามสุข บํารุงบําเรอตนใหเต็มที่ 
 แบบ ข. บําเพ็ญฌานสมาบัติ ตามโยควิธี 
 แบบ ค. บําเพ็ญตบะ ดําเนินชีวิตเขมงวด ทรมานกาย 
 แบบ ง. ตัดวงจรปฏิจจสมุปบาท ดับอวิชชา ตัดทางตัณหา มีสติ ดําเนินชีวิตดวยปญญา 

๔. ขั้นเฟนหามรรค 
มรรค ๑: เอสนา  พระพุทธเจาไดเคยทรงดําเนินชีวิต และปฏิบัติตามวิธีการครบแลวท้ัง ๔ อยาง นอกจากนั้น 

ยังไดทรงสังเกตเห็นชีวิต ความเปนไปของคนและสังคม ที่เปนอยูหรือปฏิบัติเชนนั้นแลว วาเปนอยางไร 
มรรค ๒: วิมังสา  วิเคราะหผลการสังเกตทดลอง ทรงตระหนัก (ต้ังแตกอนออกผนวช) วา การแสวงแตกามสุข

ไมอาจใหชีวิตมีความหมายประสบสาระแทจริง และนําไปสูการเบียดเบียน ทรงเห็นชัดวา การบําเพ็ญวิธีโยคะนําไปสูผลสําเร็จ

ทางจิต อันเปนฝายสมาธิอยางเดียว การบําเพ็ญตบะก็เปนการหาทุกขทําตนใหลําบากเดือดรอนเปลาๆ สวนวิถีแหงปญญา ที่ดับ
อวิชชา ไมข้ึนตอตัณหา สามารถดับเหตุแหงทุกข ทําใหหลุดพนเปนอิสระไดจริง 

มรรค ๓: อนุโพธ จึงไดความรูเห็นตามเปนจริง ท่ีเปนขอสรุปวา วิถีแหงกามสุข และตบะ เปนทางสุดโตง 

(อันตะ) โยควิธีก็ทําใหติดคางอยูในระหวาง ยังมิใชทาง (เปนอมรรค) สวนทางสายกลาง ซึ่งเปนวิถีแหงปญญา เริ่มดวยปญญา
อันเห็นชอบ เรียกวาสัมมาทิฏฐิ นั่นแหละ จึงเปนทางท่ีถูกตอง ยุติวา ตัวมรรค หรือมรรคที่แท ไดแก มรรคที่มีองค ๘ 

การเทียบเคียงวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร กับแบบ (แสวง) อริยสัจนี้ ดร.สาโรช บัวศรี ไดเคยเขียนเคยแสดงไว เชน ใน

หนังสือของทานช่ือ พุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม่ (โรงพิมพคุรุสภา, พ.ศ.๒๕๑๐) และ A Philosophy of Education for 
Thailand: The Confluence of Buddhism and Democracy (Bangkok: Ministry of Education, 1970) เปนตน นับวาเปน

ขอนาอนุโมทนา แตในที่นี้ มีเวลาคิดคนตรวจสอบหลักวิชาตอมาอีก จึงไดแสดงแตกตางออกไปบาง 
อนึ่ง ไดเคยกลาวแลววา ไตรลักษณ กับปฏิจจสมุปบาท ความจริงเปนกฎเดียวกัน แตแสดงคนละแง ภาวะที่ไมเที่ยง 

ไมคงที่ ทําใหมีความบีบคั้น ขัดแยง จึงมีความเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา (อนิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ) แตท้ังนี้ยอมเปนไปตาม

เหตุปจจัย วิธีคิดตามหลักนี้ เปดชองใหมีการขยายความออกไปครอบคลุมความคิดแนวท่ีเรียกวาวิภาษวิธีไดดวย แตนาจะลอง

วิเคราะหวิภาษวิธีนั้น ดวยวิภัชชวิธีอีกช้ันหนึ่ง เร่ืองนี้จะเปนอยางไร ควรจะไดวิเคราะหวิจารณไวตางหากตามโอกาส 
 



 

ตอน ๕: ชีวิตควรเปนอยูอยางไร? 

องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: 

หมวดปญญา 

 

                 

บทท่ี ๑๔ 

ดังไดกลาวแลววา พุทธศาสนามองจริยธรรมในแงของการถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติ หรือการ

นําเอา (ความรูใน) กฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนแกมนุษย ดังน้ัน จึงไดใหความหมายของจริยะอันประเสริฐ

คือจริยธรรมที่ถูกตองแทจริงไววา เปนการดําเนินชีวิต โดยวิถีทางท่ีจะทําใหความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุ

ปจจัยของธรรมชาติ บังเกิดเปนประโยชนแกมนุษยใหมากท่ีสุด หรือการดําเนินชีวิตดวยความรูเทาทันธรรมดา

ของธรรมชาติ โดยประพฤติปฏิบัติในทางท่ีจะผลักดันและสรรคสรางเหตุปจจัยตางๆ ใหเปนไปอยางกอผลดี

บังเกิดคุณประโยชนแกมนุษย ดังจะเห็นไดชัดในคําสอนเก่ียวกับหลักกรรม เปนตน  
โดยนัยนี้ ถาใชศัพทเฉพาะทางธรรม ก็เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ ปฏิปทาท่ีนําเอามัชเฌนธรรม-เทศนา

มาใชใหเปนประโยชนแกมนุษย เพื่อบรรลุผลท่ีมุงหมายของมัชเฌนธรรมเทศนาน้ันเอง 

ตามความหมายที่ไดแสดงมา จะมองเห็นหลักการสําคัญของ จริยะ วาแยกแยะออกไปไดเปน ๓ 

ข้ันตอน  คือ  

ข้ันท่ี ๑ รูเขาใจความจริงของธรรมชาติ หรือรูเทาทันธรรมดา วาส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย  
ข้ันท่ี ๒ ใชความรูน้ันใหเปนประโยชน คือ ปฏิบัติใหสอดคลองกับธรรมดา หรือกฎธรรมชาติน้ัน โดย

กระทําการที่เปนเหตุ ใหเหตุปจจัยท้ังหลายดําเนินไปในทางท่ีจะกอผลดี   
ข้ันท่ี ๓ เม่ือทําอยางถูกตองท่ีตัวเหตุปจจัยแลว ก็ปลอยใหเหตุปจจัยเปนไปตามธรรมดา หรือตามกฎ 

จนกอผลของมันเอง วางใจเปนอิสระคอยดูอยางรูเทาทัน ไมตองถือม่ันเอาตัวตนเขาไปผูกรัดขัดติดไว  
ตามหลักการนี้ ความรูความเขาใจเปนแกนนําของความประพฤติปฏิบัติ เปนสวนสําคัญท่ีตองใชตลอด

ต้ังแตตนจนถึงท่ีสุด เม่ือพูดอยางส้ัน จึงเรียกจริยธรรมนี้วา การเปนอยูดวยปญญา และเรียกบุคคลผูมี

จริยธรรมนี้วา บัณฑิต แปลวา ผูเปนอยูดวยปญญา  
ดวยเหตุท่ีตองใชปญญาต้ังแตเริ่มตน ระบบจริยะ คือมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทาน้ี จึงมี “สัมมาทิฏฐิ”

ไดแกความเห็นชอบ หรือเขาใจถูกตอง เปนองคประกอบขอแรก  
  

๒ 



๖๘๘  พุทธธรรม 
 

๑. สัมมาทฏิฐ ิ

ความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด
สัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจ ๔ ประการ ฉันนั้น; 
ภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักรู้ชัดตามเป็นจริงว่า ทุกข์ คือดังนี้...เหตุให้
เกิดทุกข์ คือดังน้ี...ความดับทุกข์ คือดังน้ี...ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ คือดังน้ี”1384 

“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาองค์มรรคเหล่านั้น สัมมาทิฏฐิเป็นตัวนํา สัมมาทิฏฐิเป็นตัวนํา
อย่างไร? (ด้วยสัมมาทิฏฐิ) จึงรู้จักมิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ รู้จักสัมมาทิฏฐิ ว่าเป็น
สัมมาทิฏฐิ รู้จักมิจฉาสังกัปปะ ว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะ รู้จักสัมมาสังกัปปะ ว่าเป็นสัมมาสังกัปปะ 
รู้จักมิจฉาวาจา...สัมมาวาจา...มิจฉากัมมันตะ...สัมมากัมมันตะ ฯลฯ”1385 

“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไร? เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึง
พอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
จึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาสติ 
สัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณ จึงพอเหมาะได้, เมื่อมีสัมมาญาณ 
สัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได;้  

“โดยนัยดังนี้แล พระเสขะ ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ จึงกลายเป็นพระอรหันต์ ผู้
ประกอบด้วยองค์ ๑๐”1386 

“ข้อที่ภิกษุจักทําลายอวิชชา ยังวิชชาให้เกิด ทําให้แจ้งซึ่งนิพพานได้ ด้วยทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบ 
ด้วยมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ชอบ นี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ นั่นเพราะเหตุใด? ก็เพราะตั้งทิฏฐิไว้ชอบ
แล้ว”1387 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรม ที่ยังไม่เกิด ได้เกิดขึ้น 
หรือกุศลธรรม ที่เกิดขึ ้นแล้ว เป็นไปเพื่อความเพิ่มพูนไพบูลย์ เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้
เลย”1388 

  

                                                 
1384  สํ.ม.๑๙/๑๗๒๐/๕๕๒ 

1385  ม.อุ.๑๔/๒๕๔-๒๘๐/๑๘๐-๑๘๗ 

1386  ม.อุ.๑๔/๒๗๙/๑๘๗; นอกน้ี มีความคลายกันที่ ที.ม.๑๐/๒๐๖/๒๔๘; องฺ.ทสก.๒๔/๑๒๑/๒๕๔; คําวา “จึงพอเหมาะได” แปลจาก 
ปโหติ ซ่ึงอาจแปลวา จึงพอแกการ หรือจึงใชงานได ก็ได; ใน สํ.ม.๑๙/๒-๓/๑; องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๕/๒๒๘ กลาวลึกลงไปอีก ใหเห็นวา 

ในขณะท่ีสัมมาทิฏฐิเปนหัวหนาในบรรดาองคมรรคทั้งหลาย แตวิชชาเปนหัวหนาในการประกอบกุศลธรรมทั้งหมด รวมท้ังเปนที่มา
ของสัมมาทิฏฐิดวย (พรอมน้ันอวิชชา ก็เปนหัวหนาฝายอกุศลธรรม และเปนที่มาของมิจฉาทิฏฐิ) 

1387  สํ.ม.๑๙/๔๓/๑๓; ๒๘๑/๗๓ 

1388  อง.ติก.๒๐/๑๘๒/๔๐ 



บทท่ี ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา  ๖๘๙ 
 

  

คําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ 
คําจํากัดความท่ีพบบอยท่ีสุด คือ ความรูในอริยสัจ ๔ ดังพุทธพจนวา 

“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ คืออะไร? ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกข 
นิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา น้ีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ”1389 

คําจํากัดความนอกจากน้ี ไดแก 
รูอกุศลและอกุศลมูล กับ กุศลและกุศลมูล: “เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัด ซึ่งอกุศล...อกุศลมูล...
กุศล...และกุศลมูล ด้วยเหตุเพียงนี้ เธอชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นตรง ประกอบด้วยความ
เล่ือมใสแน่วแน่ในธรรม เข้าถึงสัทธรรมน้ีแล้ว”1390 
เห็นไตรลักษณ: “ภิกษุเห็นรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ซึ่งเป็นของไม่เที่ยง ว่าไม่
เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็นชอบ ก็ย่อมหน่าย เพราะสิ้นเพลิน ก็สิ้น
การย้อมติด เพราะสิ้นการย้อมติด ก็สิ ้นเพลิน เพราะสิ้นเพลินและย้อมติด จิตจึงหลุดพ้น 
เรียกว่า พ้นเด็ดขาดแล้ว”1391.1 

“ภิกษุเห็นจักษุ...โสตะ...ฆานะ...ชิวหา..กาย...มโน...รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...
ธรรมารมณ์ ซึ่งเป็นของไม่เท่ียง ว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอน้ันเป็นสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ” 1787.2  
เห็นปฏิจจสมุปบาท: คําจํากัดความแบบนี้ เปนแบบท่ีมีมากแบบหนึ่ง และไมจําเปนตองนําพุทธพจน

มาอาง เพราะเคยอางถึงมาแลว
1392 

พุทธพจนอีกแหงหน่ึง แยกความหมายของสัมมาทิฏฐิ เปน ๒ ระดับ คือ ระดับท่ีเปนสาสวะ กับ ระดับ

โลกุตระ 
“ภิกษุท้ังหลาย สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน? เรากล่าวว่าสัมมาทิฏฐิมี ๒ อย่าง คือ สัมมาทิฏฐิที่

ยังมีอาสวะ ซึ่งจัดเป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์ อย่างหนึ่ง กับ สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ 
ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระ และเป็นองค์มรรค อย่างหนึ่ง” 

“สัมมาทิฏฐิท่ียังมีอาสวะ จัดอยู่ในฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์เป็นไฉน? คือความเห็นว่า
ทานท่ีให้แล้วมีผล การบําเพ็ญทานมีผล การบูชามีผล กรรมท่ีทําไว้ดีและชั่ว มีผล มีวิบาก โลก
นี้มี ปรโลกมี มารดามี บิดามี สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ ปฏิบัติ
ชอบ ซึ่งประกาศโลกน้ีและปรโลกให้แจ่มแจ้ง เพราะรู้ย่ิงด้วยตนเอง มีอยู่ นี้แล สัมมาทิฏฐิที่ยัง
มีอาสวะ จัดเป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์” 

“สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค เป็นไฉน? คือ องค์
มรรค ข้อสัมมาทิฏฐิ ที่เป็นตัวปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ ของผู้
มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ มีอริยมรรคเป็นสมังคี ผู ้ก ําลังเจริญอริยมรรคอยู ่ นี ้แล 
สัมมาทิฏฐิท่ีเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค”1393 

                                                 
1389  ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๓; สํ.ม.๑๙/๓๔/๑๐; ม.มู.๑๒/๑๑๕/๘๘; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๓/๑๓๖; ๕๗๐/๓๑๖; ฯลฯ 
1390  ม.มู.๑๒/๑๑๑/๘๕; (อกุศลมูล ๓ = โลภะ โทสะ โมหะ, กุศลมูล ๓ = อโลภะ อโทสะ อโมหะ) 
1391.1 สํ.ข.๑๗/๑๐๓/๖๓  1787.2 สํ.สฬ.๑๘/๒๔๕/๑๗๙ 
1392  ดู สํ.นิ.๑๖/๔๒/๒๐; ม.มู.๑๒/๑๑๓-๑๓๐/๘๗-๑๐๒ 
1393  ม.อุ.๑๔/๒๕๘/๑๘๑ 



๖๙๐  พุทธธรรม 
 
ขอควรทราบท่ัวไปเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ 

ทิฏฐิ หรือเขียนลดรูปเปน ทิฐิ แปลวา ความเห็น หมายรวมถึง ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี ความเขาใจ

ตามนัยเหตุผล ขอท่ีเขากับความเขาใจของตน หลักการท่ีเห็นสม ขอท่ีถูกใจ ขอท่ีเชิดชูเอาไว ความใฝนิยม หรือท่ี

ปจจุบันเรียกกันวา คานิยม รวมไปถึงอุดมการณ แนวทัศนะในการมองโลกและชีวิต ท่ีเรียกกันวา โลกทัศนและ
ชีวทัศนตางๆ ตลอดจนทัศนคติพื้นฐาน ท่ีสืบเน่ืองจากความเห็นความเขาใจ และความใฝนิยมเหลาน้ัน1394

  
ถาจะจัดเขาเปนพวกๆ ทิฏฐิ ก็คงมี ๒ ระดับ คือ ความเห็น ความเขาใจ เก่ียวกับคุณคา วาดี ไมดี ควร

จะเปน ไมควรจะเปน เปนตน อยางหน่ึง ความเห็น ความเขาใจ เกี่ยวกับความจริงวา คืออะไร เปนอยางไร เพระ
เหตุไร เปนตน อยางหนึ่ง ดังจะเห็นไดในเร่ืองสัมมาทิฏฐิ ๒ ประเภท 

ทิฏฐิ คือ ความเห็น ความเขาใจ ความใฝนิยมยึดถือตางๆ น้ัน มีอิทธิพลครอบงํา และมีบทบาทในการ
กําหนดวิถีชีวิตและสังคมของมนุษยเปนอยางมาก    

ในกรรมบถ ทานจัดทิฏฐิเขาเปนมโนกรรม ซึ่งเปนกรรมท่ีสําคัญ มีผลมากมายรายแรงที่สุด ยิ่งกวา

กายกรรม และวจีกรรม1395
 เพราะเปนตัวบันดาลกายกรรมและวจีกรรมอยูเบ้ืองหลังอีกช้ันหน่ึง สามารถนําชีวิต 

สังคม หรือมนุษยชาติท้ังหมดไปสูความเจริญงอกงามรุงเรืองหลุดพน หรือนําไปสูความเส่ือม ความพินาศก็ได   
ดังจะมองเห็นไดในชีวิตของบุคคล ทิฏฐิเปนตัวชักจูง และกําหนดวิถีชีวิต ท้ังในดานรับเขา และดาน

แสดงออก กลาวคือ จะมองเห็นโลกและชีวิตเปนอยางไร และจะปฏิบัติตอโลกและชีวิตน้ันอยางไร เริ่มต้ังแตจะ

แปลความหมายของประสบการณท่ีรับรูเขามาใหมอยางไร จะตีคา จะตัดสินวินิจฉัยวาอยางไร จะหันไปหาหรือ

เลือกรับส่ิงใด สวนใด ในแงใด จะเห็นดวยหรือไม จะอยูฝายใด แลวชักนําแนวความคิด การพูดการกระทําท่ีจะ

สนองตอบโต แสดงปฏิกิริยาออกไปวาจะเอาอยางไร พูดหรือทําอยางไร กับบุคคล ส่ิง สภาพแวดลอม หรือ

สถานการณน้ันๆ พรอมท้ังสรางเหตุผลประกอบสําหรับการที่จะพูดจะทําเชนนั้น  
กลาวส้ันๆ ดวยศัพทธรรมวา ทิฏฐิปรุงแตงชักนําองคธรรมตางๆ ต้ังแตสังกัปปะ คือความคิด หรือ

ความดําริเปนตนไป ใหเปนมิจฉา หรือเปนสัมมา ตามทิฏฐิน้ันๆ  
ในทางปฏิบัติ ความสําคัญของทิฏฐิมองเห็นไดไมยาก เชน เม่ือคนชอบความมั่งมี เห็นวาความพร่ัง

พรอมทางวัตถุสวนตัวเปนจุดหมายของชีวิต เปนเครื่องวัดความสําเร็จของบุคคล และเปนเครื่องหมายแหงความ

ภาคภูมิใจ เขายอมพยายามดิ้นรนขวนขวายเพื่อแสวงหาความพรั่งพรอมทางวัตถุนั้น ไมวาจะศึกษาเลาเรียน หรือ

ประกอบกิจการงาน ก็ทําเพื่อจุดหมายน้ี และเมื่อมองดูคนอื่น เขาก็จะวัดจะตีคาจะใหเกียรติคนนั้นๆ หรือไม 

โดยถือเอาความมั่งค่ังพรั่งพรอมเปนเกณฑ    
ย่ิงถาเขาขาดความใฝสุจริตดวยแลว เขาก็จะแสวงหาความม่ังค่ัง โดยไมเลือกวิธีวาเปนไปโดยสุจริตชอบ

ธรรมหรือไม และจะมองเห็นคนประพฤติสุจริตท่ียากไรวา เปนคนเขลาครึท่ึมท่ือ หรือไรเกียรติ  
ถาเด็กเห็นวา การมีอํานาจ เปนความเกง เปนความดี เขาก็จะมีทาทีท่ีนอมไปในทางแสดงอํานาจ ทําตัว

ยิ่งใหญ ชอบครอบงําขมเหงรังแกผูอื่น   

                                                 
1394  ในบาลี ไวพจนที่มักมาดวยกันกับทิฏฐิเปนชุดไดแก ทิฏฐิ (ความเห็น) ขันติ (ขอท่ีเขากับความเขาใจ) และ รุจิ (ขอที่ถูกใจ หรือใฝ

นิยม) เชนใน วินย.๔/๑๐๐/๑๔๕; ขุ.ม.๒๙/๔๖/๔๖; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๘๘/๒๖๓; อภิ.วิ.๓๕/๖๐๐/๓๓๐; ๘๐๔/๔๓๘ ฯลฯ นอกจากนี้ พึง

ดูในภาคที่ ๑ บทที่ ๒ ตอนวาดวย ประเภท และระดับของความรู, เทียบในภาษาอังกฤษ ทิฏฐิ คลุมถึง belief; view; value 
ตลอดจน attitude แตคําทายน้ี ลํ้าเขาไปในสังกัปปะ แหงองคมรรคที่ ๒ ดวย 

1395  เปนมโนกรรม ในกรรมบถ เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๕-๒๙๐; ๑๙๔/๓๑๓; ความสําคัญ ดู ม.ม.๑๓/๖๔/๕๖; องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๔/๒๒๖. 
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ถาคนเห็นวาบุญบาปไมมีจริง เปนเพียงคําขูหลอกไว เขายอมไมเอาใจใสส่ิงท่ีสอนวาเปนบุญ และไม

ระวังยั้งตัวในส่ิงท่ีถือวาเปนบาป   
เม่ือคนไมเขาใจซึ้งถึงสภาวะของโลกและชีวิตท่ีเปนส่ิงไมเท่ียงแทถาวรอยูโดยธรรมดา เขายอมมีความ

ยึดม่ันตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และบุคคลแวดลอมมาก แลวเกิดความหวั่นไหว หว่ันกลัว ทําการ และมี

พฤติกรรมสะทอนความทุกข ซึ่งเปนไปตามอํานาจของความยึดมั่น หว่ันไหว หวาดกลัวน้ัน ดังนี้เปนตน   
สวนในดานดี ก็พึงทราบโดยนัยตรงขาม 
ความเห็นที่ผิด เรียกวามิจฉาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกตอง เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ไดกลาวแลววา ปจจัยใหเกิด

มิจฉาทิฏฐิ ไดแก ปรโตโฆสะ ท่ีไมดีไมงาม สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีชั่วราย เฉพาะอยางยิ่งปาปมิตร และ     

อโยนิโสมนสิการ คือการทําในใจโดยไมแยบคาย ไมรูจักคิด คิดไมเปน คดิไมถูกวิธี   
สวนปจจัยของสัมมาทิฏฐิ ไดแก ปรโตโฆสะท่ีดีงาม การหลอหลอมกลอมเกลาในทางท่ีถูกตองจาก

สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีดี เฉพาะอยางยิ่งกัลยาณมิตร หรือการเสวนาสัตบุรุษ และโยนิโสมนสิการ คือการทํา

ในใจโดยแยบคาย รูจักคิด คิดเปน หรือคิดถูกวิธี  
ในท่ีนี้ จะพูดถึงแตสัมมาทิฏฐิเปนหลัก เอามิจฉาทิฏฐิเปนเรื่องแทรก 
สัมมาทิฏฐิ แบงเปน ๒ ประเภท หรือ ๒ ระดับ คือ 
๑. โลกิยสัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบระดับโลกีย คือ ยังเนื่องในโลก ขึ้นตอโลก ไดแก ความเห็น ความ

เช่ือ ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตท่ีถูกตองตามหลักแหงความดี เปนไปตามคลองธรรม หรือสอดคลองกับ

ศีลธรรม ดังตัวอยางในพุทธพจนท่ียกมาแสดงไวแลวขางตน  
โดยท่ัวไป สัมมาทิฏฐิประเภทน้ีเกิดจาก ปรโตโฆสะ คือปจจัยฝายภายนอก หรือ องคประกอบทาง

สังคม ดวยอาศัยศรัทธาเปนเครื่องเช่ือมโยงหรือชักนํา
1396

 เฉพาะอยางยิ่ง เกิดจากการหลอหลอมกลอมเกลาของ

สังคม เชน การอบรมส่ังสอนทางศีลธรรม การถายทอดทางวัฒนธรรม เปนตน แมสัมพันธกับโยนิโสมนสิการ ก็

มักเปนโยนิโสมนสิการแบบเรากุศล   
ทิฏฐิระดับน้ี เปนเรื่องเกี่ยวกับคุณคา เชนวา ดี ช่ัว ถูก ผิด อะไรดีกวา อะไรเลวกวา ควรจะเปน ไมควร

จะเปน หรือวานาเปน ไมนาเปน อยางไร เปนตน ตลอดจนหลักความเช่ือ หลักความเห็นตางๆ ท่ีจะรักษาคุณ

คาท่ีดีงามถูกตองไว   
เพราะเหตุท่ีเกิดจากการหลอหลอมของสังคม มีการถายทอดโดยปรโตโฆสะ ทิฏฐิประเภทน้ีจึงมีลักษณะ

เปนหลักการ กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเชื่อถือ ชนิดท่ีมนุษยปรุงแตง สรางสรรค หรือบัญญัติวางกันข้ึน เปน

ของซอนเขามา หรือตางหากจากกฎธรรมดาของธรรมชาติอีกทีหน่ึง และดังนั้น จึงมีลักษณะของความเปนโลกิยะ 

คือมีรายละเอียดขอปลีกยอยผิดแปลกแตกตางกันออกไปตามกาลเทศะ เปล่ียนแปลงไดตามอิทธิพลของ

สภาพแวดลอมและความเปนไปของสังคม   
ทิฏฐิจําพวกขอถูกใจ ความใฝนิยม หรือคานิยมทั้งหลาย ลวนรวมอยูในทิฏฐิประเภทโลกิยะนี้ท้ังส้ิน  
อยางไรก็ตาม ถึงแมวารายละเอียดขอปลีกยอยของทิฏฐินี้จะเปล่ียนแปลงตางกันไปได ตามถิ่นฐานและ

กาลสมัย แตก็มีหลักกลางสําหรับวัดความเปนสัมมาทิฏฐิ คือ ความสอดคลองกับหลักกรรม หรือกฎแหงกรรม 

เพราะหลักกรรมเปนกฎธรรมดา หรือหลักความจริง ท่ีรองรับความเปนไปแหงพฤติกรรมท้ังหมดของมนุษย  
                                                 
1396  พึงอาง “สทฺธามูลิกา จ สมฺมาทิฏ ิ” (สัมมาทิฏฐิ ท่ีมีศรัทธาเปนมูล) ใน ที.อ.๑/๒๘๕; ม.อ.๑/๑๘๒; องฺ.อ.๒/๒๒; อิติ.อ.๒๙๓. 



๖๙๒  พุทธธรรม 
 

โดยนัยนี้ โลกิยสัมมาทิฏฐิจึงมีกฎธรรมชาติรองรับอยู หรือสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติ และ

ดวยเหตุน้ี บางครั้งทานจึงจํากัดความหมายของโลกิยสัมมาทิฏฐิ โดยระบุลงไปวา ไดแก กัมมัสสกตาญาณ1397
 

คือความรูวาคนมีกรรมเปนของตน รูวาคนเปนเจาของการกระทําของตน จะตองรับผิดชอบตอการกระทําน้ัน คือ

ไดรับผลแหงกรรมของตน ซึ่งเปนความรูเขาใจท่ีสอดคลองกับกฎแหงกรรม หรือพูดไดวา รูเขาใจถึงการท่ี

พฤติกรรม และผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมท้ังหลายของมนุษย เปนไปตามกฎธรรมดาของความสัมพันธสืบทอด

แหงเหตุปจจัย   
โลกิยสัมมาทิฏฐินี้ จึงสองถึงคานิยมพื้นฐาน เชน ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน ความใฝ

ผลสําเร็จท่ีเกิดจากการกระทํา หรือความเพียรพยายาม ความสามารถ และสติปญญาของตนเอง ความรูจัก

พึ่งตนเอง และการชวยเหลือกันดวยเรี่ยวแรงกําลังของมนุษยเอง เปนตน  
พึงสังเกตดวยวา ความรูเก่ียวกับกรรมในระดับน้ี เปนเพียง “ความรูถึงความที่กรรมเปนของตน” รูวาแต

ละสัตวแตละคนเปนเจาของการกระทําของตน ท่ีจะทําใหรูจักรับผิดชอบตอการกระทําของตนนั้น หรือรูวามนุษย

จะเปนไปตามกฎแหงกรรมน้ัน อยูในขั้นของความรูเขาใจท่ีสอดคลองกับกฎแหงกรรมเทาน้ัน ยังมิใชเปนการรู

เขาใจตัวกฎ หรือหยั่งรูถึงความเปนไปของเหตุปจจัยนั้นโดยตรง ท้ังนี้เพราะความรูเขาใจท่ีหยั่งถึงตัวกฎหรือเหตุ
ปจจัยโดยตรง ยอมจัดเขาในจําพวก โลกุตรสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนขอตอไป   

นอกจากนี้ อาจวัดความเปนโลกิยสัมมาทิฏฐิดวยวิธีพูดอยางอื่นอีก เชนวา ไดแก ทิฏฐิชนิดท่ีเกื้อกูล 

เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม หรือวาไดแกทิฏฐิชนิดท่ีทําใหกาวหนาไปในมรรคได คือ สงผลแกองค

มรรคขออื่นๆ ได ต้ังแตชวยใหเกิดสัมมาสังกัปปะ เปนตน และในเม่ือเปนความรูความเขาใจท่ีสอดคลองกับความ

เปนจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ โลกิยสัมมาทิฏฐินี้ จึงอาจเช่ือมตอใหกาวไปยังโลกุตรสัมมาทิฏฐิไดดวย 

๒. โลกุตรสัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบระดับโลกุตระ คือเหนือโลก ไมข้ึนตอโลก ไดแกความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกตองตามความเปนจริง หรือรูเขาใจตามสภาวะของธรรมชาติ พูดงายๆ วา รูเขาใจ

ธรรมชาติน่ันเอง   
สัมมาทิฏฐิประเภทนี้ เกิดจาก โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนองคประกอบภายใน หรือปจจัยภายในตัวบุคคล 

ปรโตโฆสะท่ีดี หรือกัลยาณมิตร อาจชวยไดเพียงดวยการกระตุนใหบุคคลนั้นใชโยนิโสมนสิการแลวรูเห็นเขาใจ

เอง หมายความวา สัมมาทิฏฐิประเภทนี้ไมอาจเกิดขึ้นไดเพียงดวยการรับฟงแลวเชื่อตามคนอื่นดวยศรัทธา 

เพราะตองเปนการรูจักท่ีตัวสภาวะเอง ตองเอาธรรมชาตินั่นเองเปนขอพิจารณาโดยตรง   
ดวยเหตุนี้ โลกุตรสัมมาทิฏฐิจึงไมเก่ียวของกับหลักการ กฎเกณฑ ขอยึดถือท่ีปรุงแตงหรือบัญญัติวาง

ซอนเพิ่มข้ึนมาตางหากจากธรรมดาของธรรมชาติ และจึงเปนอิสระจากการหลอหลอมของสังคม ไมข้ึนตอ

อิทธิพลของสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป เปนการเกี่ยวของกับธรรมชาติเองแทๆ ซึ่งมีสภาวะและธรรมดา

เสมอเหมือนกันทุกถิ่นฐานทุกกาลสมัย  
โดยนัยน้ี สัมมาทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเปนโลกุตระ คือ ไมขึ้นตอกาล ไมจํากัดสมัย เปนความรู

ความเขาใจอยางเดียวกัน จําเปนสําหรับปรีชาญาณและความหลุดพนในทุกถิ่นทุกกาลเสมอเหมือนกัน  
สัมมาทิฏฐิตามความหมายอยางท่ีสองนี้ ท่ีทานจัดเปนโลกุตระนั้น หมายเอาเฉพาะท่ีเปนความรูความ

เขาใจชัดเจนแจมแจง ถึงข้ันเปนมรรคเปนผล ทําใหเปนอริยบุคคลเทาน้ัน   

                                                 
1397  เชน อภิ.วิ.๓๕/๘๒๒/๔๔๓. 



บทท่ี ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา  ๖๙๓ 
 

  

แตกระน้ันก็ตาม สัมมาทิฏฐิท่ีเปนมรรคเปนผลนั้น ก็สืบเน่ืองไปจากสัมมาทิฏฐิแบบเดียวกัน ท่ีเปนของ

ปุถุชนนั่นเอง ดังน้ัน จึงขอเรียกสัมมาทิฏฐิตามความหมายอยางท่ีสองนี้ ในขั้นที่เปนของปุถุชนวา สัมมาทิฏฐิแนว
โลกุตระ

1398  
พึงเห็นความสําคัญของสัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกุตระ หรือแนวโลกุตระน้ีวา เปนธรรมท่ีมีผลลึกซึ้งกวาโลกิย-

สัมมาทิฏฐิมาก สามารถทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในบุคลิกภาพอยางท่ีเรียกวาถอนรากถอนโคน  
สัมมาทิฏฐิระดับนี้เทานั้น จึงกําจัดกิเลสได มิใชเพียงกด ขม หรือทับไว และทําใหเกิดความมั่นคงใน

คุณธรรมอยางแทจริง ไมแกวงไกวไหวโอนไปตามคานิยมท่ีสังคมหลอหลอม เพราะมองความจริงผานทะลุเลย

ระดับสังคมไปถึงสภาวธรรมที่อยูเบ้ืองหลังแลว จึงไมเตนสายไปกับภาพปรุงแตงในระดับสังคม  
ความท่ีวาในตอนนี้ มีความหมายสําคัญในแงของการศึกษาดวย เพราะจะเปนขอพิจารณาเกี่ยวกับ

พัฒนาการของบุคคลวาควรจะสัมพันธกับสังคมและธรรมชาติอยางไร ควรไดรับอิทธิพล หรือไดรับประโยชนจาก

สังคมและธรรมชาตินั้น แคไหนเพียงไร  
อน่ึง ดังท่ีทราบอยูแลววา สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ เกิดจากโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการจึงมีบทบาท

สําคัญในเรื่องน้ี ซึ่งควรยํ้าไวอีกครั้งหนึ่งวา ตามปกติ พฤติกรรมของมนุษยปุถุชนจะเปนไปตามอํานาจของ

คานิยม ท่ีเกิดจากการหลอหลอมทางสังคม เชน ละเวนการกระทําไมดีอยางนั้น และกระทําการท่ีดีอยางน้ี ตาม

คําอบรมส่ังสอนบอกเลาถายทอดเลาเรียน หรือจดจําแบบอยางมา ถาเม่ือใดปุถุชนไมตกอยูใตอํานาจของคานิยม

เชนน้ัน เขาก็จะตกเปนทาสของตัณหา ท่ีเรียกกันในสมัยใหมวาอารมณของตนเอง
1399

 แตโยนิโสมนสิการ ชวยให

หลุดพนได ท้ังจากอิทธิพลของคานิยมทางสังคม และจากความเปนทาสแหงตัณหาหรืออารมณกิเลสของตนเอง 

ทําใหมีพฤติกรรมอิสระ ท่ีเปนไปดวยปญญา   
จึงอาจพูดสรุปไดวา ปุถุชนจะคิดจะทําการใดๆ ก็ตาม หากขาดโยนิโสมนสิการเสียแลว ถาไมตกอยูใต

อํานาจของคานิยมจากภายนอก ก็ยอมตกเปนทาสแหงตัณหาของตนเอง เม่ือใดมีโลกุตรสัมมาทิฏฐิ เม่ือนั้นเขาก็

จะหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมไดอยางแทจริง 
เม่ือใดทิฏฐิกลายเปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือนั้นก็จัดเปนปญญา หรือไวพจนคําหนึ่งของปญญา

1400
 แมวาในขั้น

แรกเริ่ม สัมมาทิฏฐินั้นจะยังเปนเพียงความเห็นหรือความเชื่ออยู ท้ังน้ีเพราะความเห็นหรือความเชื่อน้ัน

สอดคลองกับความเปนจริง มีความเขาใจตามสภาวะหรือตามเหตุปจจัยเปนที่อางอิง เริ่มเดินหนาออกจากอํานาจ

ครอบงําของอวิชชาและตัณหา  
ตอจากน้ันไป แมวาความเห็นหรือความเชื่อนั้นจะกลายเปนความรูความเขาใจอยางชัดเจนแจมแจงท่ี

เรียกวาญาณแลว ก็ยังคงเรียกดวยช่ือเดิมวาสัมมาทิฏฐิไดเรื่อยไป เพื่อสะดวกในการมองเห็นความเจริญเติบโต

หรืองอกงามท่ีตอเน่ืองกัน   
โดยนัยนี้ สัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายกวางขวาง คลุมต้ังแตความเห็นและความเช่ือถือท่ีถูกตอง ไปจนถึง

ความรูความเขาใจตามสภาวะท่ีเปนจริง 
                                                 
1398  เรียกตามอรรถกถาวา วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ เรียกตามบาลีเดิมวา สัจจานุโลมิกญาณ (ในชั้นอรรถกถา ทานใช สัจจานุโลมิกญาณ 

หมายถึง ขั้นสุดทายของวิปสสนาญาณ ๙ โดยเฉพาะ) 
1399  ความจริง ท้ังคานิยมท่ีผิด และอารมณ (emotion) ลวนเนื่องดวยตัณหาท้ังสองอยาง แตตางกันที่วา อยางแรกเปนตัณหาซึ่งปรุง

แปลงหรือแตงตัวแลว อยางหลังเปนตัณหาสด 
1400  เชน ขุ.ม.๒๙/๔๙/๕๑; อภิ.วิ.๓๕/๕๘๑/๓๒๐ ฯลฯ 



๖๙๔  พุทธธรรม 
 
สัมมาทิฏฐิกับการศึกษา 

ในแงของการศึกษา กลาวไดวา คนเริ่มมีการศึกษา เมื่อเขามีสัมมาทิฏฐิ บางทานอาจมองในแงจาก
ภายนอกเขาไปตามนัยแหงไตรสิกขา โดยถือเอาศีลเปนที่เริ่มตน แลวกลาววา การศึกษาเริ่มตน เมื่อคนประพฤติ
สุจริต

1401
 แตคํากลาวเชนน้ียังนับวาไมเขาถึงตัวการศึกษา หรือแกนแทของการศึกษา เพราะการฝกปรือในข้ันศีล

ใหมีสุจริต ก็ดวยมุงสรางสมนิสัยหรือความเคยชินในทางท่ีดีงาม เปนทางนําคนระดับเวไนยไปสูการมองเห็น

คุณคาของความประพฤติสุจริตเชนน้ัน (น้ีคือแงท่ีพฤติกรรมกลับเปนฝายปรุงแตงคานิยมได เชนเดียวกับปจจัย
ทางสังคมอยางอื่นๆ)   

เม่ือใดคนมองเห็นคุณคา เกิดความเขาใจซาบซึ้ง และใฝนิยมความสุจริต เปนสัมมาทิฏฐิแลว เมื่อน้ันศีล

หรือความประพฤติสุจริต จึงจะแนนแฟนมั่นคงได (ตอนนี้คานิยมจะเปนฝายกําหนดพฤติกรรม) และเมื่อนั้น

แหละจึงเรียกไดวาเขาเปนผูมีการศึกษา   
พูดอีกอยางหนึ่งวา การที่ฝกปรือในไตรสิกขา เริ่มแตศีลไป ก็เพื่อฟกบมใหองคมรรคทั้งหลายเร่ิมแต

สัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน เมื่อใดองคมรรคซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา บังเกิดขึ้นในบุคคล จึงจะนับไดวาเขามีการศึกษา 

เพราะนับแตบัดน้ันไป องคธรรมท้ังหลายในตัวบุคคลนั้น จึงจะเริ่มเขาประจําทําหนาท่ีสอดประสานสงทอดตอกัน  
สัมมาทิฏฐิ นอกจากจะทําใหศีลหรือความประพฤติสุจริตน้ันม่ันคงจริงจังแลว ยังชวยใหการประพฤติศีล

เปนไปดวยความจรงิใจ ไมเสแสรง และเปนหลักประกันใหประพฤติไดถูกตองตามความหมายและความมุงหมาย
ของศีล ไมผิดพลาดกลายเปนสีลัพพตปรามาส หรือถือปฏิบัติโดยงมงายเปนตนอีกดวย  

เมื่อใดมีสัมมาทิฏฐิ เมื่อนั้นจึงวางใจในการปฏิบัติศีล หรือไวใจในความสุจริตน้ันได แตถายังไมมี

สัมมาทิฏฐิตราบใด ก็ยังไมอาจวางใจในศีลตราบน้ัน 
ถาแสดงความหมายอยางผอนลงมา โดยถือเอาปจจัยของสัมมาทิฏฐิเปนหลัก ก็อาจกลาววา การศึกษา

เริ่มต้น เมื่อคนเริ่มรู้จักคิด (โยนิโสมนสิการ) ความหมายอยางน้ีก็นับไดวาถูกตอง ดวยเปนการกลาวแบบเล็ง

ความถึงกัน เพราะเมื่อมีโยนโิสมนสิการแลว ก็หวังไดวาสัมมาทิฏฐิจะเกิดตามมา  
ดังจะเห็นไดวา แมแตการปฏิบัติระดับศีล เมื่อไดโยนิโสมนสิการชวยนําพฤติกรรม จึงจะทําใหการ

ปฏิบัติดําเนินไปอยางถูกตองพอดี และเปนการกระทําอยางมีเปาหมายที่เกื้อกูลเปนประโยชน ท้ังตนเองก็ไดความ

เขาใจ มีความม่ันใจ จิตเปนกุศล โปรงผองใส  
ยกตัวอยางเชน ในการแตงตัวใหสะอาดเรียบรอย นอกจากคํานึงถึงคุณคาเพื่อชีวิต คือปกปดและ

ปกปองรางกายจากหนาวรอนและความละอายเปนตนแลว โยนิโสมนสิการยังชวยใหคํานึงในทางเกื้อกูลแกผูอื่น

และแกสังคมอีกดวย เชนทําใจวา เราจะแตงตัวอยางน้ี ใหสะอาดเรียบรอยอยางน้ี เพื่อความเปนระเบียบดีงาม

ของหมูของชุมชนหรือของสังคม เรานุงหมไมใหนาเกลียดหรือนารังเกียจ ใหเรียบรอยงดงามอยางน้ี เพื่อรักษา

จิตใจของคนอื่นที่เขาพบเห็น ใหเปนกุศล ไมเศราหมองขุนมัว เพื่อชวยเสริมบรรยากาศใหคนอื่นๆ มีจิตใจผองใส 

โนมนอมไปในความดีงาม  
แตถาคิดขึ้นมาวาจะอวดโก อวดฐานะ เอาเดน จะขมคนโนนคนน้ี หรือจะลอใจคนใหหลงใหลติดพัน 

หรือมีจิตคิดแงงอนวาจะทําตามใจฉัน ใครจะวาอยางไรก็ชาง ดังน้ีเปนตน ก็กลายเปนอโยนิโสมนสิการ อกุศล

                                                 
1401  คําวาสุจริต ในที่น้ี หมายถึง สุจริตอยางที่ใชในภาษาไทย คือมุงกาย วาจา และอาชีวะสุจริต ไมรวมถึงมโนสุจริต (มโนสุจริต คลุม

สัมมาทิฏฐิไดดวย) 



บทท่ี ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา  ๖๙๕ 
 

  

ธรรมก็เขาครอบงําใจ จิตก็ปดลอมตัวเองใหคับแคบ ไมโปรงโลง ไมผองใส และพฤติกรรมในการแตงกาย ก็

พรอมท่ีจะวิปริตออกไปจากความถูกตองพอดี ไดทันที  

เมื่อพูดถึงการศึกษา คนทั่วไปมักนึกถึงการเลาเรียนความรูสําหรับทํามาหาเล้ียงชีพ อันเปนเรื่องของ

อาชีวะ และเปนเรื่องระดับศีล   
การศึกษาท่ีมุงสรางแตอาชีวะ โดยไมคํานึงวาจะเปนสัมมาชีวะ หรือมิจฉาชีวะ ยอมไมมีสาธุชนใด

เห็นชอบดวย แตการศึกษาท่ีมุงสรางสัมมาอาชีวะเพียงอยางเดียว โดยไมใสใจสรางสัมมาทิฏฐิ ก็ยังหาชื่อวาเปน

การศึกษาที่ถูกตองไม และนาจะไมสําเร็จผลสมความมุงหมาย แมแตท่ีจะใหเกิดสัมมาอาชีวะนั้นดวย เพราะยัง

ไมเขาถึงตัวการศึกษา อาจจะเปนสัมมาอาชีวะแตเพียงช่ือ ไมใชสัมมาอาชีวะท่ีแท เพราะเปนการฝกหัดศีล โดยไม

ทําองคมรรคใหเกิดขึ้น จึงยังผิวเผิน ฉาบฉวย ไมหยั่งรากลง   
ทางท่ีถูก จะตองปลูกฝงสัมมาทิฏฐิไวเปนรากฐานของสัมมาอาชีวะดวย พูดงายๆ วา จะใหถือศีลโดยไม

มีความใฝนิยมศีล หรือใหประพฤติสุจริตโดยไมมีคานิยมแหงความสุจริต ยอมไมเพียงพอ 
ดังจะเห็นส่ิงท่ีไมนาเปนไปได แตมีอยูในสังคมบางถิ่นบางสมัย ความใฝนิยมทุจริตเปนไปอยาง

แพรหลาย ถึงกับคนจํานวนมากเห็นไปวา การทําอะไรไดสําเร็จ หรือหาทรัพยสินไดดวยวิธีหลอกลวงคดโกง

ฉลาดในการทุจริตหรือทํารายผูอื่น เปนความเกงกลาสามารถ สังคมนั้น แมจะมีสภาพทั่วไปอุดมสมบูรณ แตเต็ม

ไปดวยการทุจริตและอาชญากรรม พรอมกันน้ัน ในอีกสังคมหน่ึง ซึ่งสภาพทั่วไปมีความอดอยากยากแคนกวา

เปนอันมาก กลับมีอาชญากรรมตางๆ นอย แมแตคนจนไร ก็ยอมเปนขอทาน ยิ่งกวาจะลักขโมยทําการทุจริต 

(แตในสังคมที่ขาดความใฝสุจริต แมแตการขอทาน คนก็ทําอยางเปนการทุจริต) 
ความท่ีกลาวในตอนน้ี มีความสําคัญถึงขั้นหลักการ ซึ่งควรจะเนนไว เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

มรรคกับไตรสิกขา ซึ่งมองดูไดท่ีสัมมาทิฏฐิ กับการฝกอบรมศีล อันเปนขอแรกของหมวดธรรมแตละฝาย  
ในตอนตน ไดเคยกลาวถึงความสัมพันธอยางเปนปจจัยกัน ระหวางศีล กับสัมมาทิฏฐิวา เม่ืออยูรวมกัน

ดวยดีโดยสงบเรียบรอย ใจก็ไมตองคอยสะดุงหวาดระแวง เมื่อประพฤติดีมีศีล ก็ไมมีความเดือดรอนวุนวายใจ 

ทําใหจิตสงบ เปนสมาธิได เม่ือใจสงบแนวแนผองใส ก็ชวยใหคิดคลอง มองเห็นอะไรๆ ชัดเจน ไมเอนเอียง มี

ความเขาใจดี เกิดปญญา ถาปญญาน้ันรูตระหนักมองเห็นคุณคาของความประพฤติดีมีศีล ก็เปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือ

มีสัมมาทิฏฐิ คือเห็นถูก เขาใจถูกตอง ก็คิด แลวพูด ทํา ประพฤติปฏิบัติถูกตอง เปนศีลอีก  
อีกตอนหนึ่ง ก็ไดกลาววา การฝกหัดศีล หรือฝกอบรมความประพฤติ จะช่ือวาเปนการศึกษา ก็ตอเม่ือ

สามารถทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ อยางนอยต้ังแตข้ันซาบซึ้งในคุณคาของศีล หรือมีคานิยมแหงความสุจริตข้ึนไป   
การฝกอบรมความประพฤติท่ีจะใหมีผลเชนน้ี ไดกลาวมา ณ ท่ีน้ี ๒ อยาง คือ 

๑) การฝึกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธา  เปนวิธีท่ีเนนหนักในดานระเบียบวินัย ไดแกการ

จัดสรรสภาพแวดลอมใหเปนกรอบกํากับความประพฤติ และจัดระเบียบความเปนอยู เชน กิจวัตร เปนตน ให

กระชับ ฝกคนปฏิบัติใหเกิดความคุนและเคยชินเปนนิสัย พรอมน้ันก็สรางเสริมศรัทธา โดยใหกัลยาณมิตรเชน
ครูแนะนําชักจูงใหเห็นวา การประพฤติดี มีระเบียบวินัยเชนน้ัน มีประโยชน คุณคาหรืออานิสงสอยางไร และอาจ

ใหไดยินไดเห็นบุคคลผูมีความประพฤติดีงามนาเล่ือมใสศรัทธา ท่ีมีความสุข ความสําเร็จเปนแบบอยาง (เชน ครู

น่ันเอง) ประกอบไปดวย   



๖๙๖  พุทธธรรม 
 

โดยวิธีน้ี ความซาบซึ้งในคุณคาของความประพฤติดีงาม ความรักวินัย ความใฝนิยมศีล ก็เกิดขึ้นได แม
จะไมมีกัลยาณมิตรคอยช้ีแจงประโยชน หรือไดเห็นแบบอยางอะไรมากนัก แตถาระเบียบวินัย หรือกรอบความ
ประพฤตินั้น เปนส่ิงท่ีเขาปรับตัวเขาได เกิดความเคยชินเปนนิสัยขึ้นมา ก็ดี เขาไดรับผลดีมองเห็นประโยชนแก
ตนบาง ก็ดี เขาก็จะเกิดความใฝนิยม และคิดหาเหตุผลเขากับความประพฤติดีมีระเบียบวินัยน้ันเอง  

เมื่อพนจากข้ันประพฤติไปตามกรอบหรือตามบังคับ มาถึงข้ันเห็นคุณคาใฝนิยมท่ีจะทําอยางน้ันแลว ก็

เขาสูข้ันเปนสัมมาทิฏฐิ นับไดวาเริ่มมีการศึกษา แมวาจะเปนสัมมาทิฏฐิชนิดโลกียอยางออนเหลือเกิน และไมสู
ม่ันคงปลอดภัยนัก เพราะอาจกลายเปนการปฏิบัติดวยความยึดม่ันงมงายเปนสีลัพพตปรามาสไดก็ตาม  

๒) การฝึกศีลที่ใช้โยนิโสมนสิการกํากับ  เปนวิธีท่ีเนนความเขาใจในความหมายของการกระทํา หรือ
การปฏิบัติทุกอยาง คือปฏิบัติการดวยโยนิโสมนสิการ หรือใชโยนิโสมนสิการนํา และคุมพฤติกรรม ดังตัวอยาง

เรื่องการแตงกายท่ีไดกลาวมาแลว   
ตามวิธีน้ี กัลยาณมิตร เชน ครู จะชวยได โดยแนะแนวความคิดใหเห็นชองทางพิจารณาและเขาใจ

ความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ ไวกอน แตเม่ือถึงเวลาปฏิบัติ นักเรียนหรือผูปฏิบัตินั้น จะตองทําใจพิจารณาเอา
เองทุกคราวทุกกรณีไป    

ตัวอยางอื่นอีก เชน ในการไหวกราบแสดงความเคารพ ผูกราบไหวพระสงฆ หรือแสดงความเคารพ

ผูใหญกวา อาจทําใจใหเขากับความหมายท่ีถูกตองดีงามเปนกุศลของการกระทําในกรณีน้ันๆ และเวลานั้นๆ  
ดังเชนวา เราขอกราบไหว เพื่อเปนการฝกตนใหเปนคนออนโยนไมแข็งกระดาง หรือเรากราบไหว เพื่อ

เชิดชูระเบียบเพ่ือความดีงามของสังคม หรือเรากราบไหว เพ่ือเปนเคร่ืองหมายแหงการเทิดทูนธรรมท่ีทานผูนั้น
เปนตัวแทนอยู หรือเรากราบไหว ดวยเมตตาหวังดีหวังประโยชนแกทานผูนั้น เพื่อเปนเครื่องชวยระวังรักษาทาน

ใหดํารงตนอยูในภาวะและฐานะท่ีดีงามเหมาะสม หรืออยางนอยท่ีสุดวา เรากราบไหวน้ี เปนการจะประพฤติธรรม
ในสวนของตัวเรา ใหถูกตอง ใหดีงามท่ีสุดของเราก็แลวกัน ดังน้ีเปนตน   

ทางฝายพระสงฆ ผูใหญ หรือครู ท่ีเปนผูจะไดรับความเคารพกราบไหว ก็อาจทําใจเมื่อเขากราบไหว

เคารพตน เชน นึกเปนโอกาสท่ีไดสํารวจตนวา เรายังเปนผูมีคุณธรรมความประพฤติสมควรแกการไดรับความ

เคารพกราบไหวอยูหรือไม หรือนึกวา ทานผูน้ีอยูในฐานะท่ีเราพึงแนะนําได เขาไหวกราบถูกตองหรือไมอยางไร 

เปนโอกาสท่ีเราจะรูไว และคอยนํามาแนะนําดวยความหวังดีตอไป หรือมีใจอนุโมทนาวา ทานผูน้ี คนผูนี้ ชาง

เปนผูมีคุณธรรมสูง รูจักรักระเบียบของสังคม รูจักใหเกียรติเทิดทูนธรรม หรือทําใจวา เอาเถิด วากันไปตาม

สมมติของโลก แลวแตจะทําอยางไรใหโลกมันดี ก็เอา ดังนี้เปนตน   
เมื่อทําใจดวยโยนิโสมนสิการอยางน้ี ก็จะมีความม่ันใจในการกระทําของตน และจะไมเกิดอกุศลธรรม

เขาครอบงําจิตดวย เชน ทางฝายผูกราบไหว ก็จะไมตองมาถือเทียบเขาเทียบเราดวยกิเลสแหงความยึดติดถือมั่น

ในตัวตนวา เขามีดีอะไรเราจะตองไหว เราดีกวาเขาเสียอีก จะไหวทําไม ดังน้ีเปนตน ทางฝายผูจะไดรับการแสดง

ความเคารพ ก็จะไมตองเกิดกิเลสคอยระแวง หรือโทมนัสนอยใจแคนเคือง เชนวา ทําไมคนน้ีไมไหวเรา ทําไมคน

น้ันไหวดวยอาการไมถูกใจเรา หรือลุมหลงลืมตัววา เราน้ีเปนผูเลิศประเสริฐสูง ผูคนท้ังหลายพากันนอบนบกราบ

ไหว ดังนี้เปนตน   
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ตัวอยางท่ียกมานี้ ลวนเปนโยนิโสมนสิการแบบเรากุศลธรรม และใหเกิดสัมมาทิฏฐิแบบโลกียเทานั้น 

แตก็จะเห็นไดวา วิธีฝกขอ ๒ นี้ประณีตลึกซึ้งกวาวิธีท่ี ๑ สามารถปองกันผลเสีย คือการเกิดข้ึนของอกุศลธรรม

ท่ีจะเขาแฝงซอนการปฏิบัติ ซึ่งวีธีท่ีหน่ึงปองกันไมได เปนการปฏิบัติอยางม่ันใจดวยปญญา ทําใหเกิดความเขาใจ

เปนสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นเรื่อยไป พรอมกันกับการฝกศีล และปดชองท่ีจะกลายเปนการประพฤติปฏิบัติศีลดวย

ความงมงาย ท่ีเรียกวาสีลัพพตปรามาส 
วิธีฝกที่ถูกตองตามแนวของมรรคอยางแทจริง คือวิธีท่ี ๒ หากจะใชวิธีท่ี ๑ ควบไปดวย ก็นาจะไดผลดี

ยิ่งขึ้น แตจะใชวิธีท่ี ๑ อยางเดียว นับวายังไมเพียงพอสําหรับการศึกษาที่แท เพราะในการศึกษาท่ีถูกตอง 

ภายนอกเริ่มตนดวยการฝกข้ันศีล แตภายในตองใชโยนิโสมนสิการสรางปญญา ใหเกิดสัมมาทิฏฐิพรอมกันแต

แรกเรื่อยไป และเม่ือทําอยางนี้ ก็เปนการใชโยนิโสมนสิการในทางปฏิบัติ ซึ่งใชไดตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน 

ไมใชรอเอาไวพจิารณาความคิดอยางเดียว   
ท่ีวานั้น ไมใชแตในข้ันศีลนี้เทาน้ัน แมในขั้นสมาธิ และข้ันปญญาแทๆ ก็จะตองใชโยนิโสมนสิการอยาง

น้ีเรื่อยไป สัมมาทิฏฐิ และองคมรรคท้ังหลายภายใน จึงจะเจริญแกกลาพรั่งพรอมยิ่งข้ึนได  
โดยนัยน้ี ก็จะมองเห็นความเจริญขององคมรรค ท่ีควบไปกับการฝกไตรสิกขา กลาวคือ เม่ือมองจาก

ขางนอก หรือมองตามข้ันตอนใหญ ก็จะเห็นการฝกอบรมตามลําดับขั้นของไตรสิกขา เปนศีล สมาธิ และปญญา 

แตเม่ือมองเขาไปขางใน ดูท่ีรายละเอียดของการทํางาน ก็จะเห็นองคมรรคท้ังหลายเดินไขวทําหนาท่ีกันอยู หรือ

วาบุคคลนั้นกําลังเดินตามมรรคอยูตลอดเวลา   
พูดสรุปไดวา วิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง คือ ภายนอกฝกตามไตรสิกขาไป ภายในก็เดินตามมรรคดวย นี้คือ

ความหมายของความท่ีวา เปนการประสานขานรับกัน ท้ังระบบฝกคนจากขางนอก และระบบกาวหนาขององค

ธรรมท่ีอยูขางใน 

มองลึกลงไปอีกถึงพัฒนาการของบุคคล เม่ือพิจารณาตามหลักเทาท่ีกลาวมาแลว จะเห็นไดวา ถาปลอย

ใหมนุษยเจริญเติบโตอยางเปนไปเองตามธรรมชาติ ไมอาศัยปจจัยทางสังคมเขาชวยเสียเลย ก็จะมีเพียงอัจฉริย

มนุษยไมกี่คน ท่ีจะสามารถใชโยนิโสมนสิการโดยลําพังตัว นําตนเขาถึงชีวิตท่ีดีงามสูงสุด   
ในทางตรงขาม การปลอยใหมนุษยเจริญเติบโตข้ึน ดวยการหลอหลอมของปจจัยตางๆ ทางสังคมอยาง

เดียว ก็ไมเพียงพอท่ีจะทําใหเขาเขาถึงความดีงามสูงสุด ท่ีเขาเองสามารถเขาถึงได   
โดยนัยนี้ อาจกลาววา แนวทางพัฒนาบุคคล ๒ แบบตอไปน้ี เปนวิธีการสุดโตง ท่ีผิดพลาด คือ 
๑) การพฒันา โดยปลอยใหเปนไปเองอยางเสรีตามธรรมชาติ 
๒) การพัฒนา ตามความปรุงแตงตองการของสังคม 
การพัฒนาตามธรรมชาติเทาน้ัน ไมเพียงพอ จะตองพัฒนาดวยความเขาใจสภาวะของธรรมชาติ ท่ีจะทํา

ใหวางใจวางทาทีสัมพันธกับธรรมชาติอยางถูกตองไดผลดีดวย   
ในทํานองเดียวกัน การพัฒนาตามความตองการของสังคมเทาน้ัน ก็ไมเพียงพอ จะตองพัฒนาดวยความ

รูเทาทันท่ีจะใหสามารถหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมไดดวย   
การพัฒนาท่ีสมบูรณ จะตองเกี่ยวของท้ังกับธรรมชาติ และกับสังคม ท้ังนี้ เพราะมนุษยเกิดขึ้นไดก็ดวย

อาศัยทั้งธรรมชาติ และมนุษยอื่น เมื่อเปนอยู ก็ตองเก่ียวของท้ังกับธรรมชาติและกับมนุษยอื่น  
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จึงอาจกลาวถึงการพัฒนาบุคคลท่ีถูกตองสมบูรณวา เปนพัฒนาการดวยความรูความเขาใจ ท่ีทําให

เจริญเติบโตข้ึนอยางเกื้อกูลแกสังคม และอยางเปนกันเองกับธรรมชาติ พรอมกับไดท้ังสังคมและธรรมชาติเปนท่ี

หลอเล้ียงใหชีวิตงอกงามเอิบอิ่มเบิกบาน มีความดีงาม และความเกษมศานต์ิ  
เม่ือคนจะอยูรวมกันดวยดี แมเพียงสองคน ก็ตองมีขีดข้ันและความรูจักควบคุมยับยั้งในทางพฤติกรรม 

เมื่ออยูกันหลายคน ก็ถึงกับตองมีขอกําหนด หรือขอตกลงทางความประพฤติ วาอะไรพึงเวน อะไรพึงทํา ท่ีไหน

เม่ือใด เพื่อใหทุกอยางเปนไปอยางสอดคลอง ทุกคนไดรับประโยชนดวยกัน (แมแตบุคคลผูเดียว ก็ยังมีความ

ตองการตางๆ ของตนเองที่ขัดกัน ซึ่งทําใหตองมีการวางระเบียบวินัยสําหรับตนเองเพื่อฝกการดําเนินชีวิตให

ไดผลดี)   
คนหลายคน จากทุกทิศ ขับรถมาเผชิญกันที่ส่ีแยก แตละคนเรงรีบจะชิงไปกอน จึงติดอยูดวยกัน ไป

ไมไดสักคน ท้ังยุง ท้ังเสียเวลา ท้ังจะวิวาทกัน แตเมื่อยอมกันจัดระเบียบ ดวยความรูความเขาใจ ก็ไปไดโดย

สวัสดีทุกคน ดวยเหตุน้ี หมูชนคือสังคม จึงตองมีระเบียบ นอกเหนือจากส่ิงท่ีเรียกวาระเบียบแทๆ แลว ก็ยังมี

ระบบแบบแผน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันท้ังหลายในทางสังคม รวมถึงศิลปวิทยาการ

ตางๆ ท่ีถายทอดสืบกันมา ซึ่งมีผลรวมที่ทําใหสังคมหน่ึงๆ เกิดมีรูปรางของตนข้ึน   
ปจจัยตางๆ ทางสังคม ปรุงแตงสังคมแลว ก็ปรุงแตงบุคคลใหมีคุณสมบัติสอดคลองกลมกลืนกับสังคม

น้ันดวย แตในเวลาเดียวกัน บุคคลท้ังหลายนั่นเอง ก็เปนตัวปรุงแตงปจจัยตางๆ ทางสังคม สังคมกับบุคคลจึง

ปรุงแตงซึ่งกันและกัน   
แตเมื่อสังคมมีรูปรางชัดเจนแลว ก็มักมีลักษณะแนนอนตายตัว ทําใหบุคคลมักกลายเปนฝายถูกสังคม

ปรุงแตงเอาไวสนองความตองการของสังคมฝายเดียว   
แตความจริงนั้น บุคคลมิใชเพื่อสังคมฝายเดียว สังคมก็เพื่อบุคคลดวย และวากันในข้ันพื้นฐาน สังคมมี

ข้ึน เพื่อชวยใหชีวิตอยูกันอยางดีงาม และสามารถบรรลุความดีงามท่ีสูงขึ้นไปดวยซ้ํา  
เม่ือมองในแงนี้ สังคมเปนปจจัยอุดหนุนเพียงสวนหน่ึง แตไมเพียงพอท่ีจะใหมนุษยบรรลุชีวิตท่ีดีงาม 

เพราะสังคมเริ่มตั้งตน หรือถือกําเนิดขึ้น จากการมีระเบียบท่ีจะใหคนอยูรวมกันดวยดี แตเมื่อเขาอยูรวมกัน

ดวยดีแลว ชีวิตของเขายังมีส่ิงดีงามท่ีจะพึงเขาถึงนอกเหนือจากน้ันอีก   
กวางออกไป สังคมเปนเพียงสวนหนึ่ง หรือภาคหน่ึง ของส่ิงท่ีชีวิตจะตองเกี่ยวของ นอกเหนือจากสังคม

แลว ก็ยังมีธรรมชาติอีก และส่ิงดีงามสูงสุดนั้น ชีวิตจะได ตอเมื่อเขาถึงธรรมชาติ เพราะวาโดยสภาวะของชีวิต

เองแลว ธรรมชาติเปนพื้นเดิม สังคมเปนเพียงสวนอุมชู ซึ่งอาจชวยใหชีวิตอยูใกลชิดเปนกันเองกับธรรมชาติก็ได 

หรืออาจบิดเบนปดบังใหเหินหางจากธรรมชาติก็ได   
อยางไรก็ตาม สังคมแมท่ีมีรูปรางชัดเจนอยูตัวแลว ก็มิใชจะเปนฝายปรุงแตงหลอหลอมบุคคลไดฝาย

เดียวเสมอไป ถาบุคคลใชโยนิโสมนสิการ ก็สามารถหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมได  
โยนิโสมนสิการนั้น ทําใหบุคคลกาวขาม หรือมองทะลุ เลยสังคมไปถึงความจริงอันไมจํากัดกาลของ

ธรรมชาติ ท่ีอยูเบ้ืองหลังสังคมอีกช้ันหนึ่ง   
เมื่อมีโยนิโสมนสิการแลว บุคคลก็สามารถหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงของสังคมดวย สามารถบรรลุ

ความดีงามท่ีสูงข้ึนไปอีกดวย และสามารถหวนกลับมาทําการปรุงแตงสังคมอยางมีสติไดอีกดวย 
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หลักการในเรื่องท่ีวามาน้ี ก็คือ มนุษยจําตองมีระเบียบ เพื่อความอยูรวมกันดวยดี สังคมจึงตองมีวินัย

และใหบุคคลมีศีล ท่ีจะประพฤติตามวินัยของสังคม    
อยางไรก็ตาม ระเบียบวินัยอาจกลายเปนเพียงเครื่องมือจํากัดเสรีภาพของคน หรือถึงกับถูกเรียกไดวา

เปนเคร่ืองมือทําคนใหเปนทาสของระบบก็ได ถาระเบียบวินัยนั้น เปนสักวาขอหามขอบังคับท่ีถือปฏิบัติตามๆ กัน

ไปอยางมืดบอด หรืออาจเกิดผลรายอยางอื่นอีก หากใหปฏิบัติดวยการบีบบังคับ หรือดวยคําหลอกลวง  
แตในเวลาเดียวกัน การแสดงออกท่ีเรียกวากระทําดวยเสรีภาพ ก็อาจเปนเพียงปฏิกิริยาท่ีระบายออก 

ไปภายนอก ของความมีจิตใจท่ีตกเปนทาสของกิเลสและความทุกขภายในตนเอง อาจพูดซอนวา เปนเสรีภาพใน

การแสดงความเปนทาส เสรีภาพในการท่ีจะเปนทาส หรือการยอมใหคนเปนทาสกันไดอยางเสรี ซึ่งเสรีภาพเชนน้ี 

มักหมายถึง เสรีภาพในการท่ีจะทําผูอื่นใหเปนทาสดวยในรูปใดรูปหนึ่ง ไมโดยตรงก็โดยออม   
ในเวลาเดียวกันน่ันเอง สําหรับคนท่ีมีจิตใจเปนอิสระจากการครอบงําของกิเลสและความทุกข ถาถูก

ปลอยใหมีโอกาสและเสรีภาพท่ีจะใชปญญาอยางบริสุทธ์ิปราศจากการเคลือบแฝงใดๆ อยางท่ีเรียกวาเปนอยูดวย

ปญญา ยอมไมจําเปนตองมีมาตรการใดๆ เก่ียวกับระเบียบวินัย เพราะความมีระเบียบวินัยมีพรอมอยูในตัวของ

ผูนั้นแลว และย่ิงกวานั้นไปอีก ก็คือ เขาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยอะไรก็ได ท่ีมองเห็นวาเปนไปเพื่อ

ความดีงาม เพื่อประโยชนของมนุษย   
จุดบรรจบของเรื่องนี้คงมีวา ระเบียบวินัยเปนส่ิงดีงาม ในเม่ือกําหนดวางและปฏิบัติดวยความรูความ

เขาใจความหมายและความมุงหมายอยางถูกตอง กลาวคือ ศีล จะตองประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ   
ดังนั้น การฝกใหเด็กมีระเบียบวินัย จะตองใหเปนไปพรอมดวยการสรางความเขาใจ ใหเห็นคุณคาของ

วินัย และความจําเปนที่ตองมีระเบียบ  
เม่ือจะวางระเบียบ ขอกําหนด กฎเกณฑตางๆ ข้ึน พึงใหสมาชิกรูเขาใจประโยชน และเห็นชอบรวมกัน 

ซึ่งจะทําใหไมรูสึกวาถูกหาม ถูกส่ัง ถูกบังคับ
1402

 เปนอยูอยางมืดบอด แมระบบ แบบแผน วัฒนธรรมประเพณี

และสถาบันตางๆ ท่ีมีอยูแลวของสังคม ก็พึงใหสมาชิกรุนใหมแตละรุน ไดเรียนรูเขาใจคุณคาโดยถูกตอง  
พรอมกันนั้น ก็ฝกใหเรียนรูเขาใจสภาวธรรม ใหรูจักมองโลกและชีวิตตามความเปนจริง ตามธรรมชาติ ที่จะ

ใหหลุดพนจากอํานาจปรุงแตงหลอหลอมของสังคม และเขาถึงความดีงามสูงขึ้นไป ที่สังคมไมอาจอํานวยใหได  
แลวขอท่ีสําคัญยิ่ง ก็คือ สังคมนั้นพึงเปนสังคมท่ีเปนกัลยาณมิตร หรืออยางนอยเปนที่มีกัลยาณมิตรอัน

พอจะหาได สําหรับจะมาชวยฝกชวยแนะโยนิโสมนสิการในเรื่องท่ีไดกลาวมานี้ 
มีความจริงท่ีแตกตางกันอันเปนขอสําคัญอยางหน่ึง ระหวางสังคม กับธรรมชาติ ซึ่งมนุษยควรจะเขาใจ

โดยฝกอบรมใหเรียนรูต้ังแตยังเด็ก กลาวคือ ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมนิยาม แต่สังคมมนุษย์เป็นไปตามกรรม
นิยามด้วย1403

  

                                                 
1402  พึงสังเกตวิธีบัญญัติวินัยสงฆของพระพุทธเจาวา นอกจากทรงประชุมสงฆ ชี้แจงเหตุผลและประโยชน และทรงบัญญัติขึ้นโดยความ

รับรูและเห็นชอบรวมกันแลว ถอยคําท่ีใช ก็ไมมีคําวา สั่ง หาม บังคับ อยา หรือจง เปนตน สําหรับลักษณะความท่ีเรียกกันวาหาม ทรงใช

ขอความวา ภิกษุใดกระทําการอยางน้ันๆ ก็เปนอันถึงการละเมิดระดับน้ันๆ สําหรับความผิดท่ัวๆ ไปนอกปาฏิโมกข อยางมากก็ใชวา ไมพึง

ทําอยางน้ันๆ สวนลักษณะความท่ีเรียกกันวาสั่งหรือบังคับ ทรงใชคําวา “อนุญาต”  หรืออยางมากก็ใชวา พึงทําอยางน้ันๆ 
1403  น้ีเปนการพูดอยางกวางๆ โดยวาตามหลักใหญที่เก่ียวของในกรณีน้ี ความจริงมี อุตุนิยาม พีชนิยาม และจิตตนิยามดวย แตไม

เก่ียวของในกรณีท่ีกําลังจะพูดถึง 



๗๐๐  พุทธธรรม 
 

แงท่ีเด็กควรเรียนรูเก่ียวกับเรื่องน้ี ก็คือ เด็กควรไดรับการปฏิบัติดวยเมตตา แตการแสดงเมตตาน้ัน 

นอกจากจะเปนการแสดงความรักความปรารถนาดีเพ่ือประโยชนทางจิตใจของเด็กโดยตรง เชน ความอบอุนใจ

เฉพาะหนา และความมีสุขภาพจิตท่ีดีในระยะยาวแลว ควรมีเปาหมายทางปญญาดวย คือ ใหนําไปสูความเขาใจ
ซาบซึ้งในความมีเจตนาดีงาม ความมีนํ้าใจหรือความต้ังใจดีตอกันระหวางมนุษย   

ความเขาใจซาบซึ้งเชนน้ี เกิดขึ้นได ดวยการเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ถาหากผูใหญรูจัก
ปฏิบัติในเรื่องนี้อยางฉลาด เด็กจะเกิดความรูความเขาใจวา มนุษยน้ีแตกตางจากธรรมชาติ มนุษยมีจิตใจ 

มนุษยมีเจตนา มีความจงใจต้ังใจท่ีจะจัดการหันเหการกระทําของตนได จะจงใจทําตอกันในทางรายก็ได ในทาง

ดีก็ได แมเล้ียงลูก มิใชทําตามสัญชาตญาณของธรรมชาติเทาน้ัน แตแมมีความรักความหวังดี มีการเลือก

ตัดสินใจดวยเมตตาท่ีเปนคุณธรรมของมนุษยดวย   
ถามนุษยมีเจตนาดี ทําตอกันดวยความปรารถนาดี ก็จะทําใหเกิดความสุขและเปนประโยชนอยางมาก 

ตางจากธรรมชาติท่ีเปนกลางๆ ไมมีจิตใจ ไมมีความคิดราย หรือคิดดี   
ความเปนไปของธรรมชาติน้ัน บางคราวก็ออนโยนละมุนละไม อํานวยประโยชน ทําใหมนุษยพอใจและมี

ความสุข บางคราวก็รายรุนแรง เปนโทษ กอความทุกขแกมนุษย แตจะเปนไปทางใดก็ตาม ธรรมชาติก็ไมมีเจตนา 

ธรรมชาติไมไดคิดกล่ันแกลงมนุษย แตธรรมชาติเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน และถึงอยางไร ธรรมชาติก็เปนท่ีพึ่งพา
อาศัยของมนุษย เราจึงควรรักธรรมชาติและปฏิบัติตอธรรมชาติดวยความรูความเขาใจตามเหตุตามปจจัย   

อน่ึง ชีวิตของมนุษยนั้น ตามสภาวะของธรรมดา ก็มีทุกขซึ่งถูกธรรมชาติท่ีไมมีเจตนาคอยบีบคั้นมากอยู
แลว มนุษยเราซึ่งมีเจตนาหันเหการกระทําของตนได จึงไมควรมาเบียดเบียนเพ่ิมทุกขแกกันและกันอีก เราควร

ใชเจตนานั้น ในทางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผอนเบาบรรเทาทุกขกัน มีเมตตากรุณา กระทําตอกันดวยความรักความ

ปรารถนาดี มีความตั้งใจดีตอกัน   
อยางไรก็ตาม การแสดงความรักความปรารถนาดีตอเด็กนั้น จะตองระวังไมใหกาวเลยจากเมตตากลาย

ไปเปนการพะนอตัณหาของเด็ก เพราะถากลายเปนการพะนอตัณหาเสียแลว เด็กก็จะไมเกิดความซาบซึ้งใน

คุณคาแหงเจตนาท่ีดีของมนุษย คือไมเกิดความตระหนักวา การกระทําน้ันเปนไปดวยเมตตา ดวยความ

ปรารถนาดีตอกันโดยมนุษยจงใจทํา และก็จะไมเกิดความเขาใจถึงความเปนกลางของธรรมชาติ  
ถาเปนเชนน้ี นอกจากจะเสียผลในดานการปลูกฝงเมตตาธรรม และความรูจักรับผิดชอบตอตนเองแลว 

ยังทําใหเด็กเส่ือมเสียคุณภาพจิต เพาะเล้ียงอกุศลธรรมตางๆ เชน ความเห็นแกตัว ความเอาแตใจตัว ความ

ออนแอ ความโลภ และความอิจฉาริษยา เปนตน ใหเพิ่มขึ้นดวย   
วิธีท่ีจะปองกันไมใหเลยไปเปนการพะนอตัณหา ก็คือ การใหเด็กรูขอบเขต ระหวางการท่ีมนุษยจะ

กระทําตอกันดวยความรักความปรารถนาดีได กับการท่ีจะตองเปนไปตามเหตุผลของธรรมชาติ   
พูดอีกอยางหน่ึงวา พึงระวังไมใหมีการแสดงเมตตาอยางผิดๆ ท่ีกลายเปนการขัดขวางหรือทําลายความ

รูเทาทันความเปนจริงแหงธรรมดา  
ในทางปฏิบัติ ก็คือ จะตอง ใช้พรหมวิหารให้ครบทั้ง ๔ ข้อ คือ นอกจากมีความรักความปรารถนาดี

ดวยเมตตา เปนหลักยืนพื้นอยูแลว ก็มีกรุณาสงสารชวยเหลือเมื่อเด็กไดรับทุกข แสดงความยอมรับหรือชื่นชม
ยินดีเม่ือเด็กไดความสุขหรือทําการสําเร็จโดยชอบธรรมหรือโดยเหตุโดยผล (มุทิตา) และรูจักวางทีเฉยเฝาดูหรือ
วางใจเปนกลางเม่ือเด็กทําการตามแนวเหตุผลกําลังรับผิดชอบตนเองไดอยู หรือเม่ือมีเหตุท่ีเด็กควรได

รับผิดชอบตอผลแหงการกระทําของตน (อุเบกขา)  



บทท่ี ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา  ๗๐๑ 
 

  

โดยเฉพาะขอสุดทาย คืออุเบกขานี่แหละ เปนองคธรรมจําเพาะสําหรับปองกัน ไมใหเมตตากลายเปน
เครื่องปดกั้นบดบังปญญา 

ทามกลางธรรมชาติท่ีเกื้อกูลบาง ไมเกื้อกูลบางน้ัน ชีวิตมนุษยไมมีความมั่นคง มนุษยตองดิ้นรนตอสู

เพื่อความอยูรอด แสวงหาเครื่องหลอเล้ียงชีวิต หลีกหนีและกําจัดส่ิงท่ีเปนปฏิปกษ   
เม่ือไมรูสภาวะท่ีแทจริงของธรรมชาติ ก็ยึดมั่นตอส่ิงท่ีตนใฝเพื่อสนองความอยาก ทุมเทคุณคาใหแกส่ิง

เหลาน้ัน มองเห็นโลกเปนแดนที่จะทะยานหาส่ิงเสพ เปนท่ีใหความสุขและทุกส่ิงท่ีปรารถนา มองเห็นตนในฐานเปนผู

ครอบครองเสพเสวยโลก มองเห็นผูอื่นเปนตัวขัดขวางหรือผูแยงชิง ทําใหเกิดความหวงแหน ความชิงชัง ความ

เกลียดกลัว การเหยียดหยามดูถูก การแขงขันแยงชิง การเบียดเบียน และการครอบงํากันระหวางมนุษย   
ย่ิงกวาน้ัน เมื่อการไมเปนไปสมปรารถนา หรือเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนภายหลัง ก็เกิดความทุกขอยาง

รุนแรง   
ครั้นมีกัลยาณมิตรชวยชักจูง ฝกใหเห็นคุณคาของเมตตาธรรม ทาทีตอเพื่อนมนุษยและตอธรรมชาติก็ดี

ข้ึน แตน่ันก็ยังเปนเพียงสัมมาทิฏฐิระดับโลกีย   
ถาจะใหลึกซึ้งและม่ันคงแนนแฟนแทจริง ก็ตองฝกใหเกิดสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระดวย โดยใหเขาใจ

สภาวะท่ีแทจริงของโลกและชีวิตวา ลวนเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย โลกธรรมท้ังหลายไมเท่ียงแทถาวร ไม

มีแกนสารท่ีเปนของมันเอง และท่ีจะใหดํารงอยูไดโดยตัวของมันเอง ไมอาจจะเขาไปครอบครองเอาไวไดจริง 

และไมสามารถใหความหมายแทจริงแกชีวิต   
แมถึงชีวิตของเราเอง ก็มใิชมีตัวตนท่ีจะเขาไปครอบครองอะไรเอาไวไดจริงจัง ชีวิตเรา ชีวิตเขา ก็เปนไป

ตามกฎธรรมดาอยางเดียวกัน มนุษยและสัตวท้ังหลายเปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกันท้ังส้ิน ตางก็รักสุข

เกลียดทุกขเหมือนกัน และชีวิตท้ังหลายท่ีเปนอยูได ก็ตองสัมพันธพึ่งอาศัยกันดวย  
ความรูความเขาใจถึงสภาวะเชนนี้ จะตองมีเปนพื้นฐานไวบาง แมแตในเด็กๆ เพื่อใหรูจักวางใจ วางทาที

ตอโลก ตอชีวิต และตอเพ่ือนมนุษยไดถูกตอง ทําใหจัดระบบการตีคาทางความคิดใหม โดยเปล่ียนจากใชตัณหา 

หันมาใชปญญาเปนเครื่องวัดคา รูวาอะไรเปนคุณคาแทจริงสําหรับชีวิต ท่ีควรแกฉันทะ รูจักทําจิตใจใหเปนอิสระ

เบิกบาน ผอนคลายหายทุกขไดแยบคายข้ึน และเปนวิธีบรรเทาความโลภ โกรธ หลง ลดการแยงชิงเบียดเบียน

และลดปญหาทางศีลธรรม ชนิดที่มีฐานมั่นคงอยูภายใน 

เม่ือสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึนแลว ก็จะเจริญสูจุดหมาย ดวยการอุดหนุนขององคประกอบตางๆ ดังท่ีตรัสวา 
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ อันองค์ประกอบ ๕ อย่างคอยหนุน (อนุเคราะห์) ย่อมมี  

เจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ เป็นผลานิสงส์ องค์ประกอบ ๕ อย่างน้ัน คือ 

(๑) ศีล  (ความประพฤติดีงามเกื้อกูล พฤติกรรมไม่ขัดแย้งเบียดเบียน) 
(๒) สุตะ  (ความรู้จากการสดับ เล่าเรียน อ่านตํารา การแนะนําสั่งสอนเพิ่มเติม) 
(๓) สากัจฉา  (การสนทนา ถกเถียง อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น สอบค้นความรู้) 
(๔) สมถะ  (ความสงบ การทําใจให้สงบ การไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ) 
(๕) วิปัสสนา (การใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆ ตามสภาวะของมัน คือตามเป็นจริง)”1404 

                                                 
1404  แปลรวบความจาก อง.ปฺจก.๒๒/๒๕/๒๒; พึงเสริมดวยพุทธพจนวา “การฟงดวยดี การสอบถามคนควา เปนอาหารของปญญา” 

(องฺ.ทสก.๒๔/๗๓/๑๔๖) 
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โดยสรุป สัมมาทิฏฐิ ก็คือ ความเห็นท่ีตรงตามสภาวะ คือ เห็นตามท่ีส่ิงทั้งหลายเปนจริง การที่

สัมมาทิฏฐิจะเจริญข้ึน ยอมตองอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไป เพราะโยนิโสมนสิการชวยใหไมมองส่ิงตางๆ อยาง

ผิวเผิน หรือมองเห็นเฉพาะผลรวมที่ปรากฏ แตชวยใหมองแบบสืบคนแยกแยะ ทั้งในแงการวิเคราะห

สวนประกอบท่ีมาประชุมกันเขา และในแงการสืบทอดแหงเหตุปจจัย ทําใหไมถูกลวง ไมถูกปนถูกเชิด ไมถูกจูง

ไปหรือย่ัวยุได ดวยปรากฏการณทางรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และคตินิยมตางๆ จนเกิดเปนปญหาท้ังแก

ตนและผูอื่น แตทําใหมีสติสัมปชัญญะ เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง คิดตัดสินและกระทําการตางๆ ดวยปญญา 

๒. สัมมาสงักัปปะ  

องคมรรคขอท่ี ๒ นี้ มีคําจํากัดความแบบท่ัวไปตามคัมภีร ดังน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน? เนกขัมมสังกัปป์ อพยาบาทสังกัปป์ 
อวิหิงสาสังกัปป์ น้ีเรียกว่า สัมมาสังกัปปะ”1405 

นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกออกเปน ระดับโลกิยะ และระดับโลกุตระ ดังน้ี 
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน? เรากล่าวว่า สัมมาสังกัปปะ มี ๒ อย่าง คือ

สัมมาสังกัปปะ ที่ยังมีอาสวะ เป็นฝ่ายบุญ อํานวยวิบากแก่ขันธ์ อย่างหนึ่ง กับสัมมาสังกัปปะ 
ท่ีเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระ และเป็นองค์มรรค อย่างหน่ึง” 

“สัมมาสังกัปปะ ที่ยังมีอาสวะ...คือ เนกขัมมสังกัปป์ อพยาบาทสังกัปป์ อวิหิงสาสังกัปป์
...” 

“สัมมาสังกัปปะ ที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค คือ ความตรึก 
(ตักกะ) ความนึกคิด (วิตักกะ) ความดําริ (สังกัปป์) ความคิดแนบแน่ว (อัปปนา) ความคิดปัก
แน่นแฟ้น (พยัปปนา) ความเอาใจจดจ่อลง วจีสังขาร ของบุคคลผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ มี
อริยมรรคเป็นสมังคี ผู้กําลังเจริญอริยมรรคอยู่...”1406 

เพ่ือรวบรัด ในท่ีนี้ จะทําความเขาใจกันแตเพียงคําจํากัดความแบบท่ัวไป ที่เรียกวาเปนขั้นโลกิยะเทานั้น 

ตามคําจํากัดความแบบนี้ สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ หรือความนึกคิดในทางท่ีถูกตอง ตรงขามกับความ

ดําริผิดท่ีเรียกวา มิจฉาสังกัปปะ ซึ่งมี ๓ อยาง คือ 

๑. กามสังกัปป หรือ กามวิตก คือ ความดําริท่ีเกี่ยวของกับกาม ความนึกคิดในทางท่ีจะแสวงหา หรือ

หมกมุนพัวพันติดของอยูในส่ิงสนองความตองการทางประสาทท้ัง ๕ หรือส่ิงสนองตัณหาอุปาทาน

ตางๆ ความคิดในทางเห็นแกตัว เปนความนึกคิดในฝายราคะ หรือ โลภะ  
๒. พยาบาทสังกัปป หรือ พยาบาทวิตก คือ ความดําริท่ีประกอบดวยความขัดเคือง ไมพอใจ เคียด

แคน ชิงชัง คิดเห็นเพงมองในแงรายตางๆ มองคนอื่นเปนศัตรูผูมากระทบกระท่ัง เห็นส่ิงท้ังหลาย

เปนไปในทางขัดอกขัดใจ เปนความนึกคิดในฝายโทสะ แงถูกกระทบ (ตรงขามกับเมตตา)  

                                                 
1405  ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๓; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๔/๑๓๖; ๕๗๑/๓๑๗ 
1406  ม.อุ.๑๔/๒๖๑-๓/๑๘๒; อภิ.วิ.๓๕/๒๐๖/๑๔๔; ๕๘๒/๓๒๐ 
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๓. วิหิงสาสังกัปป หรือ วิหิงสาวิตก คือ ความดําริในทางท่ีจะเบียดเบียน ทําราย ขมเหง ตัดรอน และ

ทําลาย อยากไปกระทบกระท่ังรุกรานผูอื่น อยากทําใหเขาประสบความทุกขความเดือดรอน เปน

ความนึกคิดในฝายโทสะแงจะไปกระทบ (ตรงขามกับกรุณา) 

ความดําริ หรือแนวคิดแบบนี้ เปนเรื่องปรกติของคนสวนมาก เพราะตามธรรมดา เมื่อบุถุชนรับรู

อารมณอยางใดอยางหน่ึง โดยการเห็น ไดยิน เปนตน จะเกิดความรูสึกอยางใดอยางหน่ึงในสองอยาง คือ ถา

ถูกใจ ก็ชอบ ติดใจ อยากได พัวพัน คลอยตาม ถาไมถูกใจ ก็ไมชอบ ขัดใจ ขัดเคือง ผลักแยง เปนปฏิปกษ 

จากน้ัน ความดํารินึกคิดตางๆ ก็จะดําเนินไปตามแนวทาง หรือตามแรงผลักดันของความชอบและไมชอบน้ัน   
ดวยเหตุน้ี ความคิดของบุถุชนโดยปรกติ จึงเปนความคิดเห็นที่เอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง มีความพอใจ

และไมพอใจของตนเขาไปเคลือบแฝงชักจูง ทําใหไมเห็นส่ิงท้ังหลายตามที่มันเปนของมันเองลวนๆ  
ความนึกคิดท่ีดําเนินไปจากความถูกใจ ชอบใจ เกิดความติดของ พัวพัน เอียงเขาหา ก็กลายเปน

กามวิตก สวนท่ีดําเนินไปจากความไมถูกใจ ไมชอบใจ เกิดความรูสึกกระทบกระท่ัง ขัดเคือง ชิงชัง เปนปฏิปกษ 

มองในแงราย ก็กลายเปนพยาบาทวิตก ท่ีพุงออกมาเปนความคิดรุกราน คิดเบียดเบียน กล่ันแกลง ขมเหง เลน

ลา ทําลาย ก็กลายเปนวิหิงสาวิตก ทําใหเกิดทัศนคติ (หรือเจตคติ) ตอส่ิงตางๆ อยางไมถูกตอง 
ความดําริหรือความนึกคิดท่ีเอนเอียง ทัศนคติท่ีบิดเบือนและถูกเคลือบแฝงเชนน้ี เกิดข้ึนก็เพราะการ

ขาดโยนิโสมนสิการแตตน คือ มองสิ่งตางๆ อยางผิวเผิน รับรูอารมณเขามาท้ังดุน โดยขาดสติสัมปชัญญะ แลว

ปลอยความนึกคิดใหแลนไปตามความรูสึก หรือตามเหตุผลท่ีมีความชอบใจ ไมชอบใจเปนตัวนํา ไมไดใช

ความคิดวิเคราะหแยกแยะ และความคิดสืบสาวสอบคนเหตุปจจัย ตามหลักโยนิโสมนสิการ 
โดยนัยนี้ มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเขาใจผิดพลาด ไมมองเห็นส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง จึงทําใหเกิด 

มิจฉาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และมีทัศนคติตอส่ิงท้ังหลายอยางผิดพลาดบิดเบือน และมิจฉาสังกัปปะน้ีก็

สงผลสะทอนใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ เขาใจและมองเห็นส่ิงท้ังหลายอยางผิดพลาดบิดเบือนตอไป หรือย่ิงขึ้นไปอีก 

องคประกอบทั้งสอง คือ มิจฉาทิฏฐิ และมิจฉาสังกัปปะ จึงสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ในทางตรงขาม การท่ีจะมองเห็นส่ิงท้ังหลายถูกตองตามที่มันเปนได จะตองใชโยนิโสมนสิการ ซึ่ง

หมายความวา ขณะน้ันความนึกคิด ความดําริตางๆ จะตองปลอดโปรง เปนอิสระ ไมมีท้ังความชอบใจ ความยึด

ติด พัวพัน และความไมชอบใจ ผลักแยง เปนปฏิปกษตางๆ ดวย ขอนี้มีความหมายวา จะตองมีสัมมาทิฏฐิและ

สัมมาสังกัปปะ และองคประกอบท้ังสองอยางน้ีสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชนเดียวกับในฝายมิจฉาน่ันเอง 
โดยนัยน้ี ดวยการมีโยนิโสมนสิการ ผูนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิ คือ มองเห็นและเขาใจส่ิงตางๆ ตามความเปน

จริง เม่ือมองเห็นส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง จึงมีสัมมาสังกัปปะ คือ ดําริ นึกคิด และต้ังทัศนคติตอส่ิงเหลานั้น

อยางถูกตอง ไมเอนเอียง ยึดติด หรือผลักแยง เปนปฏิปกษ  
เมื่อมีความดํารินึกคิดท่ีเปนอิสระจากความชอบใจ ไมชอบใจ เปนกลางเชนนี้

1407
 จึงทําใหมองเห็นส่ิง

ตางๆ ตามความเปนจริง คือ เสริมสัมมาทิฏฐิใหเพิ่มพูนย่ิงข้ึน จากนั้นองคประกอบท้ังสองก็สนับสนุนกันและกัน 

หมุนเวียนตอไป  

                                                 
1407  ทาทีของจิตใจอยางนี้ พัฒนาขึ้นไปในข้ันสูง จะกลายเปนอุเบกขา ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญย่ิงในการใชความคิดอยางไดผล หาไดมี

ความหมายเปนการนิ่งเฉย ไมเอาเรื่องเอาราวอยางที่มักเขาใจกันไม แตเร่ืองน้ีจะไดอธิบายตอไปขางหนา 
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ในภาวะจิตท่ีมีโยนิโสมนสิการ จึงมีความดําริตริตรึกนึกคิด ซึ่งปลอดโปรง เปนอิสระ ปราศจากความ

เอนเอียง ท้ังในทางผูกติด และในทางผลักขัด ตรงขามกับมิจฉาสังกัปปะ เรียกวา สัมมาสังกัปปะ มี ๓ อยาง

เชนเดียวกัน คือ 
๑. เนกขัมมสังกัปป หรือ เนกขัมมวิตก คือ ความดําริท่ีปลอดจากโลภะ ความนึกคิดท่ีปลอดโปรงจาก

กาม ไมหมกมุนพัวพันติดของในส่ิงสนองความอยากตางๆ ความคิดที่ปราศจากความเห็นแกตัว 

ความคิดเสียสละ และความคิดที่เปนคุณเปนกุศลทุกอยาง
1408

 จัดเปนความนึกคิดที่ปราศจากราคะ 

หรือโลภะ 
๒. อพยาบาทสังกัปป หรือ อพยาบาทวิตก คือ ความดําริท่ีไมมีความรูสึกกระทบกระท่ัง ขัดเคือง 

ชิงชัง หรือเพงมองในแงรายตางๆ โดยเฉพาะมุงเอาธรรมท่ีตรงขาม คือเมตตา ซึ่งหมายถึงความ

ปรารถนาดี ความมีไมตรี ตองการใหผูอื่นมีความสุข จัดเปนความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ 
๓. อวิหิงสาสังกัปป หรือ อวิหิงสาวิตก คือ ความดําริท่ีไมมีการเบียดเบียน การคิดทําราย ขมเหง หรือ

ทําลาย โดยเฉพาะมุงเอาธรรมท่ีตรงขาม คือกรุณา ซึ่งหมายถึงความคิดชวยเหลือผูอื่นใหพนจาก

ความทุกข จัดเปนความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะเชนเดียวกัน 

มีขอสังเกตอยางหน่ึง ท่ีอาจมีผูยกขึ้นอาง ซึ่งขอช้ีแจงไว ณ ท่ีน้ีดวยครั้งหนึ่งกอน คือเรื่องธรรมฝายดี

หรือกุศล ซึ่งตรงขามกับฝายช่ัวหรืออกุศล ในพุทธธรรม แทนท่ีจะใชศัพทตรงขาม มักใชแตเพียงแคศัพทปฏิเสธ 

ทําใหมีผูคิดเห็นไปวา พุทธธรรมเปนคําสอนแบบปฏิเสธ (negative) และเรื่อยเฉื่อย (passive) เพียงแตไมทํา
ความช่ัว อยูเฉยๆ ก็เปนความดีเสียแลว อยางท่ีนี้ ฝายมิจฉาสังกัปป เปนพยาบาทสังกัปป ฝายสัมมาสังกัปป 

แทนที่จะเปนเมตตา กลับเปนเพียงอพยาบาทสังกัปป คือ ปฏิเสธฝายมิจฉาเทาน้ัน  
ความเขาใจเชนน้ีผิดพลาดอยางไร จะไดช้ีแจงตอๆ ไปตามโอกาส แตเฉพาะเรื่องน้ี จะช้ีแจงเหตุผลตอบ

โตความเขาใจผิด แตเพียงส้ันๆ ๓ ขอกอน คือ  
๑. มรรคเปนหลักปฏิบัติท่ีมุงคุณคาทางปญญาเปนสําคัญ จุดหมายของมรรค คือการรูแจงสัจธรรม 

มิใชมุงเพียงคุณคาทางจริยธรรมข้ันศีล หรือท่ีเรียกกันวาศีลธรรมเทาน้ัน   
เฉพาะอยางยิ่ง พึงระลึกไววา สัมมาสังกัปปะ เปนองคมรรคฝายปญญา มิใชฝายศีล ดังน้ัน การท่ีสัมมา

สังกัปปะสอนใหไมคิดพยาบาท ใหมีเมตตารักใครกัน ก็มิใชมุงเพียงเพื่อใหคนมีศีล คือละเวนการฆาฟน

เบียดเบียนกัน ชวยเหลือกันอยางเดียว แตมุงใหมีความคิดท่ีไมเอนเอียงดวยความเกลียดชัง เปนตน เพื่อให

ความคิดนั้นปลอดโปรงเปนอิสระ เดินตามแนวความจริงอยางคลองตัว จะไดเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

ตามสภาพความเปนจริงไมบิดเบือน   
โดยนัยน้ี การใชคําปฏิเสธวา สัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดปลอดโลภ ไมมีพยาบาท ไมมีวิหิงสา จึงนับวา

เปนการเหมาะสมดีท่ีสุดแลว หมายความวา เม่ือจะคิดจะพิจารณาอะไร ถาไมคิดเอาเขาตัว ไมคิดดวยความ

เกลียดชังมุงราย หรือจะทําลายใคร ความคิดน้ันก็จะบริสุทธ์ิ มีหวังวาจะถูกตองตรงความจริง 
๒. โดยเหตุผลทางหลักภาษา คําบาลีท่ีมี “อ” ปฏิเสธนําหนา มิไดหมายความเพียงวาไมใชส่ิงน้ัน แตมี

ความหมายเปดกวางออกไปครอบคลุมหมด วาส่ิงใดก็ตามที่มิใชส่ิงน้ัน รวมท้ังส่ิงท่ีตรงขามทั้งหมด   

                                                 
1408  เนกขัมมะ = อโลภะ, เนกขัมมธาตุ = กุศลธรรมทั้งปวง; อพยาบาทธาตุ = เมตตา; อวิหิงสาธาตุ = กรุณา (อภิ.วิ.๓๕/๑๒๒/๑๐๗; 

วิภงฺค.อ.๙๗; ปฏิสํ.อ.๗๙) 



บทท่ี ๑๔ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปญญา  ๗๐๕ 
 

  

ดังเชน คําวา “อกุศล” มิไดหมายถึงมิใชกุศล (ซึ่งอาจเปนอัพยากฤต คือเปนกลางๆ ไมใชท้ังฝายดีฝาย

ช่ัว) แตหมายถึงความช่ัวท่ีตรงขามกับกุศลเลยทีเดียว   
คําวา “อมิตร” มิไดหมายถึงคนที่เปนกลางๆ ไมใชมิตร แตหมายถึงศัตรูเลยทีเดียว ดังน้ีเปนตน  
ในสัมมาสังกัปปะน้ี “อ” มีความหมายปฏิเสธแบบครอบคลุม คือท้ังท่ีตรงขาม และท่ีมิใช เชน 

อพยาบาทสังกัปป ยอมหมายถึงเมตตาท่ีตรงขามกับพยาบาทดวย และความดําริท่ีบริสุทธ์ิ ปลอดโปรง ปราศจาก

พยาบาท เปนกลางๆ ดวย ธรรมฝายดี เชน เมตตา เปนตน จึงรวมอยูในองคมรรคขอนี้ดวยแลว 
๓. การใชคําท่ีมี “อ” ปฏิเสธน้ี นอกจากมีความหมายกวางแลว ยังมีความหมายหนักแนนเด็ดขาดยิ่ง

กวาคําตรงขามเสียอีก เพราะการใชคําปฏิเสธในท่ีนี้ มุงเจาะจงปฏิเสธสิ่งน้ันไมใหมีโดยส้ินเชิง คือ ไมใหมีเชื้อหรือ

รองรอยเหลืออยู  
ดังเชน อพยาบาทสังกัปป ในที่นี้ หมายถึงความดําริท่ีไมมีพยาบาทหรือความคิดรายแงใดสวนใด

เหลืออยูในใจเลย เปนเมตตาโดยสมบูรณ ไมมีขอบเขตจํากัด เปนการเนนขั้นถึงท่ีสุด ไมเหมือนคําสอนบางลัทธิ

ท่ีสอนใหมีเมตตากรุณา แตเปนเมตตากรุณาตามคําจํากัดของผูส่ังสอน มิใชตามสภาวะของธรรม จึงมีขอบเขต

ตามบัญญัติสําหรับใชแกกลุม หรือหมูชนพวกหน่ึง หรือสัตวโลกชนิดหรือประเภทใดประเภทหน่ึง แลวแตตกลง

กําหนดเอา 

เทาท่ีกลาวมานี้ อาจสรุปวา ตามปกติ มนุษยปุถุชน เมื่อจะคิดอะไร ก็ยอมคิดเพื่อสนองตัณหาในรูปใด

รูปหน่ึง ถาไมคิดตามแนวทิฏฐิ เชน คานิยม เปนตน ซึ่งตัณหาอาศัยอวิชชาปรุงแตงไวกอนแลว ก็จะคิดไปตาม

อํานาจของตัณหาสดในเวลานั้นๆ ซึ่งอาจเปนไปโดยอาการของความอยาก ท่ียังเรียกวาเปนตัณหาโดยตรงบาง 

โดยการถือตัวเชิดชูระวังฐานะของตัวตน ท่ีเรียกวามานะบาง ตลอดจนความยึดถือท่ีจับตัวเปนทิฏฐิ ทานจึงเรียก

ความคิดของปุถุชนเชนนี้วา ประกอบดวยอหังการ มมังการ และมานานุสัย หรือเรียกส้ันๆ วา มีตัณหา มานะ 

และทิฏฐิ เปนตัวสานและชักใยอยู ความคิดของปุถุชนนั้น จึงอาจเรียกไดวาเปนบริการของจิตท่ีรับใชตัณหา  
ลักษณะของการคิดเพื่อสนองตัณหานั้น เปนไปไดท้ังในทางบวกและทางลบ ดานบวกออกมาในรูปของ

กามสังกัปป คือคิดเอา คิดปรนเปรอบําเรอตน ดานลบออกมาในรูปของพยาบาทสังกัปป คือคิดขัดคิดแงราย คิด

เปนปฏิปกษ เห็นเขาเปนศัตรู (กลัวเขาจะมาแยงมาขัด) คิดกระทบกระท่ัง ไมพอใจ เกลียดชัง และวิหิงสาสังกัปป 

คือคิดรุกราน คิดทําลาย คิดไลลาขมเหง   
อยางไรก็ตาม ความคิดสนองตัณหานั้น อาจถูกหักลางดวยโยนิโสมนสิการท่ีมองดูตามสภาวะ
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ความคิดที่ประกอบกับโยนิโสมนสิการเชนน้ี ไมมีกาม ไมมีพยาบาท ไมมีวิหิงสา จึงบริสุทธ์ิตรงความจริง ไมเอน

เอียงติดของหรือปดเหไปขางใดขางหนึ่ง และจึงเปนความคิดท่ีมีขอบเขตกวางขวาง   
อาจใหความหมายของ สัมมาสังกัปปะ ในแงน้ีไดวา จะคิดอะไรก็ได ท่ีมิใชเปนการจะเอาจะปรนเปรอ

ตัว มิใชมุงรายหรือหมายขมเหงรังแกเบียดเบียนใคร น้ีเปนดานปญญา เกื้อกูลแกสัมมาทิฏฐิโดยตรง   
อีกดานหนึ่ง ความคิดสนองตัณหาน้ัน อาจถูกหักลางดวยโยนิโสมนสิการแบบปลุกเรากุศลธรรม 

ความคิดท่ีประกอบดวยโยนิโสมนสิการแบบนี้ เปนความคิดแบบตรงขามกับกาม พยาบาท และวิหิงสา คือคิด

สละ มีเมตตา มีกรุณา เปนการสรางเสริมกุศลธรรมจําเพาะอยาง สัมมาสังกัปปะแงน้ี แมจะเกื้อกูลแกสัมมาทิฏฐิ 

แตเปนแงท่ีสัมพันธกับศีลโดยตรง คือนําไปสูสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ  
                                                 
1409  ดูแนวใน วิภงฺค.อ.๑๑๗, ๑๔๙; วิสุทฺธิ.๓/๑๐๓. 
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เดนในแต

วาจา และ

เมื่อเทียบ

นตัวกําจัด

มสังกัปป 

นตอเนื่อง

ปญญา ยัง

วามหมาย

็หมายเอา

รองเรือน 

สําคัญ  
ปนอิสระรู

ใชเปนขอ

ากนักท่ีจะ
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ดังน้ัน เพื่อชวยปองกันความเขาใจผิดท่ีเปนผลเสียหายแกธรรม ในข้ันตนนี้ ควรทราบหลักเบื้องตน

บางอยางไวเล็กนอยกอน  
เมตตา หมายถึง ไมตรี ความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข ความเห็นอกเห็นใจ ความ

เขาใจดีตอกัน ความใฝใจหรือตองการสรางเสริมประโยชนสุขใหแกเพื่อนมนุษยและสัตวท้ังหลาย
1411

   
เมตตาเปนธรรมกลางๆ กลางท้ังในแงผูควรมีเมตตา และในแงผูควรไดรับเมตตา จึงควรมีท้ังผูนอยตอ

ผูใหญ และผูใหญตอผูนอย คนจนตอคนมี และคนมีตอคนจน ยาจกตอเศรษฐี และเศรษฐีตอยาจก คนฐานะตํ่า

ตอคนฐานะสูง และคนฐานะสูงตอคนฐานะต่ํา คฤหัสถตอพระสงฆ และพระสงฆตอคฤหัสถ เปนธรรมพ้ืนฐาน

ของใจขั้นแรก ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งทําใหมองกันในแงดี หวังดีตอกัน พรอมท่ีจะรับฟงและ

เจรจาเหตุผลของกันและกัน ไมยึดเอาความเห็นแกตัว หรือความเกลียดชังเปนท่ีต้ัง 
การท่ีกลาววา เมตตา (รวมท้ังพรหมวิหารขออื่นๆ ดวย) เปนธรรมของผูใหญนั้น อันที่จริง ความเดิม

เปน “ธรรมของทานผูเปนใหญ” คือ แปลคําวา “พรหม” ในพรหมวิหารวา “ทานผูเปนใหญ”   
พรหม หรือทานผูเปนใหญ ในท่ีนี้ หมายถึงผูประเสริฐ คือ ผูมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ หรือ ยิ่งใหญ

ดวยคุณธรรมความดีงาม มิใชหมายถึงผูใหญในความหมายอยางท่ีเขาใจกันสามัญ   
ทุกคนควรมีพรหมวิหาร ทุกคนควรมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ ไมเฉพาะผูใหญเทาน้ัน แตในเมื่อปจจุบัน

เขาใจกันแพรหลายทั่วไปเสียแลววา พรหมวิหาร มีเมตตา เปนตน เปนธรรมของผูใหญ ก็ควรทําความเขาใจใน

แงท่ีวา ความหมายเชนนั้น มุงเอาความรับผิดชอบเปนสําคัญ คือ เนนวา ในเมื่อทุกคนควรบําเพ็ญพรหมวิหาร 

ผูใหญ ในฐานะท่ีเปนตัวอยางและเปนผูนํา ก็ควรอยางยิ่งท่ีจะตองปฏิบัติใหไดกอน  
ถาไมรีบทําความเขาใจกันอยางน้ี ปลอยใหยึดถือปกใจกันวา เมตตาก็ดี พรหมวิหารขออื่นๆ ก็ดี เปน

ธรรมของผูใหญ ก็จะกลายเปนความเขาใจท่ีเขวผิดพลาด การตีความและทัศนคติของคนทั่วไป ตอธรรมขอนี้ จะ

ผิดพลาดไปหมด  
ขอควรสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่งของเมตตา ก็คือ สมบัติ และวิบัติของเมตตา สมบัติ ไดแกความ

สมบูรณ หรือผลสําเร็จท่ีตองการของเมตตา วิบัติ ไดแก ความลมเหลว ความไมสําเร็จ การปฏิบัติท่ีคลาดเคล่ือน
ผิดพลาด   

เม่ือวาตามหลัก สมบัติของเมตตา คือ ระงับพยาบาทได (พฺยาปาทุปสโม เอติสฺสา สมฺปตฺติ)
1412

 วิบัติของ

เมตตา คือ การเกิดสิเนหะ (สิเนหสมฺภโว วิปตฺติ)
1808

  
ในแงสมบัติ ไมมีขอสังเกตพิเศษ แตในแงวิบัติ มีเรื่องท่ีตองสังเกตอยางสําคัญ สิเนหะ หมายถึง เสนหา 

ความรักใครเยื่อใยเฉพาะบุคคล ความพอใจ โปรดปรานสวนตัว เชน ปุตตสิเนหะ ความรักอยางบุตร ภริยา

สิเนหะ ความรักใครฐานภรรยา เปนตน   
สิเนหะ คือเสนหา เปนเหตุใหเกิดความลําเอียง ทําใหชวยเหลือกันในทางท่ีผิดได อยางท่ีเรียกวาเกิด 

ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะรักใคร) ท่ีไดยินพูดกันวา “ทานเมตตาฉันเปนพิเศษ” “นายเมตตาเขามาก” เปนตนนั้น 

เปนเรื่องของสิเนหะ ซึ่งเปนความวิบัติของเมตตามากกวา หาใชเมตตาไม   
                                                 
1411  ใน ขุ.มหา.๒๙/๙๔๔/๖๐๐ จํากัดความวา เมตฺตาติ ยา สตฺเตสุ เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺตํ อนุทา อนุทายนา อนุทายิตตฺตํ หิเตสิตา 

อนุกมฺปา อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโฌ อโทโส กุศลมูลํ.ใน สุตฺต.อ.๑/๑๖๑ จํากัดความวา หิตสุขูปนยนกามตา เมตฺตา 
1412  วิสุทฺธิ.๒/๑๒๑ 



๗๐๘  พุทธธรรม 
 

สวนเมตตาที่แทจริงนั้น เปนธรรมท่ีเอื้อตอการรักษาความเที่ยงธรรม เพราะเปนธรรมกลางๆ ทําใหมี

ภาวะจิตท่ีปราศจากความเห็นแกตัว ท่ีจะเอนเอียงเขาหา ปราศจากความเกลียดชังคิดราย มีไมตรี ปรารถนาดีตอ

คนทุกคนสมํ่าเสมอกัน จึงชวยใหพิจารณาตัดสินและกระทําการตางๆ ไปตามเหตุผล โดยมุงประโยชนสุขท่ี

แทจริงแกคนทั้งหลาย มิใชมุงส่ิงท่ีเขาหรือตนชอบหรืออยากไดอยากเปน  
เมตตาท่ีแทจริง จะเปนไปในแบบท่ีวา  

“พระผู้มีพระภาคนั้น ทรงมีพระทัยเสมอกัน ทั้งต่อนายขมังธนู (ที่รับจ้างมาลอบสังหาร
พระองค์) ต่อพระเทวทัต ต่อโจรองคุลิมาล ต่อช้างธนบาล (ที่พระเทวทัตปล่อยมาเพื่อฆ่า
พระองค์) และต่อพระราหุล ท่ัวทุกคน”1413 

ประโยชนของเมตตา จะเห็นไดเชนในกรณีของการถกเถียง การแยงทางเหตุผล และการตอบโต ทําให
ตางฝายยอมพิจารณาเหตุผลของกันและกัน ชวยใหคูโตบรรลุถึงเหตุผลท่ีถูกตองได  

ดังเชน เมื่อนิครนถผูหนึ่งมาเฝาสนทนา ใชคําพูดรุนแรงตําหนิพระพุทธเจา พระองคทรงสนทนาโตตอบ

ตามเหตุผล จนในท่ีสุด นิครนถน้ันกลาววา 
“เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็เลื่อมใสต่อท่านพระโคดมผู้เจริญ เป็นความจริง ท่านพระโคดม

เป็นผู้อบรมแล้วท้ังกาย อบรมแล้วท้ังจิต” 
“น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเลย ท่านพระโคดมถูกข้าพเจ้าพูดกระทบกระแทก แต่งคํามาไล่เลียง

ต้อนเอาถึงอย่างนี้ ก็ยังมีผิวพรรณสดใส มีสีหน้าเปล่งปลั่งอยู่ได้ สมเป็นอาการของพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า”1414 

ในกรณีท่ีมิจฉาสังกัปปะเกิดข้ึน เม่ือจะแกไขโดยวิธีการแหงปญญา ก็ตองไมใชวิธีดึงดัน หรือมัวฟุงซาน

กลัดกลุม แตตองใชโยนิโสมนสิการ คิดสืบสาวเหตุปจจัย และพิจารณาใหเห็นคุณโทษของมัน เชน พุทธพจนท่ีวา 
“ภิกษุทั้งหลาย ก่อนสัมโพธิกาล เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดเกิดขึ้น

ว่า: ถ้ากระไร เราพึงแยกความดําริออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้แล้ว จึงได้แยกกามวิตก พยาบาท
วิตก และวิหิงสาวิตก ออกเป็นฝ่ายหนึ่ง และแยกเนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก และอวิหิงสา
วิตก ออกเป็นอีกฝ่ายหน่ึง” 

“เมื่อเราไม่ประมาท มีความเพียร มุ่งมั่นอยู่นั่นเอง เกิดมีกามวิตกขึ้น เราก็รู้ชัดว่า: เรา
เกิดกามวิตกขึ้นแล้ว ก็แหละ กามวิตกนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เป็นไปเพื่อ
เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้าง ทําให้ปัญญาดับ 
จัดเป็นพวกส่ิงบีบค้ัน ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน”  

“เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียนเบียนตน ก็ดี กามวิตกนั้น ก็สลายตัวไป เมื่อเรา
พิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ดี...ว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ทั้ง
สองฝ่ายก็ดี ว่ามันทําให้ปัญญาดับ จัดเป็นพวกสิ่งบีบคั้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ดี กามวิตกนั้นก็
สลายตัวไป เราจึงละ จึงบรรเทากามวิตก ที่เกิดข้ึนมาๆ ทําให้หมดสิ้นไปได้ท้ังน้ัน”  

“เมื่อเราไม่ประมาท...เกิดมีพยาบาทวิตกขึ้น...เกิดมีวิหิงสาวิตกขึ้น เราก็รู้ชัด (ดังกล่าว
มาแล้ว) จึงละ...จึงบรรเทาพยาบาทวิตก...วิหิงสาวิตกท่ีเกิดขึ้นมาๆ ทําให้หมดสิ้นไปได้ท้ังน้ัน” 

                                                 
1413  ขุ.อป.๓๒/๘/๖๘; ธ.อ.๑/๑๓๕; ฯลฯ (ดูตัวอยางเรื่องพระพุทธเจาทรงแผเมตตา, วินย.๗/๓๗๘/๑๘๙; ชา.อ.๘/๒๑๕) 
1414  ม.มู.๑๒/๔๐๙, ๔๓๒/๔๔๐, ๔๖๒ 
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“ภิกษุ ยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงความดําริใดๆ มาก ใจของเธอก็ยิ่งน้อมไปทางความดํารินั้นๆ 
ถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงกามวิตกมาก เธอก็ละทิ้งเนกขัมมวิตกเสีย ทําแต่กามวิตกให้มาก จิต
ของเธอนั้น ก็น้อมไปทางกามวิตก...ฯลฯ...ถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคํานึงถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็ละ
ท้ิงกามวิตกเสีย ทําแต่เนกขัมมวิตกให้มาก จิตของเธอน้ัน ก็น้อมไปทางเนกขัมมวิตก...”1415 

การปฏิบัติธรรมชวงแรกตามองคมรรค ๒ ขอตนน้ี สรุปไดดวยพุทธพจนวา 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู ้ประกอบด้วยธรรม ๔ อย่าง ชื่อว่าเป็นผู้ดําเนินปฏิปทาอันไม่

ผิดพลาด และเป็นอันได้เริ่มก่อต้นกําเนิดของความสิ้นอาสวะแล้ว ธรรม ๔ อย่างนั้น คือ 
เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก สัมมาทิฏฐิ”1416 

หมายเหตุ: 

พึงสังเกตวา ในแผนผัง หนา ๗๕๓ ไดแสดงหมวดธรรมสําคัญ ๒ หมวด คือ พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ 

๔ รวมไวกับองคมรรค ๓ ขอ คือ   
- พรหมวิหาร ๔ อยูในฝาย สัมมาสังกัปปะ และ 
- สังคหวัตถุ ๔ อยูในฝาย สัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ  

การแสดงหลักการน้ี มีความประสงคสําคัญ คือ 

๑. ใหรูจักแยกใหถูกตอง ระหวางคุณธรรมท่ีเปนพ้ืนอยูในจิตใจ หรือจริยธรรมในข้ันความคิด กับคุณธรรมท่ี

แสดงออกภายนอก หรือจริยธรรมในขั้นปฏิบัติการ ไมใหสับสนปะปนกัน โดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร ๔ น้ัน มักถูก

เขาใจสับสนบอย คือ ถูกนําไปใชพูดหรืออธิบาย เหมือนเปนคุณธรรมข้ันปฏิบัติการ   
แตความจริง พรหมวิหาร มีเมตตาเปนตน เปนคุณธรรมประจําใจ เปนคุณภาพจิต หรืออยูในระดับความคิด 

เน่ืองในสัมมาสังกัปปะ การฝกเจริญพรหมวิหาร ก็รวมอยูในหมวด สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา ดวยเหตุน้ี พรหมวิหาร ๔ 

จึงจัดเปน กรรมฐาน หมวดหน่ึงในจํานวนกรรมฐาน ๔๐ คือ เปนเร่ืองของ จิตตภาวนา (ดู วิสุทฺธิ.๒/๘๙-๑๓๑ เปนตน)  
สวนในข้ันปฏิบัติการ มี สังคหวัตถุ ๔ มารับชวงทําหนาท่ีตอจากพรหมวิหาร ทําใหมีการแสดงออกทางสังคม 

ถาจะใชพรหมวิหารเชนเมตตากับการแสดงออกภายนอก ก็ตองเอาเมตตาน้ันไปประกอบการกระทํา เชน พูดวา 

กายกรรมประกอบดวยเมตตา วจีกรรมประกอบดวยเมตตา เปนตน แตลําพังเมตตา ยังไมเปนการกระทําข้ันปฏิบัติการ
โดยตัวของมันเอง ทาน ปยวาจา อัตถจริยา เปนตน ในสังคหวัตถุ ซ่ึงอยูฝายศีล จึงจะเปนปฏิบัติการทางสังคม  

ความเขาใจในหลักการน้ี จะชวยใหชาวพุทธเองใชหรือปฏิบัติหลักธรรมตางๆ ไดถูกช้ินถูกอันม่ันเหมาะชัดเจน

ยิ่งข้ึน และจะรูจุดผิดพลาดแหงคํากลาวหาของคนภายนอกท่ีเคยพูดวา ชาวพุทธไดรับการส่ังสอนใหทําดีบําเพ็ญ

ประโยชน เพียงดวยการนั่งนอนแผเมตตาอยูเฉยๆ ในหอง (หรือในมุง) 

๒. ใหเห็นความประสานสัมพันธ ระหวางคุณธรรมในใจของบุคคล กับจริยธรรมภาคปฏิบัติการทางสังคม 

แสดงถึงความสมบูรณของพุทธธรรม ท่ีมีคําสอนเปนระเบียบ มีหลักธรรมครบทุกข้ันตอน  
หลักการน้ีบอกใหรูวา การบําเพ็ญความดีภายนอก หรือการแสดงออกดีงามทางสังคม จะตองมีคุณธรรมท่ี

ลึกซ้ึงภายในจิตใจเปนรากฐาน จึงจะเปนไปโดยจริงใจ บริสุทธ์ิ เปนของแท และม่ันคงยั่งยืน งานสังคมสงเคราะห ไมวา

ในรูปของทาน หรืออัตถจริยา เปนตน ก็ตาม จะเปนไปจริงจังโดยบริสุทธ์ิใจ ก็ตอเม่ือมีเมตตากรุณาเปนพื้นฐานอยูในใจ 

                                                 
1415  ม.มู.๑๒/๒๕๒/๒๓๒ 
1416  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๒/๙๙ 



 

ตอน ๕: ชีวิตควรเปนอยูอยางไร? 

องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: 

หมวดศีล 

 

                 

บทท่ี ๑๕ 

๓. สัมมาวาจา    ๔. สมัมากัมมันตะ    ๕. สัมมาอาชีวะ 

องคมรรค ๓ ขอน้ี เปนข้ันศีลดวยกัน จึงรวมมากลาวไวพรอมกัน เม่ือพิจารณาความหมายตาม

หลักฐานในคัมภีร ปรากฏคําจํากัดความทํานองยกตัวอยาง ดังนี้ 
๑. “ภิกษุท้ังหลาย สัมมาวาจา เป็นไฉน? น้ีเรียกว่าสัมมาวาจา คือ 

๑) มุสาวาทา  เวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 
๒) ปิสุณาย วาจาย เวรมณี   ” วาจาส่อเสียด 
๓) ผรุสาย วาจาย เวรมณี   ” วาจาหยาบคาย 
๔) สมฺผปฺปลาปา เวรมณี   ” การพูดเพ้อเจ้อ” 

๒. “ภิกษุท้ังหลาย สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน? น้ีเรียกว่าสัมมากัมมันตะ คือ 
๑) ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการตัดรอนชีวิต 
๒) อทินฺนาทานา เวรมณี   ” การถือเอาของท่ีเขามิได้ให้ 
๓) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี   ” การประพฤติผิดในกามท้ังหลาย” 

๓. “ภิกษุท้ังหลาย สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน? นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ คือ อริยสาวกละมิจฉาอาชีวะ1417 
เสีย หาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ”1418 

นอกจากนี้ ยังมีคําจํากัดความแบบแยกเปนระดับโลกิยะ และโลกุตระอีกดวย เฉพาะระดับโลกิยะ มีคํา

จํากัดความอยางเดียวกับขางตน สวนระดับโลกุตระ มีความหมายดังน้ี 
๑. สัมมาวาจาท่ีเปนโลกุตระ ไดแก “ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง 

๔ ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ มีอริยมรรคเป็นสมังคี กําลังเจริญอริยมรรคอยู่” 
๒. สัมมากัมมันตะท่ีเปนโลกุตระ ไดแก “ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากกาย

ทุจริตท้ัง ๓ ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ...” 
๓. สัมมาอาชีวะท่ีเปนโลกุตระ ไดแก “ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากมิจฉา

อาชีวะของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ...”1419 
                                                 
1417  มิจฉาอาชีวะ ไดแก “การหลอกลวง การประจบ การทําเลศนัยใชเลหขอ การบีบบังคับขูเข็ญ การตอลาภดวยลาภ” ม.อุ.๑๔/๒๗๕/๑๘๖ 
1418  ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๓; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๕-๗/๑๓๖; ๕๗๒-๔/๓๑๗ 
1419  ม.อ.๑๔/๒๖๗-๒๗๘/๑๘๔-๑๘๖ เทียบ อภิ.วิ.๓๕/๑๗๘-๑๘๐/๑๓๙; ๕๘๓-๕๘๕/๓๒๐ 

๒ 



บทท่ี ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล  ๗๑๑ 
 

  

ศีล ในความหมายท่ีเปนหลักกลาง อันพึงถือเปนหลักความประพฤติพื้นฐาน   

จากความหมายหลัก ตามพุทธพจนท่ีตรัสจํากัดความ อันเปนประดุจแกนกลางของการฝกอบรมขั้น

ศีลธรรม ท่ีเรียกวาอธิศีลสิกขานี้ ก็กระจายออกไป เปนขอปฏิบัติและหลักความประพฤติตางๆ ในสวนรายละเอียด 
หรือประยุกตอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ท้ังแกบุคคลและสังคม เริ่มแตหลักความประพฤติท่ี

ตรงกับในองคมรรคน้ีเอง ซึ่งเรียกวา กรรมบถ และหลักความประพฤติพ้ืนฐานท่ีสุด ท่ีเรียกวา เบญจศีล เปนตน   
อยางไรก็ดี คําสอนในรูปประยุกต ยอมกระจายออกไปเปนรายละเอียดอยางไมมีท่ีส้ินสุด เพื่อใหเหมาะ

กับบุคคล กาละ เทศะ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ ในการสอนครั้งนั้นๆ ในท่ีน้ี มิใชโอกาสท่ีมุงเพื่ออธิบายคําสอน

เหลาน้ัน จึงไมอยูในฐานะท่ีจะรวบรวมรายละเอียดมาแสดง  
เน่ืองดวยพุทธธรรมเปนคําสอนท่ีมีระบบแนนอนอยูแลว การแสดงแตเพียงหลักศูนยกลางใหเกิดความ

เขาใจแบบรวบยอด ก็เปนการเพียงพอ สวนคําสอนในรูปประยุกตตางๆ ก็ปลอยใหเปนส่ิงสําหรับผูตองการขอ

ธรรมท่ีเหมาะสมกับอัธยาศัย ระดับการครองชีพ และความประสงคของตน จะพึงแสวงตอไป 
เม่ือกลาวโดยสรุป สําหรับคําสอนในรูปประยุกต ถามิใชประยุกตในสวนรายละเอียดใหเหมาะกับบุคคล 

กาลเวลา สถานท่ี และโอกาสจําเพาะกรณีแลว หลักใหญสําหรับการประยุกตก็คือ สภาพความเปนอยู หรือระดับ

การครองชีวิต โดยนัยนี้ จึงมีศีล มีขอบัญญัติ ระบบความประพฤติตางๆ ท่ีแยกกันออกไป เปนศีลสําหรับ

คฤหัสถ และศีลสําหรับบรรพชิต เปนตน   
ผูฝกศึกษาพัฒนาในศีล จะตองเขาใจหลักการ สาระสําคัญ และที่สําคัญยิ่ง คือ วัตถุประสงคของศีล

เหลาน้ัน ท้ังในสวนรายละเอียดที่ตางกัน และสวนรวมสูงสุดท่ีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน จึงจะชื่อวามีความเขาใจ

ถูกตอง ไมงมงาย ปฏิบัติธรรมไมผิดพลาด และไดผลจริง 
ในท่ีนี้ จะแสดงตัวอยางการกระจายความหมายขององคมรรคขั้นศีลเหลาน้ี ออกไปเปนหลักความ

ประพฤติท่ีบังเกิดผลในทางปฏิบัติ หลักความประพฤติท่ีนํามาแสดงเปนตัวอยางน้ี เปนหลักที่กระจายความหมาย

ออกไปโดยตรง มีหัวขอตรงกับในองคมรรคทุกขอ เปนแตเรียงลําดับฝายกายกรรม (ตรงกับสัมมากัมมันตะ) 

กอนฝายวจีกรรม (ตรงกับสัมมาวาจา) และเรียกชื่อวากุศลกรรมบถบาง สุจริตบาง ความสะอาดทางกาย วาจา 

(และใจ) บาง สมบัติแหงกัมมันตะบาง ฯลฯ มีเรื่องตัวอยาง ดังน้ี 
เมื่อพระพุทธเจาประทับ ณ เมืองปาวา ในปามะมวงของนายจุนทะกัมมารบุตร นายจุนทะมาเฝา ได

สนทนาเรื่องโสไจยกรรม (พิธีชําระตนใหบริสุทธ์ิ) นายจุนทะทูลวา เขานับถือบัญญัติพิธีชําระตัวตามแบบของ

พราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตานํ้า สวมพวงมาลัย สาหราย บูชาไฟ ถือปฏิบัติการลงน้ํา  
บัญญัติของพราหมณพวกน้ีมีวา แตเชาตรูทุกวัน เม่ือลุกข้ึนจากท่ีนอน จะตองเอามือลูบแผนดิน ถาไม

ลูบแผนดิน ตองลูบมูลโคสด หรือลูบหญาเขียว หรือบําเรอไฟ หรือยกมือไหวพระอาทิตย หรือมิฉะน้ันก็ตองลง

นํ้าใหครบ ๓ ครั้งในตอนเย็น อยางใดอยางหนึ่ง
1420

  
                                                 
1420  พึงสังเกตวา การถือสีลัพพตปรามาสอยางเหนียวแนนแบบน้ี มีแพรหลายในอินเดียแตโบราณกอนพุทธกาล จนถึงปจจุบันก็มิไดลด

นอยลงเลย การลมลางความเชื่อถือเหลานี้ เปนจุดมุงที่เดนชัดที่สุดอยางหน่ึง ในการบําเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจา เชนเดียวกับ

การหักลางเรื่องวรรณะ และการดึงคนจากปญหาทางอภิปรัชญา กลับมาหาปญหาชีวิตจริง การถือสีลัพพตปรามาสเหลาน้ี กลับ

รุนแรงย่ิงขึ้น พรอมกับการเส่ือมลงของพระพุทธศาสนา และเปนสาเหตุสําคัญอยางหน่ึงของความเส่ือมน้ันดวย นาจะกลาวไดวา 

การถือสีลัพพตปรามาสเจริญขึ้นเมื่อใด ในที่ใด ความเส่ือมแหงตัวแทของพระพุทธศาสนาก็ปรากฏขึ้นเม่ือนั้น ณ ที่น้ัน และนาจะ

กลาวไดดวยวา การถือติดแนนในสีลัพพตปรามาส เปนสาเหตุสําคัญใหตองมีการเปล่ียนแปลงรุนแรง ที่เรียกวาการปฏิวัติทางสังคม  



๗๑๒  พุทธธรรม 
 

พระพุทธเจาตรัสวา บัญญัติเรื่องการชําระตัวใหสะอาดของพวกพราหมณน้ี เปนอยางหนึ่ง สวนการชําระ

ตัวใหสะอาดในอริยวินัย เปนอีกอยางหนึ่ง หาเหมือนกันไม แลวตรัสวา คนท่ีประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

(ปาณาติบาต อทินนาทาน ฯลฯ ท่ีตรงขามกับกุศลกรรมบถ ๑๐) ชื่อวามีความไมสะอาดทั้งทางกาย ทางวาจา ทาง

ใจ คนเชนนี้ ลุกข้ึนเชา จะลูบแผนดิน หรือจะไมลูบ จะลูบโคมัย หรือจะไมลูบ จะบูชาไฟ จะไหวพระอาทิตย 

หรือไมทํา ก็ไมสะอาดอยูนั่นเอง เพราะอกุศลกรรมบถเปนส่ิงท้ังไมสะอาด ท้ังเปนตัวการทําใหไมสะอาด  

แลวตรัส กุศลกรรมบถ ๑๐ ท่ีเปน โสไจย คือ เครื่องชําระตัวใหสะอาด ดังตอไปนี้  

ก. โสไจย ทางกาย ๓ ไดแก การท่ีบุคคลบางคน 
(๑) “ละปาณาติบาต เว้นขาดจากการตัดรอนชีวิต วางทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอายใจ 
กอปรด้วยเมตตา ใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ปวงสัตวโลก” 
(๒) “ละอทินนาทาน เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งที่เขามิได้ให้ ไม่ยึดถือทรัพย์สินอุปกรณ์อย่าง
ใดๆ ของผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นของท่ีอยู่ในบ้าน หรือในป่า ซึ่งเขามิได้ให้ อย่างเป็นขโมย” 
(๓) “ละกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไม่ล่วงละเมิดในสตรี 
เช่น อย่างผู้ที่มารดารักษา ผู้ที่บิดารักษา ผู้ที่พี่น้องชายรักษา ผู้ที่พี่น้องหญิงรักษา ผู้ที่ญาติ
รักษา ผู้ที่ธรรมรักษา (เช่นกฎหมายคุ้มครอง) หญิงมีสามี หญิงหวงห้ามโดยที่สุดแม้หญิงที่
หม้ันแล้ว” 

ข. โสไจย ทางวาจา ๔ ไดแก การท่ีบุคคลบางคน 
(๑) “ละมุสาวาท เว้นขาดจากการพูดเท็จ เมื่ออยู่ในสภาก็ดี อยู่ในที่ประชุมก็ดี อยู่ท่ามกลาง
ญาติก็ดี อยู่ท่ามกลางชุมนุมก็ดี อยู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอ้างตัวซักถามเป็นพยานว่า 
เชิญเถิดท่าน ท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น เมื่อไม่รู้ เขาก็กล่าวว่า ไม่รู้ เมื่อไม่เห็น ก็กล่าวว่า ไม่
เห็น เมื่อรู้ ก็กล่าวว่า รู้ เมื่อเห็นก็กล่าวว่า เห็น ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ ไม่ว่าเพราะเหตุแห่ง
ตนเอง หรือเพราะเหตุแห่งคนอ่ืน หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสใดๆ” 
(๒) “ละปิสุณาวาจา เว้นขาดจากวาจาส่อเสียด ไม่เป็นคนที่ฟังความข้างนี้ แล้วเอาไปบอกข้าง
โน้น เพื่อทําลายคนฝ่ายนี้ หรือฟังความข้างโน้น แล้วเอามาบอกข้างน้ี เพื่อทําลายคนฝ่ายโน้น 
เป็นผู้สมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบสามัคคี ยินดีในสามัคคี พอใจ
ในความสามัคคี ชอบกล่าวถ้อยคําที่ทําให้คนสามัคคีกัน” 
(๓) “ละผรุสวาจา เว้นขาดจากวาจาหยาบ กล่าวแต่ถ้อยคําชนิดที่ไม่มีโทษ รื่นหู น่ารัก จับใจ 
สุภาพ เป็นท่ีพอใจของพหูชน เป็นท่ีชื่นชมของพหูชน” 
(๔) “ละสัมผัปปลาปะ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดเป็นอรรถ พูด
เป็นธรรม พูดเป็นวินัย กล่าววาจาเป็นหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีกําหนดขอบเขต ประกอบด้วย
ประโยชน์ โดยกาลอันควร” 

ค. โสไจย ทางใจ ๓ ไดแก อนภิชฌา (ไมคิดจองเอาของคนอื่น) อพยาบาท (ไมคิดรายใคร ต้ังใจ

เมตตาปรารถนาดีใหทุกคนอยูดีมีความสุข) และ สัมมาทิฏฐิ (มีความเห็นถูกตองตามคลองธรรม)  
[สําหรับ โสไจย ทางใจ ๓ ขอน้ี เปนความหมายท่ีขยายจากองคมรรค ๒ ขอแรก คือ สัมมาทิฏฐิ และ

สัมมาสังกัปปะ ในระดับโลกีย ซึ่งมีคําอธิบายขางตนแลว จึงไมคัดมาไวในที่น้ี] 



บทท่ี ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล  ๗๑๓ 
 

  

“บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ถึงตอนเช้าตรู่ ลุกขึ้นจากที่นอน จะ
มาลูบแผ่นดิน ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงจะไม่ลูบแผ่นดิน ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ฯลฯ 
ถึงจะยกมือไหว้พระอาทิตย์ ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงจะไม่ยกมือไหว้พระอาทิตย์ ก็เป็นผู้
สะอาดอยู่นั่นเอง...เพราะว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้เป็นของสะอาดเองด้วย เป็นเครื่อง
ทําให้สะอาดด้วย...”1421  

ท่ีวาความหมายซึ่งขยายออกไปในรูปประยุกต อาจแตกตางกันตามความเหมาะสมกับกรณีน้ัน ขอ

ยกตัวอยาง เชน เม่ือกลาวถึงบรรพชิต คือบุคคลท่ีออกบวชแลว นอกจากศีลบางขอจะเปล่ียนไป และมีศีลเพิ่ม

ใหมอีกแลว แมศีลขอท่ีคงเดิมบางขอ ก็มีความหมายสวนท่ีขยายออกไปตางจากเดิม  
ขอใหสังเกตขอเวนอทินนาทาน และเวนมุสาวาทตอไปน้ี เทียบกับความหมายในกุศลกรรมบถขางตน 

“ละอทินนาทาน เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ ถือเอาแต่ของที่เขาให้ หวังแต่
ของท่ีเขาให้ มีตนไม่เป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่” 

“ละมุสาวาท...กล่าวแต่คําสัตย์ ธํารงสัจจะ ซื่อตรง เชื่อถือได้ ไม่ลวงโลก”1422  

มีขอสังเกตสําคัญในตอนนี้อยางหน่ึง คือ ความหมายทอนขยายขององคมรรคข้ันศีลเหลานี้ แตละขอ
ตามปรกติแยกไดเปนขอละ ๒ ตอน  

- ตอนตน กลาวถึงการละเวนไมทําความช่ัว   
- ตอนหลัง กลาวถึงการทําความดี ท่ีตรงขามกับความชั่วท่ีงดเวนแลวน้ัน  
พูดส้ันๆ วา ตอนตนใชคําปฏิเสธ ตอนหลังใชคําสงเสริม หรือมีลบแลว ตามดวยบวก 
เรื่องนี้ เปนลักษณะท่ัวไปอยางหน่ึง ของคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีมักใชคําสอนควบคูท้ังคําปฏิเสธ 

(negative) และคําสนับสนุน (positive) ไปพรอมๆ กัน ตามหลัก “เวนชั่ว บําเพ็ญดี”   
เมื่อถือการเวนชั่วเปนจุดเริ่มตนแลว ก็ขยายความในภาคบําเพ็ญดีออกไดเรื่อยไป ซึ่งไมจํากัดเฉพาะ

เทาท่ีขยายเปนตัวอยางในองคมรรคเหลาน้ีเทาน้ัน ตัวอยางเชน ขอเวนอทินนาทาน ในท่ีนี้ยังไมไดขยายความใน

ภาคบําเพ็ญดีออกมาเปนการปฏิบัติ แตไดมีคําสอนเร่ืองทานเปนหลักธรรมใหญท่ีย้ําเนนเดนชัดที่สุดเรื่องหน่ึงใน

พระพุทธศาสนา ดังท่ีปรากฏอยูแลว ดังนี้เปนตน  

ลักษณะของศีล หรือหลักความประพฤติเบ้ืองตน แบบเทวนิยม กับแบบสภาวนิยม  
เคยมีปราชญฝายตะวันตกบางทาน เขียนขอความทํานองตําหนิพระพุทธศาสนาไววา มีคําสอนมุงแต

ในทางปฏิเสธ (negative) คือ สอนใหละเวนความช่ัวอยางน้ันอยางน้ีฝายเดียว ไมไดสอนยํ้าชักจูงเรงรัดพุทธ

ศาสนิกใหขวนขวายทําความดี (positive) ไมไดแนะนําวา เมื่อเวนช่ัวน้ันๆ แลว จะพึงทําความดีอยางไรตอไป มี

คําสอนเปนสกวิสัย (subjective) เปนไดเพียงจริยธรรมแหงความคิด (an ethic of thoughts) เปนคําสอนแบบ
ถอนตัวและเฉื่อยเฉย (passive) ทําใหพุทธศาสนิกชนพอใจแตเพียงแคงดเวนทําความชั่ว คอยระวังเพียงไมให
ตนตองเขาไปเกี่ยวของพัวพันกับบาป ไมเอาใจใสขวนขวายชวยเหลือเพื่อนมนุษย ดวยการลงมือกระทําการปลด

เปล้ืองความทุกข และสรางเสริมประโยชนสุขจริงจัง  
                                                 
1421  องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๕/๒๘๓ ความหมายธรรม ๑๐ อยาง ตามคําขยายความอยางนี้ มีที่มาอีกมาก เชน ๒๔/๑๘๙/๓๐๕; ๑๙๓/๓๐๙; 

๑๙๔/๓๑๓; ๑๙๕/๓๑๙; ๑๙๗/๓๒๓  
1422  ที.สี.๙/๓-๔/๕; ๑๐๓/๘๓; ๑๖๓/๑๒๙; ฯลฯ ม.มู.๑๒/๔๕๕/๔๙๐; ม.ม.๑๓/๑๒/๑๑; องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๙ 



๗๑๔  พุทธธรรม 
 

ทานผูนั้นกลาววา พุทธศาสนาแมจะสอนใหมีเมตตากรุณา ก็เพียงโดยต้ังความหวังความปรารถนาดีแผ
ออกดวยใจอยางเดียว ทานผู น้ันไดอางขอความจากพระไตรปฎกสนับสนุนทัศนะของตนท่ีวา คําสอนใน

พระพุทธศาสนาเปนเพียงข้ันปฏิเสธ (negative) โดยยกคําจํากัดความองคมรรคขอสัมมากัมมันตะขางตนกํากับ
ไวในขอเขียนของตน (วจนะท่ีอางเปนของพระสารีบุตร) วา 

“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะเป็นไฉน? การเว้นปาณาติบาต การเว้นอทินนาทาน 
การเว้นกาเมสุมิจฉาจาร น้ีแล ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ”1423 

สําหรับผูท่ีศึกษาเขาใจความหมายในทางปฏิบัติขององคมรรคเหลานี้ เพียงแคตามคําขยายความของศีล

ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ดังไดยกมาใหดูแลว ยอมเห็นไดทันทีวา คําติวิจารณนั้นไมถูกตอง ถาทานผูเขียนคําติน้ี

วิจารณไวดวยเจตนาดี ขอเขียนของทานนาจะเกิดจากการไดอาน หรือรับทราบพุทธธรรมแตเพียงขอปลีกยอย

ตางสวนตางตอน ไมตอเนื่องกัน และเกิดจากการไมเขาใจระบบแหงพุทธธรรมเปนสวนรวม จากความหมาย

ในทางปฏิบัติขางตนน้ัน เห็นไดชัดอยูแลววา ระบบศีลธรรมของมรรคไมมีลักษณะจาํกัดดวยความเปน negative 
หรือ passive หรือ subjective หรือเปนเพียง an ethic of thoughts อยางท่ีถูกวิจารณน้ัน 

อยางไรก็ตาม เม่ือพบคําตําหนิวิจารณเชนนั้นแลว ก็ควรถือเปนโอกาสที่จะศึกษาใหชัดเจนย่ิงข้ึน เพื่อให

ทราบกวางออกไปวา คําจํากัดความขององคมรรคขั้นศีล แสดงถึงหลักความประพฤติและความเปนอยูพื้นฐาน 

โดยโยงถึงจิตใจดวยเจตนา และเริ่มตนดวยถอยคําท่ีมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธ โดยมีเหตุผลยอๆ คือ 
๒. ศีลในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของพุทธธรรม มิใชเปนเทวโองการ หรือคําส่ังบังคับสําเร็จรูป ท่ี

กําหนดใหศาสนิกประพฤติปฏิบัติอยางน้ันบางอยางน้ีบาง สุดแตเทวประสงค ดวยอาศัยศรัทธาแบบภักดี ซึ่งไม

จําเปนตองทราบเหตุผลท่ีเชื่อมโยงตอเน่ืองมา  

                                                 
1423  เปนคําจํากัดความอยางเดียวกับขางตน (ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔, ทานแสดงแตหัวขอ ไมไดขยายความอยางในกุศลกรรมบถ ๑๐ ท่ีไดดู

กันขางตน) อางใน Albert Schweitzer, Indian Thought and Its Development  (New York: Henry Holt and Company, 
1936), p. 112 นํามาอางตอใน Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration In Thailand (Bloomington: 
Institute of Training for Public Service, Department of Government, Indiana University, 1962), p. 3  

   ในหนังสือเลมหลังนี้ (pp. 2-8) Prof. Sutton ยังอางหลักธรรมขออ่ืนๆ อีก เพื่อยืนยันทัศนะของทาน เชน หลักกรรม หลัก 

(โอกาสใน) การเกิดใหม การถอนตนหรือหลีกหนีจากเรื่องราวของโลกและชีวิต เปนตน สําหรับหลักกรรมแกไดตามคําที่ชี้แจงแลว

ขางตน หลักการเกิดใหมที่วา ใหโอกาสคนผัดผอนไมเรงทําความดี (จริยธรรมคริสตวาเกิดครั้งเดียว) นั้น ชี้แจงไดงายๆ วาพุทธ

ศาสนาถือวาเกิดเปนมนุษยยากอยางย่ิง เทียบวายากกวาการท่ีเตาในมหาสมุทรจะโผลศีรษะตรงหวงอันเดียว ท่ีลอยควางใน

มหาสมุทร และบาปไมมีโอกาสแกดวยวิธีลางหรือสารภาพบาป   
   สวนเรื่องถอนตัว ไมยุงกับกิจการของโลก Prof. Sutton อางพุทธพจนวา “Those who love nothing in this world are rich 

in joy and free from pain”  จากบาลี (ขุ.อุ.๒๕/๑๗๖/๒๒๕) วา “ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกา เยสํ ปยํ นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก”  คําวา 
“love”  ในท่ีนี้ ตรงกับ “ปย”  หมายถึงส่ิงท่ีรักดวยสิเนหะ ซ่ึงเปนความยึดติดสวนตัว ความตอนน้ี แสดงคุณสมบัติของผูหลุดพน

แลว โดยเนนดานความเปนอิสระ และการมีความสุขอยางอิสระ ที่ไมติดพันสวนตัวดวยเสนหา มีแตเมตตาที่ไรเขตแดน ดังน้ัน เมื่อ

มีจิตใจเปนอิสระ มีความสุขที่ไรทุกข ไมหวงใยติดพันในอะไรๆ ที่จะขัดถวงแลว ชีวิตท้ังหมด ก็เปดโลงเต็มที่ท่ีจะดําเนินไปกับเมตตา

กรุณา มุงหนาบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลกเพียงอยางเดียว ดังคติท่ีรูกันดีวา พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ 
   อยางไรก็ดี คํากลาวติของ Prof. Sutton น้ี ซ่ึงเปนการแปลความหมายตามพื้นเพที่ทานมีมา จะทําดวยเจตนาหรือความเขาใจ

ผิดถูกอยางไรก็ตาม ถือไดวาเปนประโยชน เพราะจะไดเปนคําเตือนชาวพุทธใหเอาใจใสศึกษาความหมายท่ีถูกตองของหลักธรรม

ตางๆ และพึงยอมรับความจริงดวยวา ความเชื่อถือและความเขาใจในสังคมไทยเก่ียวกับหลักธรรมเหลานี้ มีลักษณะอาการที่ทําให

มองเห็นอยางคํากลาวตินั้นได [ในครั้งที่เขียนพุทธธรรมเม่ือ ๓๐ ปกอนนั้น ชาวตะวันตกยังรูจักพุทธศาสนานอย และมีความเขาใจ

ผิดตางๆ รวมทั้งที่วา พุทธศาสนามองโลกแงราย มีแตเรื่องทุกข เวลานี้ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถานการณไดเปล่ียนไปมาก] 
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แตศีล เปนขอกําหนดท่ีจัดตั้งข้ึนตามเหตุผลของกฎธรรมชาติ รวมอยูเปนสวนตนในระบบการพัฒนา

ชีวิต ซึ่งผูปฏิบัติจะตองมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบ แมจะยังไมมีปญญารูแจงแจมชัด มีเพียง

ศรัทธา ก็ตองเปนอาการวตีศรัทธา ซึ่งมีพื้นความเขาใจในเหตุผลเบื้องตน พอเปนฐานใหเกิดปญญารูชัดตอไป  
๓. ในกระบวนการปฏิบัติธรรม หรือการฝกอบรมพัฒนาชีวิตน้ัน เม่ือมองในแงลําดับส่ิงท่ีจะตองการทํา

ใหประณีตยิ่งข้ึนไปตามข้ัน ก็ตองจัดเตรียมพื้นฐานใหราบรื่น ไมงอนแงน ไมขาดพรอง เริ่มดวยละเวน หรือ

กําจัดความช่ัวกอน แลวจึงเสริมสรางความดีใหบริบูรณ จนถึงความบริสุทธ์ิหลุดพนในท่ีสุด เหมือนจะปลูกพืช 

ตองชําระท่ีดิน กําจัดส่ิงท่ีเปนโทษกอน แลวจึงหวานพืชและบํารุงรักษาไปจนไดผลท่ีหมาย   
ในระบบแหงพุทธธรรมน้ัน ศีลเปนขอปฏิบัติข้ันเริ่มแรกสุด มุงไปที่ความประพฤติพื้นฐาน จึงเนนไปท่ี

การละเวนความช่ัวตางๆ ซึ่งเปนจุดเริ่มตน พูดย้ําใหเห็นส่ิงท่ีตองการกําจัดอยางชัดเจนเสียกอน แลวจึงขยาย

ขอบเขต ยกระดับความประพฤติใหสูงข้ึนไปในดานความดี ดวยอาศัยการปฏิบัติในข้ันสมาธิและปญญาเขามา

ชวยมากขึ้นๆ โดยลําดับ 
๔. ในระบบการฝกฝนพัฒนาของไตรสิกขา ศีลยังมิใชเปนขอปฏิบัติใหถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวของมัน

เอง แตเปนการเตรียมสภาพท่ัวไปของชีวิต ใหพรอมสําหรับความเจริญงอกงามท่ีเปนเนื้อหาสาระของชีวิตตอไป 

คือการพัฒนาจิตใจ ท่ีเรียกส้ันๆ วา สมาธิ ซึ่งเขามาตอทอดงานพัฒนาชีวิตสืบจากศีล และรับผลจากศีล   
โดยนัยนี้ คุณคาดานจิตใจของศีล จึงมีความสําคัญมาก คุณคาทางจิตใจในขั้นศีล ก็คือ เจตนาท่ีจะงด

เวน หรือการไมมีความดําริในการท่ีจะทําความชั่วใดอยูในใจ ซึ่งทําใหจิตใจบริสุทธ์ิปลอดโปรง ไมมีความคิด

วุนวายขุนมัวหรือกังวลใดๆ มารบกวน จิตใจจึงสงบ ทําใหเกิดสมาธิไดงาย  
เมื่อมีจิตใจสงบ เปนสมาธิแลว ก็เกิดความแจมชัดและคลองตัวในการท่ีจะใชปญญา คิดหาเหตุผล และ

หาทางดําเนินการสรางสรรคความดีตางๆ ใหไดผลในข้ันตอไป  
๕. ชีวิตท่ีดี มีจิตใจท่ีเขมแข็งดีงามมีความสุขเปนสวนสําคัญ ระบบจริยธรรมตองประสานตอเนื่องกัน

โดยตลอด ท้ังดานจิตใจภายใน และความประพฤติทางกายวาจาภายนอก และถือวาจิตใจเปนจุดเริ่มตน จึง

กําหนดที่เจตนาในใจเปนหลัก ดังท่ีทราบกันแลววา กรรมอยูท่ีเจตนา ซึ่งเปนตัวตัดสินใหการกระทําความดีตางๆ 

เปนไปดวยความจริงใจอยางแนนอน มิใชแตเพียงไมหลอกลวงคนอ่ืนเทาน้ัน แตหมายถึงการไมหลอกลวงตนเอง

ดวย ชวยสรางสภาพจิตท่ีผองใส และตัดหนทางไมใหเกิดปญหาทางจิตในดานความขัดแยงของความประพฤติ 
๖. องคมรรคข้ันศีลสอนวา ความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานที่ สุดของบุคคลแตละคน ก็คือ ความ

รับผิดชอบตอตนเอง ในการไมใหมีความคิดท่ีจะทําความชั่วดวยการเบียดเบียนหรือลวงละเมิดตอผูอื่น อยูใน

จิตใจของตนเลย เมื่อมีความบริสุทธ์ิน้ีรองรับอยูเปนเบ้ืองตนแลว ความรับผิดชอบนั้นจึงขยายกวางออกไปถึงขั้น

เปนการธํารงรักษาและเสริมสรางความเจริญกาวหนาแหงคุณธรรมของตน ดวยการขวนขวายทําความดี บําเพ็ญ

ประโยชนสุขแกคนอื่นๆ พูดส้ันๆ วา มีความรับผิดชอบตอตนเอง ในการท่ีจะละเวนความชั่ว และรับผิดชอบตอ

ผูอื่น ในการท่ีจะทําความดีแกเขา 
๗. การกําหนดความหมายของศีลในแงละเวนความชั่ว ไมใหมีความเสียหายและการเบียดเบียนนั้น 

เปนการกําหนดขอปฏิบัติพื้นฐานแหงความเปนปกติ ทําใหเจตนาที่เปนองคประกอบของจิตใจท่ีออกมาเกี่ยวของ

ดานน้ี ปลอดพนความเสียหาย ไมมีความช่ัว เม่ือมีความเรียบรอยปกติปลอดสภาพยุงยากวุนวายเปนพื้นฐาน ท้ัง

ภายนอกและภายในแลว ในฝายความดีงามเกื้อกูล ก็เปนเรื่องท่ีจะพึงขยายออกไปไดอยางไมมีขอบเขตจํากัด 

และพัฒนาตอไปสูความสมบูรณ  



๗๑๖  พุทธธรรม 
 

ตามความจริง ความดีเปนเรื่องกวางขวางไมมีท่ีส้ินสุด มีรายละเอียดแนวทางและวิธีการยักเยื้องไปได

มากมายตามฐานะและโอกาสตางๆ สวนความชั่วท่ีจะตองเวน เปนเรื่องกําหนดไดแนนอน เชน ท้ังพระสงฆและ

คฤหัสถ ควรละเวนการพูดเท็จดวยกันทั้งสองฝาย แตโอกาสและวิธีการท่ีจะทําความดีท่ีปราศจากการพูดเท็จนั้น 

ตางกัน การวางหลักกลาง จึงระบุแตฝายเวนชั่วไวเปนเกณฑพื้นฐาน สวนรายละเอียด และวิธีการกระทําในขั้น

บําเพ็ญความดี เปนเรื่องในข้ันขยายและประยุกตใหเหมาะสมกับฐานะ โอกาส และสภาพชีวิตของบุคคลตอไป
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๘. การปฏิบัติตามองคมรรคทุกขอ ถือวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกคนในการที่จะเขาถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา ดังน้ัน องคมรรคแตละขอจะตองเปนหลักกลางๆ ท่ีทุกคนปฏิบัติตามได ไมจํากัดดวยฐานะ 

กาลสมัย ทองถิ่น และส่ิงแวดลอมจําเพาะอยาง   
ตามหลักนี้ เม่ือมองในระดับศีล จะเห็นความเก่ียวของโดยตรง เชน การเวนอทินนาทาน เปนส่ิงท่ีทุกคน

ทําได แตการใหทานตองอาศัยปจจัยอื่นประกอบ เชน ตนมีส่ิงท่ีจะให มีผูท่ีจะรับ และเขาควรไดรับ เปนตน ใน

กรณีท่ีไมอยูในฐานะและโอกาส เปนตน ท่ีจะให เจตนาที่ปราศจากอทินนาทาน ก็เปนส่ิงท่ีทําใหจิตใจบริสุทธ์ิ เปน

พื้นฐานแกสมาธิไดแลว แตในกรณีท่ีอยูในฐานะและโอกาส เปนตน ท่ีจะให การไมใสใจ หรือหวงแหน จึงจะเกิด

เปนความเศราหมองขุนมัวแกจิตใจ และการใหจึงจะเปนเคร่ืองสงเสริมคุณธรรมของตนใหมากยิ่งข้ึน  
โดยนัยน้ี ความหมายหลักของศีล จึงอยูในรูปคําปฏิเสธ คือการละเวน หรือปราศจากความช่ัว สวน

ความหมายที่ขยายออกไปในฝายทําความดี ก็เปนเรื่องของการประยุกตและขยายออกไปดังกลาวแลว 
๙. ในการปฏิบัติธรรมน้ัน เมื่อพิจารณาในชวงเวลาอันใดอันหน่ึง ผูปฏิบัติธรรมยอมกําลังบําเพ็ญ

คุณธรรมอยางใดอยางหน่ึง หรือประเภทใดประเภทหนึ่งอยูเปนพิเศษ ในเวลาเชนนั้น เขายอมจะตองพุงความคิด

ความสนใจจําเพาะเจาะจงไปในส่ิงท่ีปฏิบัตินั้น ในกรณีเชนน้ี ความรับผิดชอบของเขาตอความประพฤติดานอื่นๆ 

ยอมมีเพียงเปนสวนประกอบ เพียงไมใหเกิดความชั่วเสียหายอยางใดอยางหนึ่งขึ้นเปนสําคัญ   
เปนอันชัดเจนวา ประโยชนท่ีตองการจากศีล ในกรณีเชนน้ี อยูท่ีการชวยควบคุมรักษาความประพฤติ

ดานอื่นๆ ของเขาไว ปองกันไมใหเสียหลักพลาดลงไปในความช่ัวเสียหายอยางใดอยางหน่ึง จะไดไมมีสวนพรอง

สวนรบกวน ทําใหมีพื้นฐานท่ีมั่นคง สามารถบําเพ็ญความดีจําเพาะเรื่องในขณะนั้นๆ มุงแนวไปไดเต็มท่ี 

อนึ่ง เนื่องดวย ในระบบการพัฒนาชีวิต บนฐานของสภาวะในธรรมชาติ มีการจัดกระบวนเปนศีล-จิต-

ปญญา แตนักปราชญท่ีวิจารณนั้น มาจากฐานการมองศีลธรรมแบบเทวนิยม เปนเหตุใหทานจับตนชนปลาย

ไมได ในท่ีนี้ จึงเห็นวาควรทราบความแตกตางระหวางศีลในระบบการพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธธรรมที่เปน

สภาวนิยม กับศีลตามหลักเทวนิยม (รวมถึงเรื่องกรรม ความดี ความชั่ว) ไวเปนพ้ืนสําหรับทําความเขาใจ ดังนี้ 

๒. ในแนวทางของสภาวนิยม ศีลเปนหลักความประพฤติ ท่ีกําหนดข้ึนตามเหตุผลของกฎธรรมชาติ  
สวนในลัทธิเทวนิยม ศีลเปนเทวโองการ ท่ีกําหนดขึ้นโดยเทวประสงค 
๓. ศีลตามความหมายแบบสภาวนิยม เปนหลักการฝกอบรมตนในการงดเวนจากความชั่ว จึงเรียกศีล

ท่ีกําหนดเปนขอๆ วา สิกขาบท (ขอฝกหัด – rule of training)  
สวนศีลในเทวนิยม เปนขอหาม หรือคําส่ังหามจากเบื้องบน (divine commandment) 
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๔. แรงจูงใจท่ีตองการในการปฏิบัติศีลแบบสภาวนิยม ไดแก อาการวตีศรัทธา คือ ความมั่นใจ 

(confidence) ในกฎแหงธรรมดา โดยมีความเขาใจพื้นฐานพอมองเห็นวาพฤติกรรมและผลของมันจะตองเปนไป
ตามทางแหงเหตุปจจัย  

สวนแรงจูงใจท่ีตองการในการปฏิบัติศีลแบบเทวนิยม ไดแก ศรัทธาแบบภักดี (faith) คือ เช่ือ ยอมรับ 

และทําตามส่ิงท่ีกําหนดวาเปนเทวประสงค มอบความไววางใจใหส้ินเชิง ไมตองถามหาเหตุผล 
๕. ในสภาวนิยม การรักษาศีล คือการฝกตนทางความประพฤติ เริ่มแตมีเจตนาที่จะละเวนความชั่ว

อยางนั้นๆ จนถึงประพฤติความดีงามตางๆ ท่ีตรงขามกับความช่ัวนั้นๆ  
สวนในเทวนิยม การรักษาศีล ก็คือการเชื่อฟงและปฏิบัติตามเทวโองการโดยเครงครัด 
๖. ในสภาวนิยม การประพฤติปฏิบัติในขั้นศีล มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ เพ่ือเปนบาทฐานของสมาธิ 

ในระบบการพัฒนาคนใหพรอมและสามารถใชกําลังงานของจิต ใหเปนบาทฐานของปญญาท่ีจะนําไปสูความหลุด

พนเปนอิสระ สวนการไปสวรรคเปนตน เปนเพียงผลพลอยไดในระหวาง ตามธรรมดาของเหตุปจจัย  
แตในเทวนิยม การประพฤติศีลตามเทวโองการ เปนเหตุใหไดรับความโปรดปรานจากเบ้ืองบน เปนการ

ประพฤติถูกตองตามเทวประสงค และเปนเหตุใหทรงประทานรางวัลดวยการสงไปเกิดในสวรรค 
๗. ในสภาวนิยม ผลดีหรือผลรายของการประพฤติหรือไมประพฤติศีล เปนส่ิงท่ีเปนไปเองโดย

ธรรมชาติ คือ เปนเรื่องการทํางานอยางเท่ียงธรรมเปนกลางของกฎธรรมชาติท่ีเรียกวากฎแหงกรรม ซึ่งใหผล ต้ัง

ตนแตในจิตใจ กวางออกไปถึงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตท่ัวไปของผูนั้น ไมวาในชาติน้ีหรือชาติหนา   
สวนในเทวนิยม ผลดีผลรายของการรักษาหรือละเมิดศีล เปนการใหผลตอบแทน (retribution) ผลดี 

คือการไดไปเกิดในสวรรค เปนฝายรางวัล (reward) สวนผลราย คือ ไปเกิดในนรก เปนฝายการลงโทษ 

(punishment) การจะไดผลดีหรือผลรายน้ัน ยอมสุดแตการพิพากษา/วินิจฉัยโทษ (judgment) ของเบ้ืองบน 
๘. ในแงความเขาใจเกี่ยวกับความดีความช่ัว สภาวนิยมสอนวา ความดีเปนคุณคาท่ีรักษาและสงเสริม

คุณภาพของจิต ทําใหจิตใจสะอาดผองใสบริสุทธ์ิ หรือยกระดับใหสูงข้ึน จึงเรียกวาบุญ (good, moral หรือ 

meritorious) เปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเจริญงอกงามแกชีวิตจิตใจ เปนไปเพื่อความหลุดพนหรืออิสรภาพท้ังทาง
จิตใจและทางปญญา เปนการกระทําท่ีฉลาด ดําเนินตามวิถีแหงปญญา เอื้อแกสุขภาพจิต จึงเรียกวา กุศล 

(skilful หรือ wholesome) สวนความช่ัว เปนสภาพที่ทําใหคุณภาพของจิตเส่ือมเสีย หรือทําใหตกตํ่าลง จึง

เรียกวาบาป (evil) เปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเส่ือมโทรมแกชีวิตจิตใจ ไมเปนไปเพื่อความหลุดพน เปนการกระทําท่ี

ไมฉลาด ไมเอื้อแกสุขภาพจิต จึงเรียกวา อกุศล (unskillful หรือ unwholesome)  
สวนในเทวนิยม ความดีความช่ัว กําหนดดวยศรัทธาแบบภักดีตอองคเทวะ คือถือเอาการเชื่อฟงและ

ปฏิบัติตามเทวประสงคและเทวบัญชาหรือไม เปนหลัก โดยเฉพาะ ความช่ัว หมายถึง การผิดหรือลวงละเมิดตอ

องคเทวะ (sin) ในรูปใดรูปหน่ึง  
๙. จากพื้นฐานท่ีแตกตางกันน้ี ทําใหเกิดความแตกตางกันตอไปอีก อยางนอย ๒ ประการ คือ 

ก. ศีลในสภาวนิยม จึงตองเปนคําสอนท่ีตอเนื่องกันตามเหตุผล เปนระบบจริยธรรม เพราะผูฝก

จะปฏิบัติไดถูกตอง ตอเมื่อมีความเขาใจในระบบและเหตุผลท่ีเกี่ยวของเปนพ้ืนฐานดวย  
สวนศีลหรือจริยธรรมในเทวนิยม เปนประกาศเทวโองการ หรือคําแถลงเทวประสงค 

เปนเรื่องๆ ขอๆ ตางๆ กันไป แมนํามารวบรวมไว ก็ยอมเปนประมวล ไมใชระบบ เพราะผู

ปฏิบัติตองการความเขาใจอยางมาก ก็เฉพาะในความหมายของส่ิงท่ีจะตองปฏิบัติเทาน้ัน  
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ผูปฏิบัติตามเทวโองการ ไมจําเปนตองเขาใจในระบบและเหตุผลท่ีเกี่ยวของ เพราะถือวา

ระบบและเหตุผลตางๆ ท้ังปวงอยูในพระปรีชาขององคเทวะหมดส้ินแลว อันผูปฏิบัติไมพึง

สงสัย เพียงแตเชื่อฟง มอบความไววางใจ และปฏิบัติตามเทวโองการเทาน้ัน เปนพอ   
ข. ศีล หรือระบบจริยธรรมแบบสภาวนิยม เปนหลักกลางๆ และเปนสากล กําหนดโดยขอเท็จจริง

ตามกฎธรรมชาติ (หมายถึงสารัตถะของศีลในทางธรรมเกี่ยวดวยบุญบาป ไมใชในความหมาย

ทางวินัย อันเกี่ยวดวยการลงโทษในสังคม) เชน พิจารณาผลหรือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการทํางานของจิต ผลตอพฤติกรรม นิสัย และบุคลิกภาพ เปนตน จึงไมอาจวาง

ขอจํากัดแบงแยกใหเปนผลเฉพาะพวก เฉพาะกลุม หรือตามแตพอใจ เชน ไมจํากัดวา คน

ศาสนานี้เทานั้นมีกรุณา จึงเปนคนดี คนศาสนาอื่นมีกรุณา ก็เปนคนดีไมได ฆาคนศาสนาน้ี

เทานั้นเปนบาป ฆาคนศาสนาอื่นไมบาป คนศาสนานี้เทานั้นใหทานไปสวรรคได คนศาสนาอื่น

ประพฤติอยางไร ไมเช่ือฉันเสียอยางเดียว ตกนรกหมด ฆาสัตว (รวมท้ังท่ีไมเปนอาหาร) ไม

บาป เพราะสัตวเปนอาหารของคน (คนไมเปนอาหารของเสือและสิงโต?) ดังน้ีเปนตน
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 จะ

จํากัดแบงแยกได เชนวา บาปมากบาปนอยเปนตนอยางไร ก็เปนไปโดยขอเท็จจริงตามกฎ

ธรรมชาติ เชน ผลและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของจิต เปนตน ดังกลาวแลว  
สวนในเทวนิยม หลักเหลานี้ ยอมกําหนดใหจํากัดหรือขยายอยางไรก็ได ตามเทว 

ประสงค ดุจเปนนิติบัญญัติ เพราะองคเทวะทรงเปนท้ังผูตรากฎหมาย และผูพิพากษาเอง 
๑๐. เน่ืองจากศีลเปนหลักกลางๆ กําหนดดวยขอเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเชนนี้ ผูปฏิบัติจึงตองเปนผู

กลายอมรับและกลาเผชิญหนาความจริง ความดี ชั่ว ถูก ผิด มีอยู เปนขอเท็จจริงอยางไร ก็ตองกลายอมรับ

ความจริงตามท่ีเปนเชนน้ัน สวนตนจะปฏิบัติหรือไมแคไหนเพียงไร ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง และตองกลายอมรับการท่ี

ตนปฏิบัติดีไมดีตามขอเท็จจริงนั้น มิใชถือวาไมชั่ว เพราะตัวอยากทําส่ิงนั้น ขอเท็จจริงตามธรรมชาติ มไิดข้ึนตอ

การวัดดวยการอยากทําหรือไมของตน ถามีอันถึงกับจะทํากรรมท่ีใหตกนรกสักอยางหน่ึง การท่ียอมรับพูดกับ

ตนเองวา กรรมน้ันไมดี แตตนยอมเสียสละตกนรก ยังดีกวาหลอกตัวเองวากรรมน้ันไมเปนกรรมชั่ว 

ตอไปน้ี อาจถือวาเปนขอดี หรือขอไดเปรียบของศีลแบบเทวโองการ คือ 
๑. ตัดการพิจารณาเร่ืองถูกผิด จริงไมจริง ออกเสีย กลาวไดวา เมื่อเช่ือแลว ศรัทธาลวนแบบภักดี 

ยอมไดผลในทางปฏิบัติท่ีรวดเร็ว เรงเรา และรุนแรงกวา แตก็มีขอท่ีจะเปนปญหา เชน โดยเฉพาะในยุคแหง

เหตุผล คงยากข้ึนในแงวา ทําอยางไรจะใหเชื่อได ปญหาในระยะยาวเก่ียวกับความปลอดภัยในการอยูรวมกับ

ผูอื่นท่ีไมมีศรัทธาเหมือนตน ปญหาเรื่องความม่ันคงของศรัทธาน้ัน และการไมมีโอกาสเขาถึงอิสรภาพทางปญญา  
๒. สามัญชนท่ัวไป เขาถึงความหมายของศีลแบบศรัทธาลวนไดงายกวา และศีลแบบน้ีก็ควบคุมความ

ประพฤติของคนสามัญไดดี แมในหมูชาวพุทธไมนอย ความเขาใจเรื่องศีลเรื่องบุญบาปก็ยังมีสวนท่ีคลายกับลัทธิ

เทวนิยมแฝงอยู เชน เห็นศีลเปนขอหาม (แตรางเลือนวาใครเปนผูหาม ไมนึกชัดลงไปอยางเทวนิยมท่ีวาองคเทวะ

หาม) เห็นผลของบุญบาปเปนอยางผลตอบแทน เปนรางวัลหรือการลงโทษ เปนตน แตปญหาก็คือข้ึนกับศรัทธา  
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ไมปรารถนา แตไมมีทางเลือกอยางอื่น โดยใหนึกถึงอาหารท่ีกินน้ัน เหมือนกับพอแมจําใจกินเนื้อลูกของตน ระหวางเดินทางกันดาร 
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๓. การบัญญัติกรรมไมดีบางอยาง ท่ีคิดวายังจําเปนตองทําเพื่อผลประโยชนบางอยางของตน ใหเปน

กรรมท่ีไมผิดไปเสีย จัดเปนวิธีจูงใจตัวเองไดอยางหน่ึง ซึ่งตามหลักเหตุปจจัย ก็ยอมรับไดวา วิธีจูงใจตนเองนั้น 

เปนส่ิงท่ีไดผลมากอยางหนึ่ง เพราะเปนเหตุปจจัยอีกอยางหน่ึงท่ีเขามาเก่ียวของเพ่ิมข้ึนในเรื่องนั้นๆ เชน บัญญัติ

วาฆาสัตวไมบาป ก็ทําใหเบาใจและไมรูสึกสะกิดสะดุดใจในการฆาสัตว แตการจูงใจแบบน้ีทําใหเกิดผลรายใน

ดานอื่น ดีไปไดไมตลอดกระบวน และไมเปนวิถีทางแหงปญญา   
มนุษยท่ีจะพัฒนา ตองเปนอยูดวยการรับรูความเปนจริงจะแจงในทุกขั้นทุกตอน ใหรูจักเลือกตัดสินใจ

ดวยตนเอง เราอาจจะสอนใหใชวิธีจูงใจตนเองไดบาง แตเรื่องท่ีใชจูงใจน้ันตองไมมีแงเสียหาย และใชเฉพาะใน

กรณีท่ีชวยเปนพลังในการทําความดีอยางอื่นใหไดผลยิ่งขึ้น 

ศีลสาํหรับประชาชน 

ความเขาใจพื้นฐาน 
กอนจะขยายความในเรื่องศีล โดยเฉพาะท่ีจะเนนหลักความประพฤติในระดับของประชาชน หรือ

ชาวบานท่ัวไป เห็นควรย้ําหลักกวางๆ ท่ีควรรูตระหนักไว อันจะชวยใหประพฤติปฏิบัติศีลในทุกระดับไดถูกหลัก 

ตรงตามความมุงหมาย เปนธรรมานุธรรมปฏิบัติ   
ผูประพฤติปฏิบัติรักษาศีลน้ัน ต้ังแตเริ่มแรก ควรมองเห็นความหมายของศีลท่ีตนรักษาปฏิบัติโลงสวาง 

พรอมท้ังตระหนักรูถึงความมุงหมายของการปฏิบัติ และมองเห็นศีลท่ีตนรักษาน้ันในระบบการศึกษาหรือระบบ

การฝกอบรมพัฒนาชีวิตวา ความงอกงามดวยศีลนั้น สัมพันธกับการพัฒนาจิตใจและความเจริญปญญา 

เกื้อหนุนสมาธิและญาณทัศนะ จะพาใหปราศปญหาปลอดทุกข ประสบผลท่ีเปนประโยชนสุขอยางไรๆ ศีลจําเปน

สําหรับชีวิตและสังคมที่ดีงามมีความสุขอยางไร 
ดังท่ีทราบกันดีวา มรรค ท่ีเรียกเต็มวา มรรคมีองค ๘ น้ัน คือรวมขอปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนา 

และองค ๘ ของมรรคนั้น ก็จัดไดเปน ๓ ขันธ คือ ๓ หมวด ไดแก ศีล สมาธิ และปญญา  
ในเวลาจะฝกปฏิบัติกันจริงจัง ก็ฝกก็ศึกษากันใน ๓ อยาง คือ ศีล สมาธิ ปญญา น่ีแหละ โดยจัดเปน

ระบบการศึกษาท่ีเรียกวา ไตรสิกขา แปลวาสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา เรียก

งายๆ ก็วา ศีล สมาธิ ปญญา อีกนั่นแหละ 
เปนอันวา การปฏิบัติ การฝก การหัด การพัฒนาคน การดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนปฏิปทาท่ีจะใหถึง

นิพพาน ท้ังหมดท้ังส้ิน ก็อยูใน ๓ หมวดแหง ศีล สมาธิ ปญญา ท่ีมาจากมรรคมีองค ๘ นั้นเอง 
เม่ือจับหลักนี้ไวไดแลว เมื่อพูดถึงศีล ก็บอกวา ศีลท่ีแท ท่ีจริง ท่ีครบ ก็คือศีลท่ีมาจากมรรคมีองค ๘ 

น้ัน คือ ศีลท่ีเปนองคของมรรค และตามพุทธพจนท่ียกมาใหดู ก็เห็นชัดแลววา องคมรรคท่ีเปนหมวดศีล ไดแก 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ น้ีคือ ศีลท่ีจริง ท่ีแท ท่ีครบบริบูรณ 
พุทธพจนขางตนน้ัน แสดงความหมายของสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ แตละอยาง

แยกแยะแบงขอยอยออกไป ทําใหเห็นไดวา สาระสําคัญของศีล คืออะไร ศีลท่ีเปนองคมรรค หรือศีลท่ีจําเปน

จริงๆ สําหรับชีวิตท่ีดีงามมีขอบเขตแคไหนเพียงไร ผูรูแตโบราณนับขอยอยของศีลในองคมรรคนี้ ท่ีแยกยอย

ออกไปวามี ๘ ขอ แลวต้ังชื่อเรียกไววา “อาชีวัฏฐมกศีล” แปลวา ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘ 



๗๒๐  พุทธธรรม 
 

ตัวศีลจริงๆ แทๆ มีเทาน้ี ตอจากน้ี ก็แบงซอยยอยตอออกไป เชน เมื่อจะจัดการฝกการศึกษาแกคน

พวกไหน กลุมใด ท่ีควรมีสภาพความเปนอยูอยางไร เพื่อความมุงหมายจะไปถึงไหน จะเนนหนักดานใด หรือ

แมแตจะเตรียมวางฐานปูพื้นในการพัฒนาคนข้ึนมาเปนข้ันๆ อยางไร ก็แยกยอยเปนรายละเอียดออกไป เปนศีล

พระ ศีลสามเณร ศีลชาวบาน เปนตน ตลอดจนทําใหเปนระบบการจัดตั้งจัดการทางสังคมข้ึนมาชัดเจนเพื่อให

ไดผลเปนจริงอยางแนใจ เรียกวาวินัย โดยมีการควบคุม ดําเนินการตางๆ ปรับโทษ ลงโทษแกผูละเมิด เปนตน 
เม่ือไดหลักอยางน้ีแลว เพ่ือใหจับจุดท่ีสําคัญๆ ไดชัดข้ึน ขอใหดูลักษณะท่ีควรสังเกตเปนพิเศษ ดังน้ี 
๑. พุทธพจนท่ีจําแนกศีลในมรรคนั้น ทําใหเห็นไดวา มรรคมิใชเปนมรรคาท่ีมุงสําหรับภิกษุสงฆเทานั้น 

มิฉะน้ันแลว คําจํากัดความของศีลก็จะตองหมายถึงศีล ๒๒๗ หรือภิกขุศีล หรือบรรพชิตศีล หรืออะไรทํานอง

น้ัน และทําใหเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงแสดงสาระของศีลในแบบที่ยืดหยุน กินความกวาง คลุมศีลปลีกยอย ท่ี

แยกกระจายออกไปไดตางๆ มากมายหลายแบบ ทําใหไมจําเปนตองทรงแจงระบุช่ือหมวดศีลปลีกยอยเหลานั้น 

เชน ไมตองระบุศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ เขาไวดวย เปนตน 
๒. ควรยํ้าไวกอน เพราะมักลืมกันบอยๆ วา ศีลมิใชหมายเพียงความประพฤติดีงามสุจริตทางกาย และ

วาจาเทานั้น แตหมายถึงอาชีวะสุจริตดวย เรื่องการหาเล้ียงชีพมีความสําคญัดานศีลน้ี จะตองเนนกันไว 
๓. ขอทวนความที่เคยพูดขางตนวา ในการจําแนกขอของศีลนั้น ตามปกติ ทานระบุไวเพียงหัวขอ วา

เวนปาณาติบาต เวนอทินนาทาน เปนตน และเม่ือดูแตหัวขอ ก็เห็นเพียงดานลบ หรือดานปฏิเสธอยางเดียว ถา

จะดูใหชัดใหครบ ก็ควรดูท่ีพุทธพจนขยายความหมาย เชน ในกุศลกรรมบถ ๑๐ จะเห็นชัดวา ศีลแทบทุกขอ

แสดงความหมายแยกเปน ๒ ตอน มีท้ังใหเวน และใหทํา ลบตามดวยบวก คือ 
- ตอนตน กลาวถึงการเวนไมทําความช่ัว เชน ละปาณาติบาต... 
- ตอนหลัง กลาวถึงการทําความดี ท่ีตรงขามกับความชั่วท่ีงดเวนนั้น เชนวา เกื้อกูลสรรพสัตว... 
๔. ในมรรคนี้ องคมรรคมีท้ังดานศีล ดานจิตหรือสมาธิ และดานปญญา ซึ่งตองมารวมกันครบ จึงจะ

เปนมรรค และจึงจะสําเร็จเปนผล แมวาขณะน้ี เรากําลังพูดถึงศีล หรือจะปฏิบัติศีล ก็ตองตระหนักวา นี่เราอยู

ในสวนน้ีของมรรค เมื่อเดินหนาไป จะตองใหประสานขานรับกับอีก ๒ สวนนั้นดวย จึงจะไดผลจริง  
ความเปนจริงและความสําเร็จผลตอเมื่อมีความครบพรอมขององคประกอบอยางนี้ เรียกอยางภาษาพระ

วาเปนระบบธรรมสามัคคี หรือท่ีเวลานี้เรียกวาองครวม แมแตในข้ันสูงสุด การตรัสรูก็เกิดข้ึนเม่ือมีธรรมสามัคคี 
เมื่อมองดูท่ีมรรค ซึ่งมีองคมรรคทุกขออยูครบ ก็มองเห็นธรรมสามัคคี หรือองครวม พรอมทั้งเห็นองค

รวมท้ังหมด พรอมไปดวยกัน ก็งายที่จะไมลืมระบบ ถึงแมขณะน้ีอยูท่ีศีล ก็ไมลืมองครวมอื่น  
แมในชุดกุศลกรรมบถ ซึ่งพูดไดวาเปนการขยายมรรคออกไป โดยจัดองคมรรคทํานองประยุกตเขาให

เหมาะในระดับสําหรับคนท่ัวไป หรือสําหรับบรรดามนุษยชน (ดังท่ีเคยบอกแลววา ทานถือวากุศลกรรมบถ ๑๐ 

น้ี เปนมนุษยธรรม) ก็เห็นไดไมยากวา ศีลในกรรมบถน้ัน มากับจิตใจ/สมาธิและปญญาดวย คือมีองคมรรคมา

ครบท้ัง ๓ ดาน (๗ ขอแรก เปนศีล, ขอ ๘-๙ เปนจิต/สมาธิ, ขอ ๑๐ เปนปญญา; แถมวา ศีลในกุศลกรรมบถ
ยังขยายออกไปใหเห็นครบ ท้ังทอนลบ และทอนบวก)  

แตพอมาดูศีล ๕ ท่ีวาเปนศีลอยางตํ่าท่ีสุด คือคนทุกคนอยางนอยควรมีศีล ๕ ปรากฏวา ชุดเบญจศีลน้ี 

มีแคศีลเทานั้น ไมมีองคมรรคดานจิตและปญญาเลย แสดงวาไมพอท่ีจะเจริญงอกงามพัฒนากาวไปในวิถีของ

พระพุทธศาสนา น่ีแหละจึงวาอยางตํ่า คือยังทําอะไรไมได ก็ใหเวนช่ัวราย ใหพออยูกันได ไมเบียดเบียนกันนัก 
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อยางไรก็ตาม ท่ีจริงนั้น ทานไมไดปลอยท้ิงศีล ๕ ออกไปจากระบบองครวมหรือธรรมสามัคคี แตทานใช

วิธีจัดระบบใหมเปล่ียนไปอีกแบบหน่ึง คือ เมื่อมีเหตุท่ีจะตองยอมใหแยกศีลออกไปเปนชุดตางหากอยางน้ันแลว 

ทานก็นําองคมรรคดานจิตและดานปญญา ไปจัดเปนชุดอื่นเตรียมไวตางหาก (ไมมาอยูในชุดเดียวกันอยางใน

กุศลกรรมบถ) และทานก็แนะนําสอนใหคนท่ีเริ่มปฏิบัติชุดศีล ๕ นั้นกาวตอไป ใหเปนอุบาสกอุบาสิกา เปนอริย

สาวกอริยสาวิกา และวา นอกจากชุดศีล ๕ นั้นแลว ก็ใหปฏิบัติชุดโนนๆ ซึ่งเปนดานจิตและปญญา ใหครบดวย 
ชุดดานจิต และดานปญญา ท่ีจะมารวมกับชุดศีลน้ัน พระพุทธเจาทรงวางไวเปนมาตรฐานทีเดียว 

เจาะจงสําหรับคฤหัสถ คือชาวบาน ตามปกติมี ๔ ชุด (บางทีมีชุดแถมเตรียมไวใหอีก ๑ ชุด รวมเปน ๕ ชุด) ใน

หนังสือน้ี เคยกลาวไวในท่ีอื่นแลว แตในพระไตรปฎก ทานแสดงไวบอยมาก ดังนั้น ถึงแมท่ีน่ีจะกลาวซ้ํา ก็

สมควร แตก็จะไมแสดงรายละเอียดเต็มตามบาลี เพียงคัดมาพอเห็นรูปเคา  
หลังจากตรัสถึงการจัดการเพื่อชัยชนะโลกน้ี (คือการดูแลจัดการบานเรือนผูคนทรัพยสินเงินทอง ท่ีเปน

เรื่องของทิฏฐธัมมิกัตถ) แลว ก็ตรัสถึงการจัดการเพื่อชัยชนะตอโลกหนา (ดานสัมปรายิกัตถ) ตอไป ดังน้ี 
“ดูกรวิสาขา สตรี (มาตุคาม) ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชนะโลก

หน้า ชื่อว่าจัดโลกหน้าไว้แล้ว ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน?... 

(๑)...สตรีถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างไร?...สตรีเป็นผู้มีศรัทธา เชื ่อปัญญาตรัสรู ้ของตถาคต 
(ตถาคตโพธิสัทธา) ว่า แม้เพราะเหตุน้ีๆ พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นพระอรหันต์...  

(๒)...สตรีถึงพร้อมด้วยศีลอย่างไร?...สตรีเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จาก
กาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท และจากสุราเมรัยและของเมาอันเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท... 

(๓)...สตรีถึงพร้อมด้วยจาคะอย่างไร?...สตรีอยู่ครองเรือน โดยมีใจปราศจากมลทินคือความ
ตระหนี่ มีนํ้าใจเผื่อแผ่เสียสละเต็มที่ มีมือที่แบ (พร้อมที่จะให้) ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ 
ยินดีในการเจือจานแบ่งปัน...    

(๔)...สตรีถึงพร้อมด้วยปัญญาอย่างไร?...สตรีเป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยอริยปัญญา ที่หยั่ง
ถึงอุทัยและอัสดง ชําแรกเรื่องได้ ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยถูกต้อง  

อีกชุดหน่ึง ซึ่งก็ควรมี แตไมจําเปนเทา ๔ อยางน้ัน ไดแก “สุตะ” คือ ความรูจากการเลาเรียนเขียนอาน

สดับฟง หรือจําพวกขอมูล ขาวสาร ถาเปนพหูสูต ก็ยิ่งดี 

การท่ียกเรื่องน้ีขึ้นมากลาว ก็เพราะชาวพุทธจํานวนมากพูดกันอยู และหยุดกันอยู แคศีล แมจะนึกถึง

พูดถึงหลักธรรมอื่นบาง ก็สับสนไมเปนระบบ ท้ังท่ีทานจัดเตรียมไวใหแลว ท่ีจะใหคนท่ีอยูในการพัฒนาทุกระดับ 

มีศีล จิต/สมาธิ ปญญา ครบ จึงควรพูดอยางนอยกับตนเองใหแมนใจวา พระพุทธเจาทรงยํ้าใหคฤหัสถหรือ

ชาวบาน มี ศรัทธา ศีล ๕ (+สุตะ) จาคะ และปญญา แลวจากความพรอมของธรรมสามัคคีระดับนี้ อริยมรรคาก็

เหมือนเปดกวางรับใหกาวหนาพัฒนาอยางดีตอไป  

๕. คําวา “ศีล” มีความหมายและขอบเขตกวางมาก และมีการใชท้ังแบบเครงครัด และอยางหลวมๆ ยิ่ง

เมื่อนํามาใชในภาษาไทย ก็มีการเพี้ยนและคลุมเครือมากขึ้น โดยเฉพาะมักจะสับสนกันบอยกับคําวา “วินัย” ซึ่ง

บางทีก็ใชปนๆ กันไป บางทีก็เหมือนใชแทนกันได เวลานี้ แมจะตองยอมตามความนิยม แตก็ควรจะใชอยางรูเทา

ทัน และอยางนอยสามารถแยกความหมายไดในขั้นพื้นฐาน  
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ในท่ีน้ี จะแสดงความหมายในแงท่ีเหมือนวา วินัยเปนสวนหนึ่งของศีล เม่ือตกลงพูดในแงน้ี ก็บอกวา 

เบ้ืองแรกมีธรรม ซึ่งประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา แลวใน ๓ อยางนี้ สมาธิ และปญญา เปนธรรมอยาง

เดียว สวนศีล นอกจากเปนธรรมแลว ยังมีสวนท่ีเปนวินัยดวย ดังน้ัน จึงแบง ศีล ไดเปน ๒ ระดับ คือ  
๑) ศีลในระดับท่ีเปนธรรม (ธรรมข้ันศีล) ไดแก หลักความประพฤติทางกายวาจาและอาชีวะ ท่ีแนะนํา

ส่ังสอนกัน โดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีควรจะเปนตามธรรมชาติเปนหลัก และผูปฏิบัติตามหรือฝา

ฝน ยอมไดรับผลดีหรือช่ัว โดยรับผิดชอบตอกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรง รวมท้ังการ

ปฏิบัติศีล และการรักษาวินัย ท่ีไดกลายเปนความประพฤติประจําตัวหรือเปนคุณสมบัติของบุคคล 
๒) ศีลในระดับท่ีเปนวินัย (วินัยเปนศีล) ไดแก กฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจนระบบกิจการ ท่ีจัดต้ังวางตรา

ข้ึนเปนบัญญัติทางสังคม เพื่อกําหนดและกํากับความประพฤติของบุคคล ใหเปนไปตามความมุง

หมายจําเพาะของหมูชนหรือชุมชนนั้น โดยมีระบบการจัดการบังคับควบคุมใหไดผลเปนจริงตามที่

กําหนดไว รวมทั้งมีการลงโทษผูละเมิดฝาฝน (ตางหากจากการไดรับผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติ)   
ถาพูดอยางเครงครัด วินัยยังไมเปนศีล แตวินัยคือสวนท่ีพวงอยูกับศีล หรือหอยไวกับศีล 

เปนระบบวิธีจัดการทางสังคม ท่ีจะฝกคนใหมีศีล หรือพูดใหส้ันวา วินัยก็คือวิธีจัดการฝกคนใหมี

ศีลนั่นเอง สวนศีลนั้นอาศัยวินัย แตไมใชวินัย เพราะศีลเปนสวนหนึ่งของธรรม 
  วิธีแยก คือ ธรรม เปนเรื่องของธรรมชาติ วินัย เปนเรื่องของสังคมหรือเกิดจากฝมือของมนุษย 

เมื่อแยกแยะความหมายใหเขาใจดีเปนฐานไวแลว ก็สามารถพูดถึงศีล ในความหมายแบบหลวมๆ 

สบายๆ เปนข้ันๆ แงๆ ไดตางๆ เชนวา  
ศีล เปนระเบียบวินัยเพื่อสรางสังคมที่เรียบรอย ไมเบียดเบียนกัน อยูรวมกันดวยความสงบสุข เปน

สภาพเกื้อกูลแกการดําเนินชีวิตและปฏิบัติกิจของสมาชิกทั้งหลาย  
ศีล เปนเคร่ืองมือควบคุมความประพฤติ ทําใหกายวาจาเรียบรอยงดงามอยูในระเบียบ 
ศีล เปนความประพฤติท่ีดีงามเก้ือกูลของบุคคล ในการสัมพันธกับผูอื่นและตอส่ิงแวดลอม อันทําให

เกิดผลดีแกชีวิตของตัวเขาเองและแกคนอื่นทั้งหลาย ตลอดท้ังสังคม และส่ิงแวดลอม 
ศีล เปนขอปฏิบัติสําหรับกําจัดกิเลสขั้นหยาบ ท่ีแสดงออกทางกายวาจา ขัดเกลาคนใหประณีตข้ึน  
ศีล เปนขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมกายวาจาและอาชีวะ ใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะเปนพื้นฐานของการ

พัฒนาในระดับสมาธิ เพื่อเสริมสรางคุณภาพจิต และชวยใหจิตมีสมรรถภาพท่ีจะใชอยางไดผล  
ศีล เปนสภาพปกติทางกายวาจา และอาชีวะ ของผูท่ีมีชีวิตดีงาม หรือคนท่ีไดรับการฝกอบรมดี มี

การศึกษาแทจริง บรรลุภูมิธรรมอันสูงแลว 

๖. สาระของศีลอยูท่ีเจตนา ไดแก การไมต้ังใจ ไมคิดลวงละเมิด คําวา “ละเมิด” แงหน่ึงคือ ละเมิด

ระเบียบ ละเมิดกฎเกณฑ บทบัญญัติ ละเมิดวินัยที่วางกันไว อีกแงหนึ่งคือ ละเมิดตอผูอื่น หมายถึงเจตนาท่ีจะ

เบียดเบียนผูอื่นนั่นเอง ศีลจึงหมายถึงการไมเจตนาละเมิดระเบียบวินัย หรือการไมเจตนาลวงเกินเบียดเบียน

ผูอื่น ถามองแตอาการหรือการกระทํา ศีลก็คือ ความไมละเมิด และการไมเบียดเบียน 
มองอีกดานหน่ึง ศีลอยูท่ีความสํารวม กลาวคือ การสํารวมระวัง คอยปดกั้นหลีกเวนไมใหความช่ัวเกิดข้ึน

น่ันเอง เปนศีล และถามองลึกท่ีสุด สภาพจิตของผูไมคิดจะละเมิด ไมคิดจะเบียดเบียนใครนั่นแหละ คือตัวศีล
1426 

                                                 
1426  ศีล ไดแก เจตนา ไดแก เจตสิก ไดแก สังวร ไดแก อวีติกกมะ (ขุ.ปฏิ.๓๑/๘๙/๖๔; อธิบายใน วิสุทฺธิ.๑/๘) 



บทท่ี ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล  ๗๒๓ 
 

  

ตอไปนี้ จะสรุปหลักท่ัวไปของศีล หรือศีลพื้นฐานไว แลวนําพุทธพจนและบาลีภาษิตเก่ียวกับศีลสําหรับ

คนท่ัวไปหรือประชาชน มาแสดงไวพอเปนแนวประกอบความเขาใจในเร่ืองศีล ใหเห็นความหมาย ขอบเขต และ

เนื้อหาของศีลชัดเจนยิ่งขึ้น 

ก. ศีลพื้นฐาน 

ศีลพื้นฐาน คือศีลท่ีเปนหลักกลาง ซึ่งเปนความหมายของสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 

ท่ีเปนองคของมรรค ไดแก การพูด การกระทํา การประกอบอาชีวะอยางใดก็ตาม ท่ีประกอบดวยเจตนา ซึ่ง

ปราศจากความทุจริต หรือความคิดเบียดเบียน กินความคลุมถึงสุจริตท่ีเปนคูกันดวย ดังท่ีเคยยกมาแสดงไว

ต้ังแตตน ในที่น่ี นํามาแสดงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อต้ังเปนฐาน และเปนการทบทวนไปพรอมกัน ดังนี้ 
๑. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ ไดแก 

๑) ละมุสาวาท เวนการพูดเท็จ  (คลุม สัจจวาจา พูดคําจริง) 
๒) ละปสุณาวาจา เวนการพูดสอเสียด  (คลุม สมัคคกรณวีาจา พูดคําสมานสามัคคี) 
๓) ละผรุสวาจา เวนการพูดคําหยาบ  (คลุม สัณหวาจา พูดคําออนหวานสุภาพ) 
๔) ละสัมผัปปลาปะ เวนการพูดเพอเจอ  (คลุม อัตถสัณหิตาวาจา พูดคํามีประโยชน)

1427 
๒. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ ไดแก 

๑) ละปาณาติบาต เวนการทําลายชีวิต  (คลุม การกระทําท่ีชวยเหลือเกื้อกูล) 
๒) ละอทินนาทาน เวนการเอาของท่ีเขามิไดให (คูอยูท่ีสัมมาอาชีวะ หรือทาน) 
๓) ละกาเมสุมิจฉาจาร เวนการประพฤติผิดในกาม (คลุม สทารสันโดษ) 

๓. สัมมาอาชีวะ เ ล้ียงชีพชอบ ไดแก ละมิจฉาชีพ เ ล้ียงชี วิตดวยสัมมาชีพ รวมถึง ความ

ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต เชน ทํางานไมใหคั่งคางอากูล (ไมหมักหมม ไมผัด

เพี้ยน ไมจับจด ไมยุงเหยิงสับสน) เปนตน
1428 

ดังท่ีกลาวแลว สําหรับคนท่ัวไป ทานผอนลงมา เหมือนจับเอาศีลพื้นฐานนี้ สวนที่จําเปนอยางยิ่ง มา

แสดงเปนขอกําหนดอยางตํ่าท่ีสุดในทางความประพฤติของมนุษย เทาท่ีพอจะใหสังคมมนุษยอยูกันโดยปกติสุข

ใหแตละคนมีชีวิตท่ีไมเปนโทษภัย หมูชนไมเบียดเบียนกันจนเดือดรอนมากนัก เรียกขอกําหนดน้ีวา สิกขาบท 

(ขอศึกษา หรือขอฝกความประพฤติ) ๕ หรือท่ีนิยมเรียกกันเปนสามัญวา ศีล ๕ 
1429

 ไดแก 

                                                 
1427  ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔๘-๙/๑๘๙; ๒๒๑/๓๑๑ มีพุทธพจนแสดง วจีสุจริต ๔ วาไดแก พูดจริง (สัจจวาจา) พูดไมสอเสียด (อปสุณ

วาจา) พูดออนหวาน (สัณหวาจา) พูดดวยความคิด (มันตาภาสา); สําหรับมันตาภาสา อรรถกถาไขความวา พูดโดยใชปญญา

กําหนด (องฺ.อ.๒/๔๓๙) บางทีแปลกันวา พูดพอประมาณ แตโดยใจความก็เหมือนกับท่ีแสดงไวขางบน 

1428  ใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๗/๒๓๓ มีพุทธพจนแสดง อกรณียวณิชชา คือการคาขายที่อุบาสกไมควรประกอบ ๕ อยาง ไดแก ๑. สัตถวณิชชา 

คาขายอาวุธภัณฑ (เครื่องประหาร) ๒. สัตตวณิชชา คาขายมนุษย ๓. มังสวณิชชา คาขายเน้ือสัตว (อรรถกถาวา = เลี้ยงสัตวไวขาย) ๔. 

มัชชวณิชชา คาขายน้ําเมา (รวมสิ่งเสพติดทั้งหลาย) ๕. วิสวณิชชา คาขายยาพิษ; วณิชชา ๕ นี้ อรรถกถาเรียกวา มิจฉาวณิชชา = การคา
ขายที่ผิด (ที.อ.๑/๒๙๐; ม.อ.๑/๑๘๗) บาง อธรรมวณิชชา = การคาขายไมชอบธรรม (สุตฺต.อ.๒/๒๒๘) บาง 

1429  ดู บันทึกเก่ียวกับศีล ๕ ทายบทนําของมัชฌิมาปฏิปทา; ศีล ๕ น้ี บางคร้ังอรรถกถาเรียกวา นิจศีล (ศีลประจํา หรือศีลท่ีควรรักษา
เปนนิตย) เชน สุตฺต.อ.๒/๒๒๖, ๒๒๘; วิสุทฺธิ.๑/๑๘ 



๗๒๔  พุทธธรรม 
 

๑. เวนจากปาณาติบาต คือ ไมทําลายชีวิต; จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต ท่ี

ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานชีวิตรางกาย 
๒. เวนจากอทินนาทาน คือ ไมเอาของที่เขามิไดให หรือไมลักขโมย; จับเอาสาระวา ความประพฤติ

หรือดําเนินชีวิต ท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานทรัพยสินและกรรมสิทธ์ิ 
๓. เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามทั้งหลาย; จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือ

การดําเนินชีวิต ท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานคูครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไมผิดประเพณี

ทางเพศ ไมนอกใจคูครองของตน ไมทําลายสายตระกูลวงศของผูอื่น 
๔. เวนจากมุสาวาท คือไมพูดเท็จ; จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต ท่ีปราศจากการ

เบียดเบียนผูอื่น ดวยวาจาเท็จโกหกหลอกลวงตัดรอนประโยชนหรือแกลงทําลาย  
๕. เวนจากสุราเมรัยและของมึนเมาอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท คือไมเสพของมึนเมา; จับเอาสาระ

วา ความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต ท่ีปราศจากความประมาทพล้ังพลาดมัวเมาเนื่องจากการใช

ส่ิงเสพติดที่ทําใหเสียสติสัมปชัญญะ 
ความหมาย และขอบเขตของศีล ๕ และศีลจําพวกเดียวกันนั้น ท่ีจํากันไว มักวาตามท่ีอธิบายสืบๆ กัน

มาในช้ันหลัง ในที่น้ี จึงขอนําพุทธพจนมาแสดงใหพิจารณา 
“คหบดีท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายสําหรับน้อมเข้ามาเทียบตัว... 

(๑) อริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเองอยากมีชีวิต ไม่อยากตาย รักสุข เกลียด
ทุกข์, ถ้าใครจะปลงชีวิตเรา ผู้อยากอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่น
ชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะปลงชีวิตคนอื่นผู้อยากอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ก็จะ
ไม่เป็นข้อท่ีชื่นชอบท่ีพอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน,  

ส่ิงใด ตัวเราเองไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ ถึงคนอ่ืนเขาก็ไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ เหมือนกัน, สิ่งใด 
ตัวเราเองก็ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไฉนจะพึงเอาไปผูกใส่ให้คนอ่ืนเล่า,  

อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมงดเว้นจากปาณาติบาตด้วยตนเองด้วย ย่อม
ชักชวนผู ้อ ื ่นให้งดเว้นจากปาณาติบาตด้วย ย่อมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจาก
ปาณาติบาตด้วย, กายสมาจารของอริยสาวกน้ัน ย่อมบริสุทธ์ิท้ังสามด้านอย่างน้ี 

(๒) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ถ้าใครจะถือเอาสิ่งของที่เรามิได้
ให้ด้วยอาการขโมย ก็จะไม่เป็นข้อท่ีชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะถือเอาของที่ผู้อื่นมิได้ให้ด้วย
อาการขโมย ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบท่ีพอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน... 

(๓) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่า ก็ถ้าใครจะประพฤติผิดในภรรยาของ
เรา ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบท่ีพอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะประพฤติผิดในภรรยาของคนอื่น ก็จะไม่เป็น
ข้อท่ีชื่นชอบท่ีพอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน... 

(๔) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ก็ถ้าใครจะทําลายประโยชน์ของเรา
ด้วยการกล่าวเท็จ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะทําลายประโยชน์ของคนอื่น
ด้วยการกล่าวเท็จ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบท่ีพอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน... 
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(๕) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ถ้าใครจะยุยงเราให้แตกจากมิตร
ด้วยคําส่อเสียด ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะยุยงคนอื่นให้แตกจากมิตรด้วย
คําส่อเสียด ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน... 

(๖) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ถ้าใครจะพูดจากะเราด้วยคํา
หยาบ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะพูดจากะคนอื่นด้วยคําหยาบ ก็จะไม่เป็น
ข้อท่ีชื่นชอบท่ีพอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน... 

(๗) อีกประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ถ้าใครจะพูดจากะเราด้วยถ้อยคํา
เพ้อเจ้อ ก็จะไม่เป็นข้อท่ีชื่นชอบท่ีพอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะพูดจากะคนอ่ืนด้วยถ้อยคําเพ้อเจ้อ ก็จะ
ไม่เป็นข้อท่ีชื่นชอบไม่พอใจ เหมือนกัน,   

ส่ิงใด ตัวเราเองไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ ถึงคนอ่ืนเขาก็ไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ เหมือนกัน, สิ่งใด 
ตัวเราเองก็ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไฉนจะพึงเอาไปผูกใส่ให้คนอ่ืนเล่า,  

อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเองด้วย ย่อม
ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วย ย่อมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากการพูด
เพ้อเจ้อด้วย, วจีสมาจารของอริยสาวกน้ัน ย่อมบริสุทธ์ิทั้งสามด้านอย่างน้ี”1430 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร เธอทั้งหลายเคยได้เห็น หรือได้ยินบ้างไหมว่า 
บุรุษนี้ละปาณาติบาต เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตแล้ว พระราชาทั้งหลายจับเขามาประหาร 
จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะการงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นเหตุ? อย่างนี้
เธอทั้งหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม? 

“ไม่เคยเลยพระเจ้าข้า” 

“ถูกแล้ว ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน...มีแต่เขาจะประกาศการกระทําชั่วว่า 
คนผู้นี้ฆ่าหญิงหรือชายตาย พระราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการ
ตามปัจจัย เพราะปาณาติบาตเป็นเหตุ, อย่างน้ีเธอท้ังหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม? 

“เคยเห็น เคยได้ยิน และจักได้ยินต่อไปด้วย พระเจ้าข้า” 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร เธอทั้งหลายเคยได้เห็น หรือได้ยินบ้างไหมว่า 
(บุรุษน้ีละอทินนาทาน เป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทานแล้ว...จากกาเมสุมิจฉาจารแล้ว...จากมุสาวาท
แล้ว...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานแล้ว) พระราชาทั้งหลายจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ 
หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะการงดเว้นจากอทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...
จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานเป็นเหตุ”? 

“ไม่เคยเลย พระเจ้าข้า” 

“ถูกแล้วภิกษุท้ังหลาย แม้เราก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน..., มีแต่เขาจะประกาศการกระทําชั่ว
ว่า คนผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่า... คนผู้นี้ประพฤติละเมิดในสตรีหรือในบุตรีของ
ผู้อื่น... คนผู้นี้ทําลายประโยชน์ของชาวบ้าน หรือลูกชาวบ้าน ด้วยการกล่าวเท็จ... คนผู้นี้รํ่า
สุราเมรัยฯ แล้วฆ่าหญิงหรือชายตาย... คนผู้นี้รํ่าสุราเมรัยฯ แล้วลักทรัพย์เขาจากบ้านหรือจาก

                                                 
1430  สํ.ม.๑๙/๑๔๕๘-๑๔๖๕/๔๔๒-๖ 
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ป่า... คนผู้นี้รํ่าสุราเมรัยฯ แล้วประพฤติละเมิดในสตรีหรือบุตรีของผู้อื่น... คนผู้นี้รํ่าสุราเมรัยฯ
แล้วทําลายประโยชน์ของชาวบ้านหรือลูกชาวบ้านด้วยการกล่าวเท็จ พระราชาทั้งหลายจึงจับเขา
มาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะอทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร..
มุสาวาท...สุราเมรัยฯ เป็นเหตุ, อย่างน้ีเธอท้ังหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม?” 

“เคยเห็น เคยได้ยิน และจักได้ยินต่อไปด้วย พระเจ้าข้า” 1431 

อาชญากรรมท่ีรายแรงแทบท้ังหมด เปนเรื่องของการละเมิดศีล ๕ ในสังคมท่ีมากดวยการสังหารผลาญ

ชีวิต การปองราย การทํารายกัน การลักขโมย ปลน แยงชิง การทําความผิดทางเพศ มีคดีฆาตกรรม โจรกรรม 

การขมขืน หลอกลวง การเสพของมึนเมาและส่ิงเสพติด ตลอดจนการกอปญหาและอุบัติเหตุตางๆ เน่ืองมาจาก

ของมึนเมาและส่ิงเสพติดเหลาน้ัน ระบาดแพรหลายท่ัวไป ชีวิตและทรัพยสินไมปลอดภัย จะอยูไหนหรือไปท่ี

ไหน ก็ไมมีความมั่นใจ เต็มไปดวยความหวงใยวิตกกังวล จิตใจหวาดผวาบอยๆ ผูคนพบเห็นกัน แทนที่จะอบอุน
ใจ ก็หวาดระแวงกัน อยูกันไมเปนปกติสุข สุขภาพจิตของประชาชนยอมเสื่อมโทรม ยากท่ีจะพัฒนาคุณภาพและ

สมรรถภาพของจิต   
ในเวลาเดียวกัน สังคมเชนนั้น ก็ไมเปนสภาพแวดลอมที่เก้ือกูลสําหรับการสรางสรรคส่ิงดีงาม และการ

พัฒนาใดๆ เพราะมัววุนวายระสํ่าระสาย ยุงแตกับการแกปญหา และมีแตกิจกรรมที่บอนทําลายสังคมใหเส่ือม
โทรมลงไป    

โดยนัยน้ี การขาดศีล ๕ จะเน่ืองมาจากเหตุใดก็ตาม จึงเปนมาตรฐานวัดความเส่ือมโทรมของสังคม 

สวนสภาพพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตท่ีตรงขามจากนี้นั่นแหละ คือการมีศีล ๕  
ดังน้ัน ศีล ๕ จึงเปนเกณฑมาตรฐานอยางตํ่าท่ีสุดของความประพฤติของมนุษย สําหรับรักษา

สภาพแวดลอมทางสังคมใหอยูในภาวะเกื้อกูล เปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตท่ีดีงามและการพัฒนาที่สูงขึ้นไป 

พระอรรถกถาจารย ไดประมวลหลักเกณฑบางอยางไว สําหรับกําหนดวา การกระทําแคไหนเพียงใด จึง
จะชื่อวาเปนการละเมิดศีลแตละขอๆ เปนการใหความสะดวกแกผูรักษาศีล โดยจัดวางเปนองคประกอบของการ

ละเมิด เรียกวาสัมภาระ หรือเรียกงายๆ วา “องค”   
บุคคลจะชื่อวาละเมิดศีล (เรียกกันงายๆ วาศีลขอน้ันจะขาด) ตอเม่ือกระทําการครบองคท้ังหมดของการ

ละเมิด ดังนี้
1432 

ศีลขอ ๑ ปาณาติบาต  มีองค ๕ คือ ๑. สัตวมีชีวิต ๒. รูอยูวาสัตวมีชีวิต ๓. จิตคิดจะฆา ๔. มีความ

พยายาม ๕. สัตวตายดวยความพยายามนั้น 
ศีลขอ ๒ อทินนาทาน  มีองค ๕ คือ ๑. ของผูอื่นหวงแหน ๒. รูอยูวาเขาหวงแหน ๓. จิตคิดจะลัก ๔. 

มีความพยายาม ๕. ลักของไดดวยความพยายามนั้น 
ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฉาจาร  มีองค ๔ คือ ๑. อคมนียวัตถุ ไดแกสตรีหรือบุรุษท่ีไมควรละเมิด ๒. จิตคิด

จะเสพ ๓. มีความพยายามในการเสพ ๔. ยังมรรคคืออวัยวะสืบพันธุใหถึงกัน 
                                                 
1431  องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๘/๒๓๒ (แปลรวบความ) 
1432  ครบเฉพาะศีล ๕ มาใน อิติ.อ.๒๙๙-๓๐๔; มีเฉพาะ ๔ ขอตน แลวกลาวถึงกรรมบถขออ่ืนๆ ตอไป คือ ม.อ.๑/๒๗๖-๗; นิทฺ.อ.๑/

๑๔๐-๔; สงฺคณี อ.๑๘๐-๕ และคัมภีรรุนหลังนํามาอางตอ เชน มงฺคล.๑/๒๑๐-๙; องคของการละเมิดปสุณาวาจา เปนตน ไมไดยก

มาแสดงในที่น้ีดวย เพราะประสงคจะแสดงเพียงศีล ๕ ผูตองการทราบ พึงดูตามที่มาซ่ึงไดใหไวแลว; อนึ่ง สําหรับศีลขอ ๕ ปจจุบัน

ส่ิงเสพติดท่ีเสพไดโดยวิธีการอยางอ่ืนนอกจากดื่ม พึงจับเอาสาระมาเทียบเคียง. 
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ศีลขอ ๔ มุสาวาท  มีองค ๔ คือ ๑. เรื่องไมจริง ๒. จิตคิดจะกลาวใหคลาดเคล่ือน ๓. มีความพยายาม

เกิดจากจิตท่ีคิดจะกลาวใหคลาดเคล่ือนน้ัน ๔. ผูอื่นเขาใจความที่พูดนั้น 
ศีลขอ ๕ สุราเมรัยฯ  มีองค ๔ คือ ๑. ส่ิงนั้นเปนของเมา ๒. จิตใครจะด่ืม ๓. มีความพยายามเกิดจาก

จิตท่ีใครจะดื่มนั้น ๔. กลืนใหลวงลําคอลงไป 

สําหรับศีลขอท่ี ๑ คือ เวนปาณาติบาตนั้น แมวาการฆาสัตวทานจะมุงเอาสัตวท่ีเรียกวามนุษยเปนหลัก 

ดังพุทธพจนท่ียกมาแสดงแลว แตสัตวจําพวกท่ีเรียกวาดิรัจฉาน ก็รักชีวิต รักสุขเกลียดทุกข เปนเพื่อนรวมโลก 

เกิดแกเจ็บตายเหมือนกัน ไมควรเบียดเบียนเชนเดียวกัน ศีลขอนี้ ทานจึงใหแผคลุมไปถึงสัตวจําพวกดิรัจฉาน

ดวย แตยอมรับวา การฆาสัตวจําพวกดิรัจฉาน มีโทษนอยกวาการฆาสัตวจําพวกมนุษย   
ในเรื่องน้ี อรรถกถาก็ไดแสดงหลักสําหรับวินิจฉัยวา การฆาสัตวใดมีโทษนอยหรือโทษมาก โดยดูท่ี  
๑. คุณ สัตวมีคุณมาก ฆาก็มีโทษมาก สัตวมีคุณนอยหรือไมมีคุณ ก็มีโทษนอย เชน ฆาพระอรหันต 

มีโทษมากกวาฆาปุถุชน ฆาสัตวชวยงาน มีโทษมากกวาฆาสัตวดุราย เปนตน  
๒. ขนาดกาย สําหรับสัตวจําพวกดิรัจฉานที่ไมมีคุณเหมือนกัน ฆาสัตวใหญมีโทษมาก ฆาสัตวเล็กมี

โทษนอย   
๓. ความพยายาม มีความพยายามมากในการฆา มีโทษมาก มีความพยายามนอย มีโทษนอย  
๔. กิเลส หรือ เจตนา กิเลสหรือเจตนาแรง มีโทษมาก กิเลสหรือเจตนาออน มีโทษนอย เชน ฆา

ดวยโทสะ หรือจงใจเกลียดชัง มีโทษมากกวาฆาดวยปองกันตัว เปนตน  

แมในศีลขออื่นๆ ทานก็กลาวถึงการละเมิดท่ีมีโทษมากหรือโทษนอยไวแนวเดยีวกัน เชน  

- อทินนาทาน มีโทษมากหรือนอย ตามคุณคาของส่ิงของ คุณความดีของเจาของ และความพยายาม
ในการลัก  

- กาเมสุมิจฉาจาร มีโทษมากหรือนอย ตามคุณความดีของคนท่ีถูกละมิด ความแรงของกิเลสและความ

เพียรพยายาม  
- มุสาวาท มีโทษมากหรือนอย แลวแตประโยชนท่ีจะถูกตัดรอน เปนเรื่องใหญ หรือเรื่องเล็กนอย และ
แลวแตผูพูด เชน คฤหัสถจะไมใหของของตน พูดไปวาไมมี ก็ยังมีโทษนอย แตถาเปนพยานเท็จ มี
โทษมาก สําหรับบรรพชิต พูดเลนมีโทษนอย จงใจบอกของท่ีไมเคยเห็นวาเห็น มีโทษมาก  

- การดื่มของเมา มีโทษมากนอย ตามอกุศลจิตหรือกิเลสในการท่ีจะดื่ม ตามปริมาณท่ีดื่ม และตามผล

ท่ีจะกอใหเกิดการกระทําผิดพลาดช่ัวราย
1433 

ในยุคหลังตอมา ปราชญไดนําเอาธรรมบางขอ ท่ีเขาคูกันกับสิกขาบทหรือศีล ๕ นั้น มาจัดวางเปนหมวด

ข้ึน สําหรับแนะนําใหคฤหัสถปฏิบัติคูกันไปกับ เบญจศีล โดยเรียกช่ือวา เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม  
ขอธรรมท่ีนํามาจัดน้ัน ก็เดินตามแนวของหลักที่เรียกวากุศลกรรมบถนั่นเอง แตในการเลือกขอธรรมมา

จัดเขา มีความแตกตางกันอยูบาง โดยเฉพาะในแงของขอธรรมที่มีความหมายกวางแคบกวากัน1434
  

                                                 
1433  ที่มาเดียวกับเรื่ององคของการละเมิดศีล และ วิภงฺค อ.๔๙๗ 
1434 เวลานี้ ถาหนุนใหชาวพุทธคิดถึงการที่จะพัฒนาตนจากการถือศีล ๕ ขึ้นไปถือหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ (ท่ีบางทีเรียกวา โสไจยบาง 

ธรรมจริยาบาง) คงจะดีทีเดียว เพราะมาตามหลักแทๆ มีองคประกอบครบท้ังศีล จิต และปญญา จะเขาทางของมรรคโดยตรง 
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หัวขอของ เบญจธรรม นั้น เรียงตามลําดับใหเขาคูกับ ศีล ๕ คือ   
๑. เมตตาและกรุณา  
๒. สัมมาอาชีวะ (บางทานเลือกเอา หรือรวมเอา ทานเขาดวย)  
๓. กามสังวร คือ ความรูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ หรือเรื่องรักใคร ไมใหผิดศีลธรรม (บาง

ทานเลือกเอา สทารสันโดษ คือความยินดีดวยคูครองของตน)  
๔. สัจจะ  
๕. สติสัมปชัญญะ (บางทานเลือกเอา อัปปมาท คือความไมประมาท ซึ่งไดความเกือบไมตางกัน) 

สําหรับขอสทารสันโดษ ท่ีเปนขอปฏิบัติตรงขามกับกาเมสุมิจฉาจาร มีขอสังเกตท่ีควรกลาวไว คือ สทาร-
สันโทษ แปลวา ความพอใจดวยภรรยาของตน วาโดยสาระก็คือ ความยินดีเฉพาะคูครองของตน   

แมวามองกวางๆ หลักการจะเปดใหเก่ียวกับจํานวนของคูครอง มิไดกําหนดไวตายตัววาคนเดียวหรือกี่

คน สุดแตตกลงยินยอมกัน โดยสอดคลองกับประเพณีและบัญญัติของสังคม โดยถือสาระวา ไมละเมิดตอ

คูครองหรือของหวงหามที่เปนสิทธิของผูอื่น ไมละเมิดฝาฝนความสมัครใจของคูกรณี และไมนอกใจคูครองของ

ตน เมื่อพรอมใจกันและเปนไปโดยเปดเผย ไมละเมิดและไมเสียความซื่อสัตยตอกันแลว ก็ไมจัดเปนเสีย   
แตกระนั้นก็ตาม เม่ือวาโดยนิยม ทานยกยองการมีคูครองแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งมีความรักใครภักดี

ตอกันม่ันคงย่ังยืน มีความมั่นคงภายในครอบครัว ลูกหลานมีความรมเย็นเปนสุขและอบอุนใจ ดังชีวิตของคูอริย

สาวก นกุลบิดาและนกุลมารดา ท่ีเปนแบบฉบับบันทึกไวในพระสูตรเปนตัวอยาง   
สามีภรรยาคูนี้ เปนอริยบุคคลขั้นโสดาบัน และเปนเอตทัคคะในทางสนิทสนมคุนเคยกับพระพุทธเจา ท้ัง

สองทานมีความประสานสอดคลองโดยความรักภักดี และความซื่อสัตย ซึ่งนําไปสูความกลมกลืนกันโดย

คุณธรรม จนปรารถนาจะพบกันท้ังชาติน้ีและชาติหนา ดังความท่ีบันทึกไว ซึ่งนกุลบิดาคฤหบดีไดกราบทูล

พระพุทธเจาวา 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาท่ีตระกูลนํานกุลมารดาคหปตานีซึ่งยังเป็นสาวมา เพื่อข้า

พระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่ม ข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจนกุลมารดาคหปตานีเลยแม้ด้วยใจ 
ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกาย ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันทั้งในปัจจุบัน และใน
สัมปรายภพ” 

แมนกุลมารดาคหปตานี ก็ไดทราบทูลความอยางเดียวกัน
1435 

สทารสันโดษนี้ ทานจัดเปนพรหมจรรยอยางหน่ึง แสดงวาเปนความประพฤติและการดําเนินชีวิตท่ีไดรับ

ยกยองอยางสูงในพระพุทธศาสนา ทานวาเปนเหตุอยางหน่ึง ท่ีชวยใหไมตายแตยังหนุมสาว ดังความวา  

“พวกเราไม่ประพฤตินอกใจภรรยา และภรรยาก็ไม่ประพฤตินอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติ
พรหมจรรย์ในหญิงอื่น นอกจากภรรยาของพวกเรา ฉะนั้น พวกเราจึงไม่มีใครตายตั้งแต่ยัง
หนุ่มสาว”1436 

                                                 
1435  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๕/๘๐ 
1436

  ดู ที.อ.๒/๒๒๒; ม.อ.๒/๕๖; อิติ.อ.๑๔๓; สุตฺต.อ.๑/๕๓; อางความใน ขุ.ชา.๒๗/๑๔๑๕/๒๘๙; ไขความใน ชา.อ.๕/๔๙๐; แมแต
พระเวสสันดร ก็ขอพรใหพระองคเองเปนผูมีสทารสันโดษ ดู ขุ.ชา.๒๘/๑๒๑๓/๔๓๖; ชา.อ.๑๐/๔๖๕. 
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ภาษิตตอไปน้ี ถือไดวาเปนบทสรุปศีล 

“ผู้ใดสํารวมด้วยกาย วาจา ใจ ไม่กระทําความชั่วใดๆ ไม่พูดเหลาะแหละเพราะเห็นแก่ตน 
คนเช่นน้ันเรียกว่าผู้มีศีล”1437 

และพุทธพจนตอไปนี้ ก็ถือไดวาเปนสาระของศีล 
“จงสร้างความเกษมในปวงสัตว์”1438 

ข. ศีลเพ่ือเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม 

หลักคําสอนในสิงคาลกสูตร
1439

 ทั้งหมด พระอรรถกถาจารยกลาววา พระพุทธเจาไดตรัสไวให

เปน คิหิวินัย 
1440

 คือ วินัยของคฤหัสถ หรือศีลสําหรับชาวบาน หรือศีลสําหรับประชาชน ดังสาระท่ีสรุปได ดังน้ี 

หมวด ๑:  ปลอดความชั่ว ๑๔ ประการ คือ  
ก. ละกรรมกิเลส (ขอเส่ือมเสียของความประพฤติ) ๔ อยาง ไดแก  

๒. ปาณาติบาต  
๓. อทินนาทาน  
๔. กาเมสุมิจฉาจาร  
๕. มุสาวาท 

ข. ไม่กระทําบาปกรรมโดย ๔ สถาน คือ ไมทํากรรมช่ัวดวยลุแก 
๖. ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะชอบ 
๗. โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง 
๘. โมหาคติ  ลําเอียงเพราะเขลา 
๙. ภยาคติ  ลําเอียงเพราะกลัว 

ค. ไม่เสพอบายมุข (ชองทางเส่ือมเสีย หรือหายหมดไป) แหงโภคะ ๖ ประการ คือ 1441 
๑. ติดสุราและของมึนเมา 
๒. ติดเที่ยวกลางคืน 
๓. ติดเที่ยวดูการเลน 
๔. ติดการพนัน 
๕. ติดคบเพื่อนชั่ว 
๖. เกียจครานการงาน 

                                                 
1437  ขุ.ชา.๒๗/๒๔๖๖/๕๔๐ 

1438  ม.มู.๑๒/๙๘/๗๐ (อรรถกถาอธิบายวา ความเกษม หมายถึง อภัย ความเกื้อกูล เมตตา และวา ขอความนี้หมายถึงความบริสุทธิ์

ทางมโนทวาร – ม.อ.๑/๒๔๗) 

1439  ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗ 
1440  ที.อ.๓/๑๖๗ 

1441  ในพระสูตร ทานแสดงโทษของอบายมุขแตละอยางไวดวย แตไมนํามาลงไว เพราะเกรงจะยืดยาวมาก 
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หมวด ๒:  (เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน คือ)  

• รู้จักมิตรแท้ มิตรเทียม ซึ่งควรคบ และไมควรคบ ไดแก 
1442 

ก. มิตรเทียม ๔ จําพวก คือ 
๑. คนปอกลอก 
๒. คนดีแตพูด 
๓. คนหัวประจบ 
๔. คนชวนฉิบหาย 

ข. มิตรแท้ ๔ จําพวก คือ 
๑. มิตรอุปการะ 
๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข 
๓. มิตรแนะประโยชน 
๔. มิตรมีนํ้าใจ 

• เก็บรักษาสะสมทรัพย์ เหมือนดังผึ้งขยันรวบรวมน้ําเกสรดอกไมสรางรัง หรือเหมือนตัวปลวก
กอสรางจอมปลวก แลวพึงจัดสรรทรัพยใชสอย และผูกมิตร โดยแบงเปน ๔ สวน  
(ก) กินใช เล้ียงดูคน และทําประโยชน ๑ สวน  
(ข) ทําทุนประกอบการงาน ๒ สวน  
(ค) เก็บไวใชคราวจําเปน ๑ สวน 

หมวด ๓: ปกแผทิศท้ัง ๖  
• ทิศ ๖: ปฏิบัติหนาท่ีตอบุคคลที่สัมพันธกับตนใหถูกตองตามฐานะท้ัง ๖ คือ  

๑. ก.  บุตรธิดา  บํารุงมารดาบิดาผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองหนา โดย 
๑) ทานเล้ียงเรามาแลว เล้ียงทานตอบ 
๒) ชวยทํากิจธุระการงานของทาน 
๓) ดํารงวงศสกุล 
๔) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
๕) เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 
ข.  มารดาบิดา  อนุเคราะหบุตรธิดา ดังน้ี 
๑)   หามกันจากความช่ัว 
๒)  ฝกอบรมใหต้ังอยูในความดี 
๓)  ใหศึกษาศิลปวิทยา 

๔) เปนธุระในการมีคูครองท่ีสมควร 
๕) มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส 

  

                                                 
1442  ลักษณะของมิตรแท มิตรเทียม แตละประเภท คัดมาลงไวแลว ในบทวาดวยกัลยาณมิตร 
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๒.  ก.  ศิษย  บํารุงครูอาจารย ผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองขวา โดย 
๑) ลุกรับ แสดงความเคารพ 
๒) เขาไปหา (เชน ชวยรับใช ปรึกษาซักถาม รับคําแนะนํา) 
๓) ต้ังใจฟงและรูจักฟง 
๔) ปรนนิบัติ ชวยบริการ 
๕) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสําคัญ 
ข.  ครูอาจารย อนุเคราะหศิษย ดังน้ี 
๑)   แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี 
๒) สอนใหเขาใจแจมแจง 
๓) สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง 
๔) ยกยองใหปรากฏในหมูพวก 
๕) สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ (สอนใหเอาไปใชงานเล้ียงชีพไดจริง) 

๓. ก.  สามี  บํารุงภรรยา ผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองหลัง โดย 
๑) ยกยองใหเกียรติสมฐานะภรรยา 
๒) ไมดูหมิ่น 
๓) ไมนอกใจ 
๔) มอบความเปนใหญในงานบาน 
๕) หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส 
ข.  ภรรยา  อนุเคราะหสามี ดังนี้ 
๑) จัดงานบานใหเรียบรอย 
๒) สงเคราะหญาติมิตรท้ังสองฝายดวยดี 
๓) ไมนอกใจ 
๔) รักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได 
๕) ขยันชางจัดชางทําเอางานทุกอยาง 

๔. ก.  บํารุงมิตรสหาย  ผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองซาย โดย 
๑) เผื่อแผแบงปน 
๒) พูดอยางรักกัน  
๓) ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
๔) มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขกัน 
๕) ซื่อสัตยจริงใจตอกัน 
ข.  มิตรสหาย  อนุเคราะหตอบ ดังนี้ 
๑) เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน 
๒) เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน 
๓) ในคราวมีภัย เปนท่ีพึ่งได 
๔) ไมละท้ิงในยามทุกขยาก 
๕)  นับถือตลอดวงศญาติของมิตร 
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๕. ก.  นาย บํารุงคนรับใชและคนงาน ผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองลาง โดย 
๑) จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลังเพศวัยและความสามารถ 
๒) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
๓) จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน 
๔) มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
๕) ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาส 
ข.  คนรับใชและคนงาน  อนุเคราะหนาย ดังนี้ 
๑) เริ่มทํางานกอน 
๒) เลิกงานทีหลัง 
๓) เอาแตของท่ีนายให 
๔) ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น 
๕) นําความดีของนายงานและกิจการ ไปเผยแพร 

๖. ก.  คฤหัสถ บํารุงพระสงฆผูเปนเหมือนทิศเบ้ืองบน โดย 
๑) จะทําส่ิงใด ก็ทําดวยเมตตา 
๒) จะพูดส่ิงใด ก็พูดดวยเมตตา 
๓) จะคิดส่ิงใด ก็คิดดวยเมตตา 
๔) ตอนรับดวยความเต็มใจ 
๕) อุปถัมภดวยปจจัย ๔ 
ข.  พระสงฆ  ยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ดังนี้ 
๑) หามปรามสอนใหเวนจากความช่ัว 
๒) แนะนําส่ังสอนใหต้ังอยูในความดี 
๓) อนุเคราะหดวยนํ้าใจงาม 
๔) ใหไดฟงไดรูส่ิงท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง 
๕) ช้ีแจงอธิบายส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 
๖) บอกทางสวรรคให (สอนวิธีดําเนินชวิีตใหประสบความสุข) 

• สังคหวัตถุ ๔: บําเพ็ญหลักการสงเคราะห เพื่อยึดเหน่ียวใจคนและประสานสังคม ๔ ประการ คือ  
๑. ทาน  เผื่อแผแบงปน 
๒. ปิยวาจา  พูดอยางรักกัน 
๓. อัตถจริยา  ทําประโยชนแกเขา 
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน 
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หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ 

ดังไดกลาวแลววา อาชีวะเปนหลักการข้ันศีลท่ีมักถูกมองขามไปเสีย ในท่ีนี้จึงเห็นควรนําหลักคําสอน

เกี่ยวกับอาชีวะมาแสดงไวพอเปนแนวทางของความเขาใจ 
ในดานหลักการท่ัวไป เรื่องอาชีวะมีเนื้อหาท่ีควรแกการวิจารณ และแสดงเหตุผลเปนอันมาก เหมาะท่ีจะ

แยกออกไปกลาวเปนเรื่องหน่ึงตางหาก ในที่น้ีไมอาจบรรยายโดยพิสดารได จึงเพยีงแตกลาวเปนขอสังเกตไว 
ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักท่ัวไปในเรื่องอาชีวะ มีดังนี้ 
๑. พุทธศาสนามองเปาหมายของอาชีวะ โดยมุงเนนดานเกณฑอยางตํ่า ท่ีวัดดวยความตองการแหงชีวิต

ของคน คือมุงใหทุกคนมีปจจัย ๔ พอเพียงท่ีจะเปนอยู เปนการถือเอาคนเปนหลัก มิใชต้ังเปาหมายไวท่ีความมี

วัตถุพรั่งพรอมบริบูรณ ซึ่งเปนการถือเอาวัตถุเปนหลัก   
ความขอนี้จะเห็นไดแมในหลักธรรมเก่ียวกับการปกครอง เชน กําหนดหนาท่ีของพระเจาจักรพรรดิขอ

หน่ึงวา เจือจานหรือเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์1443
 หมายความวา คอยดูแลไมใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดิน 

พูดอีกอยางหน่ึง ความสําเร็จในดานอาชีวะ หรือเศรษฐกิจของผูปกครอง พึงวัดดวยความไมมีคนอดอยากยากไร 
มิใชวัดดวยการมีทรัพยเต็มพระคลังหลวง หรือเต็มลนอยู ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง  

เมื่อไดเกณฑอยางตํ่านี้แลว ไมปรากฏวาทานจะรังเกียจในเรื่องท่ีจะมีทรัพยมากนอยอีกเทาใด หรือวาจะ

มีเทาเทียมกันหรือไม เพราะเนื่องดวยปจจัยอื่นๆ อีก เชนในขอ ๒ ท่ีจะกลาวตอไป 
๒. ความมีปจจัย ๔ พอแกความตองการของชีวิต หรือแมมีวัตถุพรั่งพรอมบริบูรณก็ตาม มิใชเปน

จุดหมายในตัวของมันเอง เพราะเปนเพียงขั้นศีล เปนเพียงวิธีการขั้นตอนหนึ่งสําหรับชวยใหกาวตอไปสูจุดหมาย

ท่ีสูงกวา คือเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปญญา เพื่อความมีชีวิตดีงามและการประสบสุข

ท่ีประณีตยิ่งขึ้นไป  
คนบางคนมีความตองการวัตถุเพียงเทาท่ีพอเปนอยู แลวก็สามารถหันไปมุงเนนดานการพัฒนาคุณภาพ

จิตและปญญา แตบางคนยังไมพรอม ชีวิตของเขายังตองข้ึนตอวัตถุมากกวา เมื่อการเปนอยูของเขาไมเปนเหตุ

เบียดเบียนผูอื่น ก็ยังเปนท่ียอมรับได   
นอกจากน้ัน บางคนมีความโนมเอียง ความถนัด และความสามารถในการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นไดดี 

การมีทรัพยมากมายของเขา ก็เปนไปเพ่ือประโยชนแกเพื่อนมนุษย 
๓. คําวา “สัมมาชีพ” ในทางธรรม มิใชหมายเพียงการใชแรงงานใหเกิดผลผลิต แลวไดรับปจจัยเคร่ือง

เล้ียงชีพเปนผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเทาน้ัน แตหมายถึงการทําหนาท่ี ความประพฤติ หรือการดํารงตน

อยางถูกตองอยางหนึ่งอยางใด ท่ีทําใหเปนผูสมควรแกการไดปจจัยบํารุงเล้ียงชีวิตดวย เชน การท่ีพระภิกษุดํารง

ตนอยูในสมณธรรมแลวไดรับปจจัย ๔ ท่ีชาวบานถวาย ก็เปนสัมมาชีพของพระภิกษุ หรือการที่ลูกประพฤติตน

เปนลูกท่ีดี สมควรแกการเล้ียงดูของพอแม ก็พึงนับเปนสัมมาชีพของลูก  
อน่ึง ในการวัดคุณคาของแรงงาน แทนท่ีจะวัดเพียงดวยการไดผลผลิตเกิดขึ้นสนองความตองการของ

มนุษยอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนความตองการดวยตัณหา หรือความตองการของชีวิตแทจริง ก็ยังไมแน ทาง

ธรรมกลับมองที่ผลอันเกื้อกูล หรือไมเกื้อกูล แกชีวิต แกสังคม หรือการดํารงอยูดวยดีของหมูมนุษย  
                                                 
1443  อธนานํ ธนานุปทานํ หรือเต็มวา เย จ เต ตาต วิชิเต อธนา เตสฺจ ธนํ อนุปฺปทชฺเชยฺยาสิ (ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕) 
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จากความท่ีวามานี ้มีขอพิจารณาสืบเนื่องออกไป ๒ อยาง คือ 
ก. วาโดยทางธรรม ความสัมพันธระหวางแรงงาน กับอาชีวะและผลตอบแทน แยกไดเปน ๒ ประเภท 

๑) สําหรับคนทั่วไป หรือชาวโลก การใชแรงงานในหนาท่ี เปนเรื่องของอาชีวะโดยตรง คือเปนไป
เพื่อไดผลตอบแทนเปนปจจัยเคร่ืองยังชีพ ดังมองเห็นกันอยูตามปกติ 

๒) สําหรับสมณะหรือผูสละโลก การใชแรงงานในหนาท่ี ไมเปนเรื่องของอาชีวะ ไมมีความมุงหมาย
ในดานอาชีวะ หรือไมเกี่ยวกับอาชีวะเลย คือ ไมเปนไปเพื่อไดผลตอบแทนเปนปจจัยเครื่องยังชีพ แตเปนไปเพื่อ

ธรรมและเพื่อผดุงธรรมในโลก ถาเอาแรงงานที่พึงใชในหนาท่ีมาใชในการแสวงหาปจจัยเครื่องยังชีพ กลับถือเปน

มิจฉาชีพ และถาใชแรงงานในหนาท่ีเพื่อผลตอบแทนอยางใดอยางหน่ึง ก็ดี รองขอปจจัยเคร่ืองยังชีพโดยมิใชเปน
ความประสงคของผูใหท่ีจะใหเอง ก็ดี ก็ถือวาเปนอาชีวะไมบริสุทธ์ิ  

โดยนัยน้ี นอกจากมิจฉาชีพอยางชัดเจน คือการหลอกลวง การประจบเขากิน การเลียบเคียง การขูเข็ญ

บีบเอา และการเอาลาภตอลาภแลว
1444

 การหาเล้ียงชีพดวยการรับใชเขา เชน เปนคนเดินขาว ก็ดี ดวยการ

ประกอบศิลปะและวิชาชีพตางๆ เชน ดูฤกษยามทํานายลักษณะ รักษาโรค ก็ดี ก็จัดเขาเปนมิจฉาชีวะสําหรับ

พระภิกษุเหมือนกัน
1445

   
ภิกษุไมเจ็บไข ขอโภชนะอันประณีตหรือแมแตกับขาวหรือขาวสุกมา เพื่อตนเอง แลวฉัน ก็เปนวิบัติแหง

อาชีวะ
1446

 เอาธรรมมาทําเปนดังสินคา ก็ผิดจรรยาบรรณนักบวช1447
 แมแตเพียงแสดงธรรมโดยคิดใหเขาชอบ

แลวอาจไดอะไรๆ ก็เปนธรรมเทศนาท่ีไมบริสุทธ์ิ
1448

 หรือเพียงแตการใหของเขามีลักษณะเปนการใหคาตอบแทน 

ก็ไมเปนการสมควร   
ดังตัวอยางเหตุการณท่ีเกิดกับพระพุทธเจา ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จไปบิณฑบาต ทรงเขาไปหยุด

ประทับยืนในเขตไรนาของพราหมณผูหนึ่ง พราหมณกราบทูลวา “ขาพเจาไถหวานแลวจึงไดกิน แมทานก็จงไถ

หวานแลวบริโภคเถิด” พระพุทธเจาไดตรัสวา พระองคก็ทรงไถหวานแลว จึงบริโภคเหมือนกัน เม่ือพราหมณไม

เขาใจ และแตงคาถาทูลถามกลับมา พระองคก็ตรัสตอบเปนคํารอยกรอง ช้ีแจงการไถหวานของพระองค ท่ีมีผล
เปนอมตะ พราหมณเห็นชอบดวย เกิดความเล่ือมใส จึงนําเอาอาหารเขามาถวาย พระพุทธเจาไมทรงรับ โดยตรัส
วา ไมควรบริโภคโภชนะที่ขับกลอมไดมา

1449
   

ท่ีมาอันชอบธรรมและบริสุทธ์ิแทจริงของปจจัยเครื่องยังชีพสําหรับพระภิกษุ ก็คือ การท่ีชาวบานมองเห็น
คุณคาของธรรม และเห็นความจําเปนที่จะตองชวยใหบุคคลผูทําหนาท่ีผดุงธรรม มีชีวิตอยูและทําหนาท่ีนั้นตอไป 

จึงเม่ือรูความตองการอาหารของสมณะเหลาน้ัน อันแสดงออกดวยการเที่ยวบิณฑบาตโดยสงบแลว ก็นําอาหารไป
มอบใหดวยความสมัครใจของตนเอง โดยท่ีผูใหหรือผูถวายน้ันไดรับผล คือการชําระจิตใจของตนใหผองใส และ
ชักนําจิตของตนใหเปนไปในทางสูงข้ึน ดวยการท่ีตระหนักวา ตนไดทําส่ิงท่ีดีงาม ชวยสนับสนุนผูบําเพ็ญธรรม 

และมีสวนรวมในการผดุงธรรม เรียกส้ันๆ วา ทําบุญ หรือไดบุญ   

                                                 
1444  ม.อุ.๑๔/๒๗๕/๑๘๖ (เคยอาง) 
1445  เชน สํ.ข.๑๗/๕๑๗/๒๙๗; ขุ.ม.๒๙/๗๔๓/๔๕๐; ๙๖๓/๖๑๐; ขุ.จู.๓๐/๗๑๓/๓๖๑; รายการท่ีนับวาคอนขางละเอียด คือ ในชุดจูฬ – 

มัชฌิม – มหาศีล เชน ที.สี.๙/๑๘/๑๑; ๑๑๓/๘๘ 
1446  วินย.๓/๕๑๗/๓๔๑; ๘๓๗/๕๔๘; ๘/๘๗๗/๒๕๔ (เคยอาง) 
1447  ขุ.อุ.๒๕/๑๓๔/๑๗๙ (เคยอาง) 
1448  สํ.นิ.๑๖/๔๗๒/๒๓๔ (เคยอาง) 
1449  ขุ.สุ.๒๕/๒๙๗/๓๔๐ 
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ฝายภิกษุผูรับปจจัยทานนั้น ก็ถูกกํากับดวยหลักความประพฤติเกี่ยวกับปจจัย ๔ อีกวา พึงเปนผูมัก
นอยสันโดษ รูจักประมาณในการรับปจจัยส่ีเหลานั้น อันตรงขามกับดานการปฏิบัติหนาท่ี เชน การส่ังสอนแนะนํา
แสดงธรรม ซึ่งพึงกระทําใหมากเทาท่ีจะทําได โดยมุงแตประโยชนสุขของผูรับคําสอนฝายเดียว   

โดยนัยนี้ หลักการกินใหนอยท่ีสุด โดยทํางานใหมากที่สุด จึงเปนไปไดสําหรับสมณะ โดยท่ีแรงงานใน

การทําหนาท่ี กับอาชีวะ ต้ังอยูคนละฐาน อยางไมมีจุดบรรจบท่ีจะใหมีการยกเอาปริมาณแรงงานข้ึนเปรียบเทียบ 

เพื่อเรียกรองสิทธิในดานอาชีวะไดเลย และเมื่อสมณะยังปฏิบัติอยูในหลักการน้ี ระบบของสังคมก็ไมอาจครอบงํา

สมณะไดเชนกัน   
หลักการเทาท่ีกลาวมาน้ีท้ังหมด มีความมุงหมายท่ีสําคัญ คือ การมีชีวิตแบบหนึ่งท่ีเปนอิสระจากระบบ

ท้ังหลายของสังคม หรือมีชุมชนอิสระชุมชนหน่ึงไวทําหนาท่ีดานธรรม ท่ีตองการความบริสุทธ์ิส้ินเชิงแกชาวโลก 

ข. มองในแงของธรรม การใชแรงงานในทางผลิต ไมวาจะเปนวัตถุหรือบริการก็ตาม มีเปนอันมากที่ไม

เปนไปเพื่อเกื้อกูลแกชีวิตและสังคม นอกจากที่เปนไปเพ่ือทําลายโดยตรง เชน ผลิตอาวุธ และยาเสพติด เปนตน
แลว ก็ยังมีจําพวกท่ีทําลายธรรมชาติแวดลอมบาง ทําลายคุณคาของความเปนมนุษย ทําลายคุณธรรมความดี

งามและคุณภาพจิต เปนตนบาง ตลอดจนแรงงานในการปองกันตอตานแกไขผลในทางทําลายของการผลิต

เหลาน้ัน แรงงานผลิตจําพวกนี้ สวนมากถือไดวาเปนความสูญเปลา และการผลิตน้ันก็มีคาเปนการทําลาย   
ความเจริญในการผลิตอยางนี้ โนมไปในทางท่ีทําใหมนุษยตองทุมเททุนและแรงงานอยางมากมายยิ่งๆ 

ข้ึน ในดานท่ีจะปองกันแกไขผลในทางทําลายเหลานั้น ท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง สวนแรงงานท่ีเกื้อกูลแก

ชีวิตและสังคม ไมจําเปนตองเปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ เชน ชีวิตแบบอยางทางธรรม ซึ่งสงเสริมท้ังปญญา

และคุณธรรมของมนุษย   
แมมองในแงผลผลิต บางทีคุณธรรมก็มีคามากกวาแรงงานท่ีใชเพ่ือการน้ัน เชน ภิกษุรูปหน่ึงปฏิบัติ

ธรรมอยูในปา โดยมิไดใชแรงงานเพื่อการรักษาปาเลย แตเจาหนาท่ีรักษาปาอาจบอกวา ทานชวยสงวนปาไวอยาง

ไดผลดีกวาพวกเขา ซึ่งใชแรงงานเพื่อการนั้นโดยเฉพาะรวมกันหลายๆ คน 
ถาจะมุงถึงประโยชนสุขของมนุษยชาติอยางแทจริงแลว การมองดูแตคุณคาของการผลิตและการบริโภค

เทาน้ันหาเพียงพอไม จะตองมองดูคุณคาของการไมผลิต และไมบริโภคดวย   
เม่ือมองในแงธรรม บุคคลผูหน่ึง แมมิไดผลิตอะไรในแงของเศรษฐกิจ แตถาเขาบริโภคทรัพยากรของ

โลกใหส้ินเปลืองไปนอยท่ีสุด และมีชีวิตท่ีเกื้อกูลแกสภาพแวดลอมตามสมควร ก็ยังดีกวาบุคคลอีกผูหนึ่ง ซึ่ง

ทํางานผลิตส่ิงท่ีเปนอันตรายแกชีวิตและสังคมเปนอันมาก พรอมท้ังบริโภคทรัพยากรของโลกส้ินเปลืองไปอยาง

มากมาย แตดเูหมือนวา ลัทธิเศรษฐกิจท้ังหลายจะยกยองบุคคลหลังท่ีผลิตและบริโภคมาก (ทําลายมาก) ย่ิงกวา

บุคคลแรกที่ผลิตและบริโภคนอย (ทําลายนอย)   
เปนการยุติธรรมหรือไม ท่ีจะกลาวถึงหนาท่ีในการผลิตของคน โดยไมพิจารณาถึงดานบริโภควาเขาทํา

ความส้ินเปลืองแกทรัพยากรมากหรือนอยเพียงใด และการมุงเนนหนาท่ีในการผลิตนั้น เปนการเกื้อกูลแกชีวิต

และสังคมแทจริงหรือไม  
การท่ีเศรษฐศาสตรสนใจเฉพาะแตส่ิงท่ีคํานวณนับกําหนดเปนตัวเลขได และปริมาณท่ีเพิ่มพูนทางวัตถุ 

ดวยถือตนวาเปนจําพวกวิทยาศาสตรน้ัน ก็จะตองใหเศรษฐศาสตรและลัทธิเศรษฐกิจท้ังหลายเทาท่ีมีอยู ยอมรับ

ดวยถึงความคับแคบ ไมเพียงพอ และความไมสมบูรณของตน ในการท่ีจะแกปญหาทางเศรษฐกิจของมนุษย ซึ่ง

เปนสัตวท่ีเหนือศาสตร  



๗๓๖  พุทธธรรม 
 

การยอมรับความจริงเชนนี้แหละ จะเปนความดีงาม และความสมบูรณแหงประโยชนของเศรษฐศาสตร 

และลัทธิเศรษฐกิจเหลานั้นเอง  

๔. ดังไดกลาวแลว ทางธรรมไมสูสนใจแงท่ีวาใครจะมีทรัพยมากนอยเทาใด คือไมถือเอาการมีทรัพย

มากหรือนอยเปนเกณฑวัดความชั่วหรือดี และถือการมีทรัพยเปนเพียงวิถีไปสูจุดหมายอ่ืน มิใชเปนจุดหมายใน

ตัวมันเอง การท่ีจะสนับสนุนความมีทรัพยหรือไม จึงอยูท่ีการปฏิบัติเพื่อจุดหมาย  
ดังน้ัน จุดที่ธรรมสนใจตอทรัพย จึงมี ๒ ตอน คือ วิธีการที่จะไดมาซึ่งทรัพยวา ไดมาอยางไร และการ

ปฏิบัติตอทรัพยท่ีมีหรือไดมาแลววา จะใชมันอยางไร พูดส้ันๆ วาไมเนนการมีทรัพย แตเนนการแสวงหา และ

การใชจายทรัพย การมีทรัพย หรือไดทรัพยมาแลวเก็บสะสมไวเฉยๆ ทานถือเปนความช่ัวอยางยิ่ง เชนเดียวกับ

การแสวงหาทรัพยในทางท่ีผิด และใชทรัพยในทางที่เกิดโทษ   
โดยนัยน้ี ความชั่วรายที่เก่ียวกับทรัพยสมบัติในข้ันตน จึงมี ๓ อยาง คือ การแสวงหาทรัพยโดยไมชอบ

ธรรม การครอบครองทรัพยไวโดยไมทําใหเกิดประโยชน และการใชจายทรัพยในทางท่ีเปนโทษ 
อยางไรก็ดี แมจะแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม และใชจายทรัพยใหเปนประโยชนแลว ก็ยังหาชื่อวาเปน

การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยท่ีถูกตองทางธรรมโดยสมบูรณไม ท้ังนี้เพราะทางธรรมเนนคุณคาทางจิตใจและทาง

ปญญาดวย คือการวางใจวางทาทีตอทรัพยนั้น วาจะตองเปนไปดวยปญญาท่ีเรียกวา “นิสสรณปญญา”   
นิสสรณปญญา คือ ความรูเทาทันเขาใจคุณคาหรือประโยชนท่ีแทจริงของทรัพย และขอบเขตแหง

คุณคาหรือประโยชนน้ัน มองเห็นตระหนักถึงชองทางท่ีทรัพยจะเปนคุณและเปนโทษ มีจิตใจเปนอิสระ ไมเปน

ทาส แตเปนนายของทรัพย ใหทรัพยมี เพื่อรับใชมนุษย เปนอุปกรณสําหรับทําประโยชนและส่ิงดีงาม ชวยผอน

เบาทุกข ทําใหมีความสุข มิใชกลายเปนเหตุเพิ่มความทุกข ทําใหเสียคุณภาพจิต ทําลายคุณคาของความเปน

มนุษย หรือทําใหมนุษยตอมนุษยแปลกหนากัน   
ดวยเหตุน้ี ในการจําแนกผูครองเรือน หรือชาวบาน (กามโภคี) เปน ๑๐ ประเภท พระพุทธเจาทรงแสดง

ผูครองเรือนประเภทท่ี ๑๐ วา เปนผูครองเรือนท่ีประเสริฐเลิศสูงสุด จากคุณสมบัติของผูครองเรือนอยางเลิศนั้น 

จะเห็นหลักการปฏิบัติเก่ียวกับทรัพย ท่ีถูกตองตามหลักธรรม สรุปไดดังน้ี
1450 

๑) การหา:  แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม ไมขมเหงเบียดเบียน 
๒) การใช:  (ข้ันน้ีมีการวางแผน ซึ่งถือวารวมท้ังการเก็บรักษา และการเปนอยูพอดีไวดวยในตัว) 

ก. เล้ียงตน (และคนท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบ) ใหเปนสุข 
ข. เผื่อแผแบงปน 
ค. ใชทรัพยทําส่ิงดีงามเปนประโยชน เปนบุญ (รวมทั้งใชเผยแผสงเสริมธรรม) 

๓) การมีปญญาที่ทําใหเปนอิสระ: ไมลุมหลงหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยอยางรูเทาทัน เห็นคุณโทษ มี

จิตใจเปนอิสระดวยนิสสรณปญญา และอาศัยทรัพยไดโอกาสท่ีจะพัฒนาจิตปญญายิ่งๆ ข้ึนไป 

ขอยกพุทธพจนท่ีตรัสสอนในเรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับทรัพยมาดูเปนตัวอยาง 
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลก, สามจําพวกไหน? คือ คน

ตาบอด คนตาเดียว คนสองตา 

                                                 
1450  องฺ.ทสก.๒๔/๙๑/๑๙๔ (เคยอาง) 
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“บุคคลตาบอดเป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่
ยังไม่ได้ หรือทําโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน กับทั้งไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้รู้จักธรรม ที่
เป็นกุศล เป็นอกุศล...ธรรมมีโทษ ไม่มีโทษ...ธรรมทราม ธรรมประณีต...ธรรมที่เปรียบได้กับ
ของดํา หรือของขาว, น้ีเรียกว่า บุคคลตาบอด 

“บุคคลตาเดียวเป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยัง
ไม่ได้ หรือทําโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน แต่ไม่มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรม ที่เป็นกุศล 
เป็นอกุศล...ธรรมมีโทษ ไม่มีโทษ...ธรรมทราม ธรรมประณีต...ธรรมที่เปรียบได้กับของดํา หรือ
ของขาว, น้ีเรียกว่า บุคคลตาเดียว 

“บุคคลสองตาเป็นไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยัง
ไม่ได้ หรือทําโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน อีกทั้งมีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรม ที่เป็นกุศล 
เป็นอกุศล...ธรรมมีโทษ ไม่มีโทษ...ธรรมทราม ธรรมประณีต...ธรรมที่เปรียบได้กับของดํา หรือ
ของขาว, น้ีเรียกว่า บุคคลสองตา... 

“คนตาบอด ตาเสีย มีแต่กาลีเคราะห์ร้ายทั้งสองทาง คือ โภคทรัพย์อย่าง
ท่ีว่า ก็ไม่มี คุณความดี ก็ไม่ทํา;  

“อีกคนหน่ึง ท่ีเรียกว่า ตาเดียว เที่ยวแสวงหาแต่ทรัพย์ ถูกธรรมก็เอา ผิด
ธรรมก็เอา ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย คดโกง หรือโกหกหลอกลวงก็ได้ เขาเป็นคน
เสวยกามท่ีฉลาดสะสมทรัพย์ แต่จากน้ี ไปนรก คนตาเดียวย่อมเดือดร้อน;   

“ส่วนคนที่เรียกว่าสองตา เป็นคนประเสริฐ ย่อมแบ่งปันทรัพย์ ซึ่งได้มา
ด้วยความขยัน จากกองโภคะที่ได้มาโดยชอบธรรม ออกเผื่อแผ่ มีความคิดสูง
ประเสริฐ มีจิตใจแน่วแน่ ย่อมเข้าถึงสถานะดีงาม ท่ีไปแล้วไม่เศร้าโศก:  

“พึงหลีกเว้นคนตาบอดและคนตาเดียวเสียให้ไกล ควรคบหาแต่คนสองตา ผู้
ประเสริฐ”1451 

ตัวอยางคําสอนติเตียนการสั่งสมครอบครองทรัพยสมบัติไว โดยไมใชใหเปนประโยชน เชน มีเรื่องวา 

คราวหนึ่ง พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จมาเฝาพระพุทธเจาแตยังวัน พระพุทธเจาจึงตรัสถามวา พระองคเสด็จมา

จากไหนแตยังวัน พระเจาปเสนทิโกศลก็กราบทูลวา มีคหบดีเปนเศรษฐีในพระนครหลวงถึงแกกรรม พระองคจึง

ใหขนทรัพยสมบัติท่ีไมมีบุตรรับมรดกเขาไปไวในพระราชวังแลว เสด็จมาเฝาพระพุทธเจา   
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลถึงจํานวนทรัพยท่ีขนไปวังวา เฉพาะเหรียญทองอยางเดียวมีถึง ๘ ลาน 

สวนเหรียญเงินเปนตน ไมตองพูดถึง แตตัวคหบดีน้ัน เมื่อยังมีชีวิตอยู บริโภคอาหารเพียงปลายขาวกับนํ้าสม 

นุงหมผาเนื้อหยาบ ตัดเปนสามช้ินเย็บติดกัน ยานพาหนะก็ใชรถเกาๆ กั้นรมทําดวยใบไม 
พระพุทธเจาตรัสวา:  

“เป็นอย่างนี้แหละ มหาบพิตร อสัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้ว ย่อมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุข
ให้เอิบอิ่ม ไม่เลี้ยงมารดาบิดา...บุตรภรรยา...คนรับใช้กรรมกรคนงาน...มิตรสหายผู้ร่วมงาน ให้
เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม ไม่ประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ซึ่งอํานวย
อารมณ์ดีงาม มีผลเป็นสุข เป็นไปเพ่ือสวรรค์,  

                                                 
1451  องฺ.ติก.๒๐/๔๖๘/๑๖๒ 



๗๓๘  พุทธธรรม 
 

“โภคะของเขา ที่มิได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้น ราชาทั้งหลายย่อมริบเอาไปเสียบ้าง โจรย่อม
ลักไปเสียบ้าง ไฟย่อมไหม้เสียบ้าง นํ้าย่อมพัดพาไปเสียบ้าง ทายาทอัปรีย์ย่อมเอาไปเสียบ้าง, 
โภคะเหล่าน้ันของเขา ซึ่งมิได้กินใช้โดยชอบ ย่อมหมดส้ินไปเปล่า ไม่ถึงการบริโภค,  

“เปรียบเหมือนสระนํ้าในถิ่นอมนุษย์ ทั้งที่มีนํ้าใส เย็น จืดสนิท กระจ่างแจ๋ว มีท่าเรียบ
ราบ น่ารื่นรมย์ คนจะตักเอา ก็ไม่ได้ จะด่ืม จะอาบ จะทําตามปรารถนา ก็ไม่ได้... 

“ส่วนสัตบุรุษ ได้โภคะอันโอฬารแล้ว ย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม เลี้ยงมารดาบิดา...
บุตรภรรยา...คนรับใช้กรรมกรคนงาน...มิตรสหายผู้ร่วมงาน ให้เป็นสุข ให้เอิบอิ ่ม ย่อม
ประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูง ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ซึ่งอํานวยอารมณ์ดีงาม มีผลเป็น
สุข เป็นไปเพื่อสวรรค์,    

“โภคะของเขา ที่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้น ราชาทั้งหลายก็ไม่ขนเอาไป โจรทั้งหลายก็ลัก
ไม่ได้ ไฟก็มิได้ไหม้ นํ้าก็มิได้พัดพาไป ทายาทอัปรีย์ก็เอาไปไม่ได้, โภคะเหล่านั้นของเขา ซึ่งกิน
ใช้อยู่โดยชอบ ย่อมถึงการบริโภค ไม่หมดสิ้นไปเปล่า,   

“เปรียบเหมือนสระนํ้าไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคม มีนํ้าใส เย็น จืดสนิท กระจ่างแจ๋ว มีท่า
ราบเรียบ น่ารื่นรมย์ คนจะตักไป ก็ได้ จะด่ืม ก็ได้ จะอาบ ก็ได้ จะทําตามปรารถนา ก็ได้... 

“คนชั่วได้ทรัพย์แล้ว ตัวเองก็ไม่กินใช้ ทั้งก็ไม่ให้ (แก่ใครๆ) เหมือนดังนํ้าอยู่
ในถิ่นอมนุษย์ จะใช้จะด่ืมก็ไม่ได้ คนย่อมอด,   

“ส่วนวิญญูชน มีปัญญา ได้โภคะแล้ว ย่อมกินใช้ และทํากิจ (งานของตน
และการกุศลช่วยผู้อื่น), เขาเป็นคนเลิศลํ้า ได้เลี้ยงดูหมู่ญาติแล้ว ไม่มีใครติเตียน
ได้ ย่อมเข้าถึงถิ่นสวรรค์”1452 

“มหาบพิตร เหล่าสัตว์ (มนุษย์) จําพวกที่ได้โภคทรัพย์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้ว ไม่มัวเมา ไม่ประมาท 

ไม่หลงใหลในกาม และทั้งไม่ปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์ (มนุษย์) ทั้งหลายนั้น มีอยู่ในโลกเพียงจํานวน
น้อย, ส่วนเหล่าสัตว์ จําพวกที่ได้โภคทรัพย์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้ว มัวเมา ประมาท หลงใหลในกาม และ
ท้ังปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละ มีอยู่ในโลก จํานวนมากมายกว่า โดยแท้”1453 

ทานเปรียบคนที่เก็บรวบรวมทรัพยไวแลว ไมใช ไมแบงปน วาเปนเหมือนนกชนิดหนึ่ง เรียกวา “มัยหก” 

ซึ่งคอยเฝาตนเลียบท่ีมีผลสุก แลวก็รองวา “มัยหัง มัยหัง” (แปลวา ของขา ของขา) เม่ือหมูนกอื่นๆ พากันบินมา

จิกกินผลเลียบแลวบินไป นกมัยหกก็ไดแตรองเพออยูน่ันเอง
1454

  
ในคัมภีรตางๆ มีเรื่องราวตําหนิติเตียนคนตระหน่ี ท่ีเก็บสะสมทรัพยไว โดยไมใช ไมชวยใคร 

โดยเฉพาะการทรมานเปล่ียนใจเศรษฐีท่ีมีพฤติการณเชนน้ันมากหลายเรื่อง เปนการแสดงมติของพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับการครอบครองและกินใชทรัพยเปนอยางดี
1455 
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บทท่ี ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล  ๗๓๙ 
 

  

เศรษฐกิจจะดี ถามีศีล 

ในเมืองไทยน้ี มีการขอศีล-ใหศีล-รับศีล เปนประเพณีท่ีรูกันเปนสามัญ เม่ือรับศีล ท่ีเรียกเปนภาษา

ทางการวา สมาทานเบญจศีลจบ พระผูใหศีลก็กลาวสรุปดวยคําแสดงอานิสงสศีล วา “สีเลน สุคตึ ...” มีใจความ

วา ดวยศีล จะไดไปสุคติ จะเกิดโภคสัมปทา คือความสมบูรณพรั่งพรอมแหงโภคะ และจะถึงนิพพาน …   
สาระท่ีเกี่ยวของในท่ีน้ี คือ ตอนท่ีวา ศีลทําใหเกิดทรัพยสินเงินทองพร่ังพรอม หรือพูดงายๆ วา ทําให

เศรษฐกิจดี แมวาคาถาแสดงอานิสงสศีลน้ี จะเปนของเรียบเรียงขึ้นในยุคหลัง ไมพบในพระไตรปฎกและอรรถ-

กถาฎีกาท้ังหลาย แตเม่ือกลาวกันมาเปนแบบแผน ก็ควรนํามาพูดไว พอเปนเรื่องแทรกส้ันๆ 
หลักการใหญของศีล ก็คือ เปนเครื่องจัดต้ังวางพื้นฐานเตรียมส่ิงแวดลอมใหเรียบรอยมั่นคง เพื่อจะได

ทําการใหญๆ สําคัญๆ ท้ังหลายใหกาวไปไดดวยดี   
วาถึงดานเศรษฐกิจ ก็ชัดดังท่ีเคยพูดแลว ในทางสังคม เม่ือคนอยูในศีล ไมมีอาชญากรรม ไมมีภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน การสัญจรสะดวกปลอดภัย ไปไดทุกท่ี จะต้ังโรงงาน จะทํากิจการอะไรท่ีไหน จะเดินทางไป

ทํางาน ไปซื้อไปขายไปจับจายที่ไหนเวลาใด ไมวาในเมืองหรือบานนอก ตรอกซอกซอยไหน ค่ําคืนดึกด่ืนเทาใด 

ปลอดโปรงโลงใจไปไดหมด คนงานกับนายจาง มีความสัมพันธกันดี มีนํ้าใจซื่อตรงเกื้อหนุนกัน ระบบราชการ

งานเมืองสุจริต มีประสิทธิภาพ บรรดากิจการนานาประเภทนาเช่ือถือไวใจได ท้ังคนใกลคนไกล คนในถิ่นนอก

ถิ่นนอกประเทศ ติดตอส่ือสารคมนาคม ไปมาราบรื่นราเริง การผลิต การพาณิชยคลองตัว น่ีคืออยางงายๆ ท่ีศีล

สรางฐานทางเศรษฐกิจใหแกสังคม เปนความพรอมท่ีจะกาวข้ึนสูความรุงเรืองเฟองฟู 
เม่ือบานเมืองม่ันคงดี ประชาชนมีความมั่นใจสูง ทีน้ีก็มาถึงตัวคน วาอยางรวบรัด ดานลบท่ีขาดศีล เชน 

เสเพล ลักขโมย ขี้ฉกข้ีฉอข้ีโกงข้ีเกียจขี้เมา เสียหายอยางไร ขอขามไป ไมตองพูดถึง พูดแตในแงมีศีล ชาวบานที่

ทํามาหาเล้ียงชีพ เม่ือตกลงใจวาจะอยูในศีล ถาแนใจตัวเองแลววาจะต้ังใจทํามาหากินในทางสุจริต พอใจมุงด่ิงไป

อยางน้ี ความคิดท่ีจะหาชองไดโนนไดน่ี รอหาชองทําน่ันทําน่ีในทางที่ไมถูกตอง หรือจะคิดการทุจริตอะไร ก็ไมมี 

แมแตรายการไดของเผลอลาภลอย ก็ไมนึกถึง ไมมีเรื่องนอกที่จะมาแยงเวลาแยงความคิด 
พอใจมุงแนวมาท่ีเรื่องการงานอาชีพตรงเร่ืองจริงๆ แลว ความคิดที่จะฟุงซานออกไปนอกทางไมมี นี่คือ

เขาทางของสมาธิแลว ทีน้ี อยางท่ีวา ใจมุงมาท่ีเรื่องการอาชีพ ต้ังใจทําจริงจัง ก็คิดถึงแตเรื่องการเรื่องงาน วาจะ

ริเริ่มอะไร จะทําอะไรบาง จะดําเนินการอยางไรใหไดผลดี มีอะไรจะติดขัดตรงไหนท่ีไหน จะแกปญหาอยางไร 

จะติดตอทําทางเปดทางของงานอยางไร ควรคบหาใคร ปรึกษาใคร รวมมือรวมงานกับใคร อยางไร ฯลฯ อยางน้ี

ก็คือศีลสงผลตอมาที่จิต ดานสมาธิกับปญญามารับชวงตอ เด๋ียวอิทธิบาท ๔ ก็ทยอยมากันครบ มีหวังสําเร็จแน 
ขอใหจับตรงน้ีใหชัดวา หนาท่ีของศีล อยูท่ีจัดฐานเตรียมสภาพแวดลอมใหเรียบรอยมั่นคงที่จะทําการ

ตอไปไดอยางม่ันใจ ถาขาดศีล ก็ฐานเสีย พื้นผุโหว สภาพแวดลอมไมเอื้อ ถาไมมีศีล ก็เริ่มไมได ถาเริ่มก็

งอนแงนโงนเงน พอสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยดีแลว ฐานม่ันพรอมดีแลว ก็คือเขาไปในวิถีของเรื่อง คือถึงตัวการ

งาน พูดภาษาพระก็คือ มีสมาธิท่ีจะทํางานทําการ แลวถึงตอนน้ี พระพุทธเจาตรัสอะไร  
ก็ขอรวบรัดอีกวา มีกึ่งคาถาที่พระพุทธเจาตรัสไวเปนหลักประจํา เปนประโยคเริ่มตนคาถาสรุปคําสอน

สําหรับชาวบานท่ีทํางานทําการสรางเน้ือสรางตัว เพื่อชีวิตท่ีดีมีความสําเร็จลุจุดหมายในโลกน้ี กึ่งคาถานี้ คือ
1456

  
“อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ   อปฺปมตฺโต วิธานวา”  

                                                 
1456 องฺ.อฏฐก.๒๓/๑๔๔/๒๙๓; ๑๔๕/๒๙๘; ๑๗๒/๓๓๓; ๑๗๓/๓๓๖ (ในเลมเดียวกัน ๔ แหง ตรัสแกคฤหัสถ ๒ สูตร แกภิกษุ ๒ สูตร) 



๗๔๐  พุทธธรรม 
 

แปลวา “ขยันในการงาน ไมประมาท ฉลาดจัดการ” ขมวดใหจํางายวา “ขยัน ไมประมาท ฉลาดจัดการ” 

ความจากพุทธพจนน้ี ควรถือเปนหลักการทํางานเลยทีเดียว แนนอนวา ในเรื่องงาน ก็ตองเริ่มดวยขยัน 

(ตัวศัพทคือ อุฏฐานะ แปลวา ตัวคนลุกข้ึน ไมมัวน่ังนอนอยู ก็ได เงินทองเพ่ิมขึ้น หรือมีความเจริญข้ึน ก็ได) 

เมื่อขยันหม่ันเพียร กิจธุระการงานจึงจะเดินหนา กาวไป แลวจึงจะเสร็จ และถึงความสําเร็จได 
ความขยันหมั่นเพียร น้ี พระพุทธเจาทรงเนน ไมเพียงเปนองคของความสําเร็จ แตเปนขอระลึกอางอิง

สําหรับความภาคภูมิใจและความสุขในชีวิตแหงการงานดวย ดังท่ีทรงย้ําเปนประจําในคําสอนสําหรับคฤหัสถวา 

“มีโภคะซึ่งหามาได้ ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างนํ้า ซึ่งเป็น
ของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม”1457 

นอกจากน้ัน ดวยความขยันหม่ันเพียรนี้ คนก็จะไดพัฒนาตัว พัฒนาชีวิต เพราะการกาวไปในงานนั้น 

เปนท้ังการพัฒนาตน และเปนเง่ือนไขท่ีทําใหตองพัฒนาตัวในทุกดาน ท่ีจะพาตัวใหกาวผานไปได และสําเร็จผล 
อยางไรก็ตาม ความขยันเทาน้ันไมพอ ตองมีความไมประมาทกํากับดวย ถาขยันไมเขาเรื่อง ไมถูกเวลา ผิดท่ี

ผิดจังหวะ ท่ีควรขยัน ไมขยัน ไปขยันที่ไมควรขยัน ก็อาจเสียการ ความไมประมาท ก็คือสติท่ีออกโรงทํางานกับความ

เพียรนี้เอง ไดแก ต่ืนตัว ทันเหตุการณ มีเรื่องผานจับจุดได มีเรื่องรายไมหว่ันไหว ไมรีรอเม่ือไดท่ี มิใหมีชองโหวท้ิง

ไว มีอะไรจะตองรับมือหรือปองกัน ก็เตรียมใหพรอม ถึงเวลา ถึงจังหวะ หรือเกิดโอกาส ก็ไมพลาด ไมละเลย ถือ

หลักวา “เตรียมกิจสําหรับอนาคตใหพรอมไว อยาใหกิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาตองทําเฉพาะหนา”
1458 

พูดส้ันๆ วา ความไม่ประมาท ชวยใหเพียรครบ ๔ สถาน คือ ท้ังเพียรปดชองปองกันความเส่ือม

เสียหาย เพียรแกไขปญหากําจัดเรื่องรายภยันตราย เพียรสรางสรรคทําการดีงามใหสําเร็จ และเพียรอนุรักษ เชน

รักษาคุณภาพ ดํารงเกียรติคุณ และปรับปรงุสงเสริมใหเจริญยิ่งภิญโญจนกวาจะสมบูรณไพบูลย  
หลักท่ี ๓ คือ ฉลาดจัดการ ก็สําคัญยิ่ง เปนเรื่องของปญญา ทําใหใชความขยันถูกเรื่อง ถูกท่ี เปนตน 

และใหความไมประมาทออกผลจริง ในท่ีนี้ เพื่อใหส้ันท่ีสุด ก็วา ตองจัดการดวยปญญาซึ่งรูหลัก เฉพาะอยางยิ่ง 

สัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งมีหัวขอวา รูหลักรูจักเหตุ รูความมุงหมายรูจักผล รูตน รูประมาณ รูกาล รูบุคคล รูกลุมชน 

ชุมชน ถิ่นสังคม เชน รูจักเลือกใชคนใหเหมาะกับงาน รูความตองการของกลุมชนที่มีวัฒนธรรมแบบน้ัน ฯลฯ
1459 

ความฉลาดจัดการ หรือความรูจักจัดการน้ี เปนธรรมท่ีทรงเนน หรือตรัสบอย ท้ังสําหรับพระสงฆ (“อลํ  
สํวิธาตํุ” – สามารถจัดการ) และแนนอนวาย้ําพิเศษ สําหรับคฤหัสถท่ีรับผิดชอบหมูชนหรือกิจการตางๆ เชน ทรง

เลาถึงหลักธรรมสําหรับผูรับผิดชอบครอบครองบานเรือนวา “ผูครองเรือน ... ควรเปนคนเผื่อแผแบงปน รูจัก

จัดการ (วิธานวันต)”
1460

   
สําหรับผูจะรับราชการ ก็ตรัสเลาเรื่องท่ีแสดงหลักธรรมไวมาก รวมทั้งท่ีวา “ผูมีวิจารณปญญา พรอม

ดวยพุทธิปญญา ฉลาดในวิธีจัดการ รูจักกาล รูจักสมัย จึงควรสนองราชกิจ, คนท่ีขยันในกิจการ ไมประมาท มี

ปญญาสอดสอง จัดการงานไดดี จึงควรสนองราชกิจ”
1461

  
รวมความวา ศีลครอบคลุมถึงธรรมท่ีเกี่ยวของกับกิจการและการอยูรวมกันของมนุษยท้ังหลาย พูดนัย

หน่ึงวา ศีลเปนเรื่องของการจัดการชีวิตใหมีสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีดี เพื่อกาวไปในการพัฒนาจิตปญญาไดเต็มที ่

                                                 
1457 เปนขอความอยางสํานวนแบบ มีเสมอ เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๒/๙๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๘ (ความเต็มมีหลายแหงในหนังสือนี้) 
1458  ขุ.ชา.๒๗/๑๖๓๖/๓๒๘ 
1459 สัปปุริสธรรม ๗ เคยกลาวแลว ในบทวาดวยกัลยาณมิตร 
1460 ขุ.ชา.๒๘/๙๔๙/๓๓๒ 
1461 ขุ.ชา.๒๘/๙๖๙/๓๓๙ 



บทท่ี ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล  ๗๔๑ 
 

  

พระสูตรตอไปนี้ แสดงหลักธรรมเก่ียวกับอาชีวะของคฤหัสถ ในดานการแสวงหาทรัพยบาง การใชจาย

ทรัพยบาง ความสุขท่ีพึงไดรับจากอาชีวะอันชอบธรรมบาง นํามาลงไวประกอบความเขาใจเก่ียวกับสัมมาอาชีวะ 

ก. การแสวงหา และการรักษาทรัพย 
ครั้งหนึ่ง อุชชัยพราหมณไดไปเฝาพระพุทธเจา และกราบทูลวา ตนจะไปอยูตางถิ่น จะขอใหพระพุทธ

องคทรงแสดงธรรม ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนสุขปจจุบัน และธรรมท่ีเปนไปเพื่อประโยชนสุขภายหนา  
พระพุทธเจาไดตรัสวา: 

“ดูกรพราหมณ์ ธรรม ๔ ประการนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในปัจจุบัน 
กล่าวคือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา 

(๑) อุฏฐานสัมปทา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงาน ไม่ว่า
จะเป็นกสิกรรม ก็ดี พาณิชยกรรม ก็ดี โครักขกรรม ก็ดี ราชการทหาร ก็ดี ราชการพลเรือน 
ก็ดี ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ดี เธอเป็นผู้ขยัน ชํานิชํานาญ ไม่เกียจคร้าน ในงานนั้น 
ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอบสวนตรวจตรา รู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ สามารถทํา สามารถ
จัดการ, น้ีเรียกว่า อุฏฐานสัมปทา 

(๒) อารักขสัมปทา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรมีโภคทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างนํ้า เป็นของชอบธรรม 
ได้มาโดยธรรม เธอจัดการรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้น โดยพิจารณาว่า ทําอย่างไร ราชา
ทั้งหลายจะไม่พึงริบโภคะเหล่านี้ของเราเสีย พวกโจรไม่พึงลักไปเสีย ไฟไม่พึงไหม้เสีย นํ้าไม่พึง
พัดพาไปเสีย ทายาทอัปรีย์จะไม่พึงเอาไปเสีย, น้ีเรียกว่า อารักขสัมปทา 

(๓) กัลยาณมิตตตา เป็นไฉน? คือกุลบุตรเข้าอยู่อาศัยในคามหรือนิคมใดก็ตาม เธอเข้า
สนิทสนมสนทนาปราศรัย ถกถ้อยปรึกษา กับท่านที่เป็นคหบดีบ้าง บุตรคหบดีบ้าง พวกคน
หนุ ่มที ่ม ีความประพฤติเป็นผู ้ใหญ่บ้าง คนสูงอายุที ่ม ีความประพฤติเป็นผู ้ใหญ่บ้าง ผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีล ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา, เธอศึกษา
เยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธา ของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธา ศึกษาเยี่ยงอย่าง
ความเพียบพร้อมด้วยศีล ของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศีล ศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วย
จาคะ ของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยจาคะ ศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยปัญญา ของท่าน
ผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญา, น้ีเรียกว่า กัลยาณมิตตตา 

(๔) สมชีวิตา เป็นไฉน? คือกุลบุตรเลี้ยงชีวิตพอเหมาะ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไป ไม่ให้
ฝืดเคืองเกินไป โดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูนและทางลดถอยแห่งโภคทรัพย์ ว่าทําอย่างนี้ รายได้ของ
เราจึงจะเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจึงจักไม่เหนือรายได้ เปรียบเหมือนคนชั่งตาชั่งหรือ
ลูกมือคนชั่งยกตาชั่งขึ้นแล้ว ย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่าน้ัน หรือเกินไปเท่าน้ี...,  

“ถ้าหากกุลบุตรนี้ มีรายได้น้อย แต่เลี ้ยงชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อ ก็จะมีผู ้กล่าวว่าเอาได้ว่า 
กุลบุตรผู้น้ี กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกินมะเด่ือ, ถ้ากุลบุตรนี้มีรายได้มาก แต่เลี้ยงชีวิตอย่าง
ฝืดเคือง ก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่า กุลบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถา, แต่เพราะกุลบุตรนี้เลี้ยง
ชีวิตพอเหมาะ...น้ีจึงเรียกว่า สมชีวิตา 



๗๔๒  พุทธธรรม 
 

ดูกรพราหมณ์ โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมี อบายมุข (ช่องทางเสื่อม) ๔ 
ประการ คือ เป็นนักเลงหญิง เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงการพนัน มีมิตรชั่วสหายชั่ว ฝักใฝ่ใน
คนชั่ว เปรียบเหมือนอ่างเก็บนํ้าแหล่งใหญ่ มีทางไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหลออก ๔ ทาง 
หากคนปิดทางนํ้าเข้าเสีย เปิดแต่ทางนํ้าออก อีกทั้งฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนี้
อ่างเก็บน้ําใหญ่น้ัน เป็นอันหวังได้แต่ความลดน้อยลงอย่างเดียว ไม่มีความเพิ่มขึ้นได้เลย... 

“ดูกรพราหมณ์ โภคะท่ีเกิดขึ้นโดยชอบอย่างน้ีแล้ว ย่อมมี อายมุข (ช่องทางเพิ่มพูน) ๔ 
ประการ คือ ไม่เป็นนักเลงหญิง ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงการพนัน มีมิตรดี มีสหายดี 
ใฝ่ใจในกัลยาณชน เปรียบเหมือนอ่างเก็บนํ้าใหญ่ มีทางไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหลออก ๔ 
ทาง หากคนเปิดทางนํ้าเข้า ปิดทางนํ้าออก และฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนี้ อ่าง
เก็บน้ําใหญ่น้ัน ย่อมเป็นอันหวังได้แต่ความเพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียว ไม่มีความลดน้อยลงเลย... 

“ดูกรพราหมณ์ ธรรม ๔ ประการ เหล่านี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
ปัจจุบัน แก่กุลบุตร”  

จากน้ันตรัสแสดงธรรม ๔ ประการ ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนสุขเบ้ืองหนา หรือประโยชนลํ้าเลยตาเห็น 

(สัมปรายิกัตถะ) คือ สัทธาสัมปทา ศีลสัมปทา จาคสัมปทา และปญญาสัมปทา 
1462 

ข. ความสุขอันชอบธรรมท่ีคฤหัสถควรมี 
หลักตอไปน้ี เรียกกันงายๆ วาความสุขของคฤหัสถ ๔ ประการ ดังพุทธพจนท่ีตรัสแกอนาถบิณฑิก

คฤหบดีวา 
“ดูกรคหบดี ความสุข ๔ ประการนี้ เป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ควรได้ควรถึงอยู่เรื่อยๆ 

ตามกาล ตามสมัย, ความสุข ๔ ประการน้ัน คือ อัตถิสุข โภคสุข อนณสุข อนวัชชสุข 
(๑) อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์) เป็นไฉน? คือ กุลบุตรมีโภคะอันหามาได้ด้วย

ความขยันหม่ันเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างนํ้า เป็นของชอบธรรม 
ได้มาโดยธรรม, เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เรามีโภคะที่หามาได้ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างนํ้า เป็นของชอบธรรม 
ได้มาโดยธรรม, น้ีเรียกว่า อัตถิสุข 

(๒) โภคสุข (สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค) เป็นไฉน? คือ กุลบุตรกินใช้ และทํา
สิ่งดีงาม อันเป็นบุญทั้งหลาย ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร อันเก็บรวบรวม
ขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างนํ้า ซึ่งเป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม, เธอย่อมได้
ความสุข ได้ความโสมนัสว่า ด้วยทรัพย์ท่ีหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม เรา
ก็ได้กินใช้และได้ทําส่ิงดีงาม อันเป็นบุญท้ังหลาย, น้ีเรียกว่า โภคสุข 

(๓) อนณสุข (สุขเกิดจากความไม่เป็นหน้ี) เป็นไฉน? คือ กุลบุตรไม่ติดหนี้สินไรๆ ของ
ใครๆ ไม่ว่าน้อยหรือมาก เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เราไม่ติดหนี้สินไรๆ ของ
ใครๆ เลย ไม่ว่าน้อยหรือมาก, น้ีเรียกว่า อนณสุข 

                                                 
1462  องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๕/๒๙๔ และมีคลายกันใน องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๘๙; ๑๗๒/๓๓๓; ๑๗๓/๓๓๔; ธรรมเปนไปเพื่อ 

สัมปรายิกัตถะ ๔ ประการ ไดกลาวไวแลวในตอนวาดวยบุคคลโสดาบัน (อยูในหลัก อารยวัฒิ หรือ อริยาวัฒิ ๕) 
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(๔) อนวัชชสุข (สุขเกิดจากกรรมดีงามไร้โทษ) เป็นไฉน? คือ อริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วย
กายกรรมดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้มีโทษ เธอ
ย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไร้โทษ ประกอบด้วย
วจีกรรมดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้โทษ, น้ีเรียกว่าอนวัชชสุข  

“เม่ือตระหนักถึงความสุขจากความไม่เป็นหนี้แล้ว คนจะพึงระลึกถึงสุขที่เกิดจากความ
มีทรัพย์, เมื่อกินใช้ ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุข, เมื่อเห็นอย่างแจ้งชัด เขามี
ปัญญาดี ย่อมเข้าใจ ทั้งสองส่วนเทียบกันได้ (แลเห็นว่า) ความสุขทั้ง ๓ อย่างข้างต้น
นั้น มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของความสุขท่ีมีความประพฤติสุจริตไร้โทษ”1463 

ค. การใชจายทรัพย 
ครั้งหน่ึง พระพุทธเจาไดตรัสแสดงเหตุผลในการท่ีจะมีทรัพย หรือประโยชนท่ีควรถือเอาจากทรัพย

สมบัติ แกอนาถบิณฑิกคฤหบดี โดยตรัสใหเหมาะกับสภาพสังคมสมัยนั้น พึงพิจารณาจับเอาสารัตถะตาม

สมควร ดังตอไปน้ี 

“ดูกรคหบดี ประโยชน์ท่ีควรถือเอาแห่งโภคะท้ังหลาย มี ๕ ประการ ดังน้ี,... คือ 
(๑) ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบ

เหงื่อต่างนํ้า ซึ่งเป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม อริยสาวกย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม เอา
ใจใส่ดูแลตนให้เป็นสุขโดยชอบ ย่อมเลี้ยงมารดาบิดา...บุตรภรรยา คนรับใช้กรรมกรคนงาน ให้เป็น
สุข ให้เอิบอิ่ม เอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบ, น้ีคือ ประโยชน์ท่ีควรถือเอาแห่งโภคะ ข้อที่ ๑ 

(๒) อีกประการหน่ึง ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม อริย-
สาวกย่อมเลี้ยงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานทั้งหลาย ให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม เอาใจใส่ดูแลให้
เป็นสุขโดยชอบ, น้ีคือ ประโยชน์ท่ีควรถือเอาแห่งโภคะ ข้อที่ ๒ 

(๓) อีกประการหนึ่ง ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม อริย
สาวกย่อมป้องกันโภคะจากภยันตราย ท่ีจะเกิดแต่ไฟ นํ้า พระราชา โจร หรือทายาทอัปรีย์ ทํา
ตนให้สวัสดี, น้ีคือ ประโยชน์ท่ีควรถือเอาแห่งโภคะ ข้อท่ี ๓ 

(๔) อีกประการหน่ึง ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม อริย-
สาวกย่อมกระทําพลี ๕ อย่าง คือ ญาติพลี (สงเคราะห์ญาติ) อติถิพลี (ต้อนรับแขก) ปุพพ-
เปตพลี (ทําบุญอุทิศผู้ล่วงลับ) ราชพลี (บํารุงราชการ) เทวตาพลี (ถวายเทวดาหรือบํารุง
ศาสนา), น้ีคือ ประโยชน์ท่ีควรถือเอาแห่งโภคะข้อท่ี ๔ 

(๕) อีกประการหนึ่ง ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม อริย
สาวกย่อมประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูง อันอํานวยอารมณ์ดีงาม มีผลเป็นสุข เป็นไปเพื่อ
สวรรค์ ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้เว้นจากความมัวเมาประมาท ตั้งอยู่ในขันติโสรัจจะ ซึ่ง
ฝึกฝนตนเอง ทําตนเองให้สงบ ทําตนเองให้หายร้อนกิเลสได้, นี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่ง
โภคะ ข้อท่ี ๕ 

                                                 
1463  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๒/๙๐ 
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“คหบดี ประโยชน์ท่ีควรถือเอาแห่งโภคะมี ๕ ประการเหล่าน้ีแล,   
“ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาอยู่ ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ ๕ ประการเหล่านี้ 

โภคทรัพย์หมดสิ้นไป เขาย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า อันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ 
ประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้ว และโภคะของเราก็หมดสิ้นไป โดยนัยนี้ อริยสาวกนั้นก็ไม่มี
ความเดือดร้อนใจ,  

“และหากว่า เมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาอยู่ ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ ๕ ประการ
เหล่านี้ โภคทรัพย์เพิ่มพูนขึ้น เขาย่อมมีความคิดว่า อันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ 
ประโยชน์เหล่าน้ันเราก็ถือเอาแล้ว และโภคะของเราก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้น โดยนัยนี้ อริยสาวกนั้นก็ไม่
มีความเดือดร้อนใจ เป็นอันไม่มีความเดือดร้อนใจท้ังสองกรณี”1464 

ผูครองเรือน เม่ือมีกินมีใชแลว ทานถือเปนหลักสําคัญท่ีจะตองใหปนเผื่อแผแกผูอื่น และถือวา การ
ปฏิบัติเชนนั้น เปนการดําเนินตามมรรคาแหงอารยชน ดังภาษิตวา 

“มีน้อย ก็พึงให้ตามน้อย มีปานกลาง ก็พึงให้ปานกลาง มีมาก ก็พึงให้ตามมาก การไม่ให้
เลย ย่อมไม่สมควร; แน่ะท่านโกสิยเศรษฐี เราขอกล่าวกะท่านว่า จงให้ปัน และจงกินใช้, จง
ขึ้นสู่มรรคาแห่งอริยชนเถิด ผู้กินคนเดียว ไม่ได้ความสุขดอก”1465 

การฝกตนในการใหปนนี้ อาจทําไดโดยต้ังเปนวัตร คือขอปฏิบัติท่ีถือพิเศษเปนประจําอยางใดอยางหนึ่ง 

เชน เม่ือมีรายไดเทานั้น จะตองบริจาคชวยผูอื่นในอัตราสวนเทานั้น หรือจะบริจาคชวยกิจการกุศลเดือนละคร้ัง

หรือปละคร้ัง จํานวนเทาน้ันๆ เปนตน   
บางทานถึงกับถือวัตรวา แมแตจะรับประทานขาวแตละมื้อ ถายังไมไดใหอะไรใครเลย ก็จะยังไม

รับประทาน เชน ทานเศรษฐีผูกลับใจแลวทานหน่ึง ถือเปนวัตรวา 
“ข้าพเจ้า หากยังมิได้ให้ปัน ก็จะไม่ดื่มแม้แต่น้ํา”1466 

ง. เตรียมปญญาไว ถึงหาทรัพยได อิสรภาพตองไมเสีย 
นอกจากพึงรูวา การมีทรัพยมิใชเปนจุดหมายในตัว แตเปนเพียงอุปกรณสําหรับสนับสนุนการทําส่ิงดี

งามเพ่ือชีวิตตนและผูอื่นแลว พึงทราบขอบเขตแหงคุณคาของทรัพยสมบัติ และการท่ีจะตองแสวงส่ิงอื่นท่ีมี

คุณคาสูงยิ่งข้ึนตอไปดวย เชน 
“การงาน วิชชา ธรรม ศีล และชีวิตอุดม, สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่กล่าวมานี้ 

หาใช่ด้วยโคตร หรือทรัพย์ไม่”1467 
“ข้าพเจ้ามองเห็นคนทั้งหลายในโลก ที่เป็นผู้มีทรัพย์ ได้ทรัพย์สินแล้ว ไม่ให้ปัน เพราะ

ความลุ่มหลง โลภทรัพย์ เอาแต่ส่ังสมไว้ และปรารถนากามท้ังหลายย่ิงขึ้นไป 

                                                 
1464  องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๘; มีคลายกันใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๘ 
1465  ขุ.ชา.๒๘/๒๕๐/๘๘ 
1466  ขุ.ชา.๒๘/๒๖๐/๙๐; ๒๗๓/๙๔ 
1467  ม.อุ.๑๔/๗๓๘/๔๗๑; สํ.ส.๑๕/๑๔๗/๔๖; ๒๗๕/๗๗; ทานวา การงาน = สัมมากัมมันตะ, วิชชา = สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ, 

ธรรม = องคธรรมหมวดสมาธิ (การปลูกฝงฝกปรือคุณธรรมและคุณภาพจิต), ศีล = สัมมาวาจา และสัมมาอาชีวะ, ชีวิตอุดม = 

อริยมรรค หรือสัมมาอาชีวะ ก็ได (ดูคําอธิบายนัยอ่ืนดวย ใน ม.อ.๓/๗๒๔; สํ.อ.๑/๑๐๘; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๑๖) 
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“ราชารุกรานมีชัยทั้งแผ่นดิน ครอบครองปฐพีจรดสาคร ไม่อิ่มแค่ฝั ่งสมุทรข้างนี้ ยัง
ปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีก ทั้งพระราชาและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นเป็นอันมาก ยังมิทันสิ้น
ความทะเยอทะยาน ก็เข้าถึงความตาย ทั้งยังพร่องอยู่นั่นเอง ก็พากันละทิ้งร่างกายไป ความ
อ่ิมด้วยกามทั้งหลายย่อมไม่มีในโลกเลย 

“ญาติทั้งหลายพากันสยายผมรํ่าไห้ถึงผู้นั้น กล่าวรําพันว่า โอ้ (ที่รัก) ของพวกเรา มาจาก 
ลับไปเสียแล้วหนอ แล้วเอาผ้าห่อห่มเขา นําเอาไปขึ้นเชิงตะกอน จัดการเผา เขาถูกสัปเหร่อเอา
หลาวท่ิมแทงไป ไหม้ไฟหมดไป มีแต่ผ้าผืนเดียวติดตัว ละทิ้งทรัพย์สมบัติไป 

“เม่ือจะตาย ญาติ มิตร หรือสหายทั้งหลาย จะเป็นที่ต้านทานไว้ได้ ก็ไม่มี ทรัพย์สินของ
เขา พวกที่รับมรดกก็ขนเอาไป ส่วนสัตว์ก็ไปตามกรรม เมื่อตาย ทรัพย์สักหน่อยก็ติดตามไป
ไม่ได้ บุตร ภรรยา ทรัพย์ และแว่นแคว้น ก็เช่นกัน คนจะได้อายุยืนเพราะทรัพย์ ก็หาไม่ จะ
กําจัดชราด้วยทรัพย์ได้ ก็หาไม่ ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่า น้อยนัก ไม่ยั่งยืน มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา 

“ทั้งคนมี ทั้งคนจน ต่างก็กระทบผัสสะ ทั้งคนพาล ทั้งนักปราชญ์ ก็ถูกกระทบเหมือนกัน 
แต่คนพาล เพราะความที่อ่อนปัญญา ย่อมนอนผวาหวาด ส่วนผู้เป็นปราชญ์ ถึงถูกผัสสะ
กระทบ ก็หาสะท้านไม่ เพราะฉะนั้น ปัญญานั่นแหละ จึงประเสริฐกว่าทรัพย์ ด้วยเป็นเหตุให้
บรรลุจุดหมายสูงสุดได้ในโลกน้ี”1468 

อุปกรณสําคัญของการประกอบสัมมาอาชีวะ ก็คือศิลปวิทยา หรือสิปปะ (วิชาชีพ ฝมือ ความจัดเจนงาน) 

ดังน้ัน ทานจึงเตือนใหขวนขวายศึกษาศิลปวิทยา และใหบิดามารดาถือเปนหนาท่ี ท่ีจะใหบุตรศึกษาเลาเรียน   
แตความรูวิชาชีพ หรือความชํานาญงานอยางเดียว ก็แคบไป ทานจึงใหมีพาหุสัจจะ คือความเปนผูได

สดับมาก หรือศึกษาเลาเรียนกวางขวางประกอบดวย เพ่ือชวยใหเห็นชองทางในการประกอบสิปปะกวางขวาง

ออกไป สามารถบําเพ็ญประโยชน ชวยแกปญหาใหแกเพื่อนมนุษยไดดียิ่งขึ้น และมีความคิดความเขาใจมองเห็น

อะไรๆ กวางขวางลึกซึ้ง โดยเฉพาะความรูความสดับ ท่ีชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ท่ีเปนตัวแทเริ่มแรกของการศึกษา  
พรอมน้ัน ก็ใหฝกอบรมระเบียบวินัย เพื่อพรอมท่ีจะนําสิปปะไปใชในทางที่สุจริต และมีความประพฤติ

ท่ัวไปที่ดีงาม เกื้อกูลแกความอยูรวมกันกับผูอื่น หรือแกสังคม กับท้ังฝกฝนใหรูจักพูด รูจักเจรจาใหเปนผลดี 

เปนการขยายชองทางดําเนินชีวิต และบําเพ็ญประโยชนใหกวางขวางย่ิงข้ึน   
หลักการข้ันศีลท่ีกลาวน้ี ดําเนินตามพุทธพจนวา:  

“พาหุสัจจะ (ความเป็นผู้ได้สดับมาก หรือเล่าเรียนกว้างขวางลึกซึ้ง) ๑ สิปปะ (วิชาชีพ
หรือความจัดเจนงาน) ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว หรือฝึกอบรมเป็นอย่างดีแล้ว ๑ วาจาที่กล่าวได้
ดี ๑ นี้เป็นอุดมมงคล..การงานไม่คั่งค้างอากูล นี่ก็เป็นอุดมมงคล...กิจกรรมที่ไร้โทษ นี่ก็เป็น
อุดมมงคล”1469 

นอกจากนี้ มีบาลีภาษิตเตือนใหศึกษาศิลปวิทยาอีกมาก เชน 

                                                 
1468  ม.ม.๑๓/๔๕๑/๔๑๑; ขุ.เถร.๒๖/๓๘๘/๓๗๗ 
1469  ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖ (การงานหรือกิจกรรมที่ไรโทษ คือกิจกรรมท่ีดีงาม ไมกอใหเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการ

บําเพ็ญประโยชนตางๆ เชน ชวยรับใช บริการ สรางสวน ปลูกปา สรางสะพาน สมาทานอุโบสถ, ดู ขุทฺทก.อ.๑๕๖) 



๗๔๖  พุทธธรรม 
 

“คนไม่มีศิลปวิทยา เล้ียงชีวิตอยู่ได้ยาก”1470  

“จงให้บุตรเรียนรู้วิทยา”1471  

“อะไรควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด”1472   

“ขึ้นช่ือว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหนๆ ให้ประโยชน์ได้ท้ังนั้น”1473 

“อันความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าตํ่า ว่าสูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมายเข้าใจ
ท้ังหมด แต่ไม่จําเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหน่ึงจะถึงเวลา ท่ีความรู้น้ันนํามาซึ่งประโยชน์”1474 

ฯลฯ 

มีขอท่ีขอยํ้าแทรกเขามา เกี่ยวกับอุดมมงคลระดับน้ีวา พาหุสัจจะ ความชํ่าชองเชิงวิชาการ ควรมา
พรอมดวย สิปปะ ความชํานาญในเชิงปฏิบัติ คือ ดีท้ังวิชา และฝมือ ถาท้ังสองอยางนี้มาเขาคูกันครบ ก็หวังได

ซึ่งความเปนเลิศแหงงาน    
ย่ิงถาเปนคนมีวินัย ท่ีไดฝกมาอยางดี และเปนคนที่พูดเปน คือรูจักพูดจาใหไดผลดี สามารถทําใหคน

อื่นเขาใจหรือเห็นตามได ชวนใหเกิดความรวมมือและสามัคคี ก็ยิ่งหวังไดวากิจการจะประสบความสําเร็จ  
ครั้นสําทับเขาดวยการปฏิบัติงาน ท่ีเรียบรอย ฉับไว ไมค่ังคางอากูล และเสริมดวยการทํากิจกรรมท่ีเปน

ประโยชน ก็ยิ่งเปนเคร่ืองประกันถึงความสําเร็จบริบูรณแหงชีวิตดานการงาน   
แตเพ่ือปองกันมิใหมีชองวาง ท่ีบุคคลนั้นจะมัวหลงเพลิดเพลินแตวิทยาและการงาน จนลืมหนาท่ีตอ

บุคคลใกลชดิภายในความรับผิดชอบที่บาน ทานจึงแทรกมงคลอีก ๒ อยางเขามาในชองวางแรกที่เวนไว คือ การ

บํารุงมารดาบิดา และการสงเคราะหบุตรภรรยา   
ครั้นภาระดานสวนตัวครบครันแลว ทานจะใหบุคคลผูเปนอริยสาวกนั้น คํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีตน

จะพึงเกื้อกูลแกคนอื่นขยายกวางออกไป ตลอดถึงเพื่อนมนุษยท้ังหมด ใหชีวิตของตนกาวหนาไปในความดีงาม 

และไดชื่อวา มีสวนรวมในการผดุงธรรมของมนุษยชาติ ทานจึงเสริมมงคลอีก ๓ อยางเขามาในชองวางหลัง คือ

ญาติสังคหะ การสงเคราะหญาติ1475
 ทาน การใหปนเกื้อกูลกวางออกไป และธรรมจริยา การประพฤติธรรม  

เม่ือประพฤติตนไดเพียงนี้ ก็นับวาเพียงพอ สําหรับจะไดชื่อวาเปนผูครองชีวิตท่ีดีงามในโลก 

เรื่องอาชีวะน้ี เห็นควรพูดสรุปไวอีก แมจะตองกลาวความซ้ําซอนกับขางตนวา พระพุทธศาสนายอมรับ

และยืนยันความจําเปนทางวัตถุ โดยเฉพาะปจจัย ๔ ดังเชน พุทธพจนท่ีตรัสบอยวา  

“สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา”1476
 (สัตวท้ังปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร)  

                                                 
1470  ขุ.ชา.๒๗/๑๖๕๑/๓๓๐ 
1471  ขุ.ชา.๒๗/๒๑๔๑/๔๓๔ 
1472  ขุ.ชา.๒๗/๑๐๘/๓๕ 
1473  ขุ.ชา.๒๗/๑๐๗/๓๕ 
1474  ขุ.ชา.๒๗/๘๑๗/๑๘๔ 
1475  ของเดิมเรียงญาติสังคหะไวเปนขอทาย แตเปนลําดับในคาถา ซ่ึงไมควรถือเครงครัดนัก ในท่ีนี้จึงนํามาจัดเขาลําดับใหใกลกับ

สงเคราะหบุตรภรรยา; อนึ่ง คําวาญาติ อรรถกถาของพระสูตรนี้ตีความจํากัดมาก (ขุทฺทก.อ.๑๕๕; สุตฺต.อ.๒/๑๐๘) แตในคัมภีรเนตติ-

วิภาวินี (ฉบับพมา หนา ๑๘๕, อักษรไทยยังไมพิมพ) แกคํา “ญาติ” ใน เนตฺติ.๗๘ วา รวมถึงมิตรสหาย และคนที่เก่ียวของดวย. 

1476  ที.ปา.๑๑/๒๒๖/๒๒๖; ๓๗๕/๒๘๙; สํ.ม.๑๙/๓๕๗/๙๔; องฺ.ทสก.๒๔/๒๘/๕๙; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒/๖; ๒๗๕/๑๗๕ 



บทท่ี ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล  ๗๔๗ 
 

  

อยางไรก็ดี ความจําเปนแทจริงน้ัน อยูภายในขอบเขตเทาท่ีพอดีจะชวยใหชีวิตดานกายดํารงอยูในภาวะ

ดีงามที่ควรเปนปกติของมัน คือ ปลอดภัย ปราศจากโทษของความขาดและความเกิน ไรโรค ไรภัยอันตราย และ

เปนไปไดสบาย คือ เกื้อกูลแกการทํากิจ และการบําเพ็ญความดีงามดานจิตและปญญาท่ีสูงข้ึนไป  
คุณคาและความสาํคัญของวัตถุน้ี ยังมีสวนยืดหยุน โดยสัมพันธกับเง่ือนไขทางสังคม และองคประกอบ

ภายในบุคคล คือปญญาท่ีรูเขาใจเทาทันคุณโทษ และขอบเขตความสําคัญของวัตถุ และความสามารถประสบปติ

สุขท่ีประณีตกวาการเสพเสวยอามิสสุข   
ดวยเหตุนี้ พุทธศาสนาจึงไมสนใจท่ีจะกะเกณฑวา คนเราจะตองมีวัตถุเทากัน เพราะเกณฑน้ันไมใช

เครื่องวัดวาจะทําใหทุกคนเปนสุข และมีชีวิตท่ีดีงามได แตสนใจเกณฑอยางตํ่าท่ีวา ทุกคนควรมีปจจัย ๔ เพียง

พอท่ีจะมีชีวิตรอดไดดวยดี   
พนจากน้ันแลว พุทธศาสนายอมใหมีวัตถุเสพเสวย ตามความพรอมและพัฒนาการทางจิตปญญา 

ภายในขอบเขตเทาท่ีจะไมเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น   
ขอน้ีหมายความวา ในการท่ีจะมีชีวิตเปนสุข บุคคลท่ีมีพัฒนาการทางจิตปญญาตํ่า ยอมตองการวัตถุ

เสพ หรือมีชีวิตท่ีข้ึนตอความพรั่งพรอมปรนเปรอทางวัตถุ มากกวาบุคคลท่ีมีพัฒนาการทางจิตปญญาสูงกวา  
สวนความตกตํ่าแหงจิตปญญา ท่ีเลยขอบเขตท่ียอมรับไดออกไป ก็คือ ความตองการท่ีกลายเปนความ

หลงใหลมัวเมา เอาแตหาส่ิงปรนเปรอตน หมกมุนติดกาม จนลืมนึกถึงภาวะที่ความพรั่งพรอมทางวัตถุเปน

พื้นฐานเพื่อส่ิงดีงามท่ีสูงข้ึนไป และสามารถทําการบีบคั้นเบียดเบียนผูอื่นไดทันที เพื่อเห็นแกตน   
เลยจากนี้ออกไปอีกทางหน่ึง ในทิศตรงขาม ไดแก ความยึดติดถือม่ัน ตกเปนทาสของทรัพยสมบัติเปน

ตน ท่ีแสวงหามาไว เกิดความหวงแหนหวงกังวลจนไมยอมใช ไมจายทําประโยชน เปนการเบียดเบียนท้ังตนเอง

และผูอื่น ซึ่งนับเปนความชั่วรายอีกรูปแบบหน่ึง   
อีกดานหนึ่ง เลยเถิดออกไปอีกเชนเดียวกัน ก็คือ ความผิดหวังเบ่ือหนายกามวัตถุ จนกลายเปนเกลียด

ชัง ต้ังตัวเปนปฏิปกษกับโลกามิสท้ังหลาย แลวหันมาจงใจบีบค้ันชีวิตของตนเอง เปนอยูอยางบีบรัดเขมงวด

วุนวายหรือหมกมุนอยูกับวิธีการตางๆ ท่ีจะจําขังพรากตัวบีบคั้นตน ใหพนจากอํานาจของวัตถุ ดูเผินๆ บางที

วิธีการน้ีคลายกับความเปนอยูงาย อาศัยวัตถุแตนอย แตผิดพลาด ท่ีถือเอาการปฏิบัติเชนนี้เปนตัววิธีท่ีจะทําให

หลุดพน หรือมุงบีบคั้นทรมานตัว โดยมิใชทําดวยปญญารูเทาทันที่มุงความเปนอิสระ ซึ่งอาศัยวัตถุเพียงเทาท่ี

จําเปน เพื่อเปดโอกาสใหโลงกวางสําหรับชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญา และบําเพ็ญกิจดวยกรุณา 
การท่ีจะมีชีวิตเปนอิสระ ไมข้ึนตอวัตถุเกินจําเปน ก็คือ การไมสยบ ไมหมกมุน ไมหลงใหลมัวเมา ซึ่ง

อาศัยความรูเทาทันเห็นโทษ หรือขอบกพรองของวัตถุ ท่ีเรียกวาอาทีนวทัสสาวี และมีปญญาทําตัวใหเปนอิสระได

ท่ีเรียกวา นิสสรณปัญญา   
ผูมีปญญา ยอมรูเทาทันเห็นโทษของวัตถุ เชนทรัพยสินเงินทองและส่ิงปรนเปรอท้ังหลาย ในลักษณะ

ตางๆ เชนวา มันอาจทําใหเราหลงติดเปนทาสของมันได ทําใหสุขทุกขของเราตองฝากอยูกับมันท้ังหมด มันไม

อาจใหคุณคาท่ีสูงข้ึนไปทางจิตปญญา แมแตเพียงความสงบใจ และเม่ือหลงติดแลว มันกลับเปนตัวขัดขวางการ

ประสบคุณคาเชนนั้นดวยซ้ํา  
ท่ีสําคัญย่ิงก็คือ โดยธรรมชาติของมันเอง ส่ิงเหลาน้ีขาดความสมบูรณในตัว ท่ีจะสนองความตองการ

ของเราไดอยางเต็มอิ่ม บริบูรณแทจริง เพราะมันมีสภาวะเปนของไมเท่ียง ไมยั่งยืน แปรปรวนไปได ไมมีใคร

สามารถเปนเจาของครอบครองไดจริง ไมอยูในอํานาจบังคับของเราจริง จะตองสูญสลายพรากกันไปในท่ีสุด   
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การครอบครองส่ิงเหลาน้ีอยางโงเขลา ยอมเปนการทําตนเองท่ีไมมีทุกข ใหตองทุกขตองเศรา เมื่อเรา

เกิด มันก็ไมไดเกิดมากับเรา เมื่อเราตาย มันก็ไมตามเราไป การท่ีไดแสวงหาและมีมันไว ก็เพื่อใชแกปญหา

บรรเทาความทุกข เปนฐานใหปญญาใชพัฒนาความสุข ไมใชเอามาเพิ่มทุกขแกตัว   
การมีทรัพยส่ังสมไว ไมใชประโยชน เปนส่ิงหาสาระอันใดมิได ยิ่งยึดติดเปนทาสของมัน มีทุกขเพราะ

มัน ก็ยิ่งเปนความช่ัวรายซ้ําหนัก   
เมื่อรูเขาใจอยางน้ีแลว ก็กินใช โดยเอาประโยชนหรือคุณคาท่ีแทของมันตอชีวิต ใชจายทรัพยใหเปน

ประโยชนแกชีวิต และแกเพื่อนมนุษย บําเพ็ญสังคหวัตถุท้ัง ๔ แบงปนกันไปบาง ชวยสรางเสริมสภาพสังคม

ชนิดท่ีปดกั้นการทําความชั่ว เอื้ออํานวยแกการทําความดี เกื้อกูลแกการพัฒนาคุณภาพจิตและปญญาโดยวิธี

ตางๆ บาง รวมกันสงเสริมกิจกรรมท่ีดีงาม และสนับสนุนคนที่ผดุงธรรมจรรโลงคุณภาพของมนุษยบาง เปนตน 

ไมใชการรวยเพื่อรวยยิ่งๆ ข้ึน หรือรวยยิ่งขึ้น เพ่ือเสพเพ่ือปรนเปรอตัวไดมากข้ึน   
คฤหัสถท่ีขยันทําการงานหาเล้ียงชีวิต และไดทรัพยมาโดยสุจริต กินใชทรัพยอยางเผื่อแผ รับผิดชอบ

ตอชีวิตผูอื่น และใชทรัพยทําประโยชน เปนบุคคลท่ีไดรับยกยองอยางสูงในพุทธศาสนา ถือวาเปนผูมีชัย ท้ังโลก

น้ีและโลกหนา
1477

   
ย่ิงมีปญญาพอท่ีจะทําตนใหรอดพนเปนอิสระได ไมตกเปนทาสของทรัพยสมบัติ และโลกามิสอื่นๆ ท่ี

เขามาเกี่ยวของในชีวิตของตน ไมทําใหการไดส่ิงเหลาน้ันมากลายเปนเพียงการไดทุกขมาทับถมตัว สามารถ

เปนอยูดวยจิตใจเบิกบานผองใส โลกธรรมฉาบไมติด โลกามิสถูกไมเปอน มีทุกขเบาบาง และถอนตัวออกจาก

ทุกขท่ีเกิดข้ึนแตละคราวไดฉับไว ก็ยิ่งนับวาเปนบุคคลผูประเสริฐ เปนอิสรชน เปนเสรีบุคคลที่แทจริง  
ทานเหลาน้ี ถึงจะเปนอริยบุคคล ข้ันโสดาบัน หรือแมอนาคามี ก็เปนผูประกอบกิจการงานดวยความเอา

ใจใสรับผิดชอบ ไมปรากฏวา ทานสนับสนุนใหคฤหัสถมีชีวิตไปวันๆ ไมเอาใจใสความเปนอยู ทอดทิ้งความ

รับผิดชอบตางๆ ซึ่งอาจเรียกไดวา เปนการดําเนินชีวิตดวยความยึดมั่นในความไมยึดม่ัน  

จ. สังฆะ คือชุมชนของบุคคลท่ีเปนอิสระ ท้ังโดยชีวิตและดวยจิตปญญา  
“สังฆะ” คือสงฆ เปนชุมชนตัวอยางของชีวิตท่ีพึ่งอาศัยวัตถุนอยท่ีสุด หรือเปนอิสระจากวัตถุมากท่ีสุด 

ท้ังน้ีเก่ียวพันกับเง่ือนไขทางสังคม เพื่อฝกพระภิกษุใหสามารถมีชีวิตเชนนั้น อยางหนึ่ง เพื่อใหพระภิกษุอุทิศเวลา

และแรงงานไปในดานกิจเกี่ยวกับธรรมไดเต็มท่ี ไมมัวหวงกังวลกับการแสวงหาวัตถุ อยางหน่ึง เพื่อทําตัวให

ชาวบานเลี้ยงงาย ในฐานะท่ีเปนผูอาศัยการบํารุงของชาวบาน ไมประกอบอาชีพดวยตนเอง อยางหน่ึง และเพื่อ

ดํารงภาวะความเปนชุมชนอิสระ ท่ีพนจากอํานาจครอบงําแหงระบบทางสังคมไดมากที่สุด โดยท่ีการใชแรงงานไม

เปนไปเพื่อผลตอบแทนในทางอาชีวะ อยางหนึ่ง   
พระภิกษุทุกรูป ไมวาจะเปนพระอรหันต หรือปุถุชน ก็ดํารงชีวิตตามหลักการอาศัยวัตถุใหนอย อยูเพื่อ

ธรรมใหมาก อยางเดียวกัน  
ไมปรากฏวาพระพุทธเจาทรงมุงหวังใหคฤหัสถเปนอยูอยางพระ และก็ไมปรากฏวาจะทรงมุงหวังใหคน

มาบวชเปนพระกันไปทั้งหมด หลักความจริงตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยก็บอกชัดอยูแลววา ในเวลาหนึ่งๆ คน

ยอมอยูในระดับการพัฒนาท่ีตางกัน และจึงยอมมีความตองการท่ีตางๆ กัน แมแตบุคคลโสดาบันสวนใหญ หรือ

อยางนอยจํานวนมากมาย ก็ครองเรือนอยูกับครอบครัวท่ีบาน 
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สารัตถะของหลักการน้ี นาจะไดแก การใหมีชุมชนอิสระ ซอนอยูในสังคมใหญ เพื่อเปนแรงดุลทางธรรม 

หลอเล้ียงธรรมแกสังคม และเปนแหลงอํานวยความหลุดพนจากปจจัยครอบงําของสังคมในเวลานั้นๆ แกผู

ตองการ และพรอมท่ีจะพนออกไป   
ชุมชนนี้ มีท้ังชุมชนรูปแบบ และชุมชนนามธรรม  
• ชุมชนอิสระโดยรูปแบบ ไดแก ภิกษุสงฆ หรือท่ีบางทีเรียกวา สมมติสงฆ อันแทรกซอนและลอยตัว
อยู ทามกลางสังคมใหญของคฤหัสถ  

• ชุมชนอิสระโดยนามธรรม ไดแก สาวกสงฆ หรือท่ีบางทีเรียกวา อริยสงฆ อันประกอบดวยอริยชน 

ท้ังคฤหัสถและบรรพชิต ท่ีแทรกซอนและลอยตัวอยู ทามกลางสังคมใหญของมวลปุถุชน  

สารัตถะน้ีเทากับบอกวา สังคมอุดมคติ มิใชสังคมท่ีมนุษยท้ังหลายเปนอยางหนึ่งอยางเดียวกัน และ

สังคมเชนนั้นเปนไปไมได แตสังคมอุดมคติ เปนสังคมที่มนุษยผูมีพัฒนาการทางจิตปญญา แมจะแตกตางกัน แต
ก็กําลังกาวหนาไปสูจุดหมายเดียวกัน และแมจะแตกตางกัน แตก็อยูอยางกลมกลืนกัน กับท้ังเปนสังคมท่ีมนุษย

มีทางเลือกออกไปอยางดีงาม ในเมื่อไมตองการอยูในสังคมใหญน้ัน (แมแตในยุคพระศรีอาริย ท่ีวาคนเหมือนกัน
ทุกอยาง ก็ยังมีภิกษุสงฆเปนชุมชนอิสระโดยรูปแบบเชนเดียวกัน) 

กลาวเฉพาะสังฆะของภิกษุสงฆ ในแงของความเปนอิสระทางวัตถุ การท่ีจะมีและดํารงรักษาความเปน

อิสระเชนนั้นไวได โดยพื้นฐาน ก็อยูท่ีการมีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาวัตถุนอย ซึ่งตองพวงมากับคุณธรรมในจิตใจ ท่ีจะให

อยูไดอยางดีในวิถีชีวิตอยางน้ัน โดยเฉพาะขอสําคัญท่ีแสดงออกมาในความเปนอยู คือความสันโดษ ดังนั้น 

สันโดษ จึงเปนธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงยํ้าสําหรับพระภิกษุ หรือบรรพชิตท้ังหมด  
พรอมกับสันโดษดานวัตถุ ท่ีทําใหเปนอยูงาย มีความสุขไดดวยอาศัยวัตถุนอยนั้น พระภิกษุเมื่อไมตอง

ใชเวลา เรี่ยวแรง และความคิดไปกับเรื่องวัตถุ ก็นําเวลา เรี่ยวแรง และความคิดไปทุมเทใหกับความเพียร

พยายามในการปฏิบัติเพื่อความเปนอิสระทางจิตปญญาไดเต็มที่ ดังท่ีไดเปนหลักธรรมสําคัญท่ีพระพุทธเจาตรัส

เรียกวา อริยวงศ์ ๔ ประการ  
ขอกลาวรวบรัดวา พระภิกษุสงฆซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาวัตถุนอยนั้น ไมไดประกอบศิลปวิทยาเล้ียงชีพ  

และโดยอาศัยวิถีทางท่ีโบราณประเพณีเปดไว ก็เปนอยูดวยปจจัยส่ีท่ีชาวบานแบงปนให แตพรอมกันน้ัน ก็ถือวา

ไมมีสิทธิเรียกรองเลือกอาหารหรือปจจัยยังชีพท้ังหลาย ควรทําตัวใหเขาเล้ียงงาย มักนอย สันโดษ โดยดําเนิน

ตามหลัก อริยวงศ ๔ ประการ ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไว คือ 

(๑) ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร ตามมีตามได้, เป็นผู้มี
ปกติสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้, ไม่ประกอบอเนสนา (การแสวงหา
ในทางท่ีผิด) เพราะเห็นแก่จีวร,   

เมื่อไม่ได้จีวร ก็ไม่กระวนกระวาย, เมื่อได้จีวร ก็ไม่ติด ไม่สยบ ไม่หมกมุ่น ย่อมใช้สอย
อย่างรู้ทันเห็นโทษ มีปัญญาสลัดตัวออกได้, และทั้งไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความสันโดษ
ด้วยจีวรตามมีตามได้น้ัน;   

ภิกษุใดชาญฉลาด ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในจีวรสันโดษนั้น ภิกษุนี้
เรียกว่า เป็นผู้สถิตในอริยวงศ์ อันเป็นของเก่า มีมาแต่ด้ังเดิม 

(๒) อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาต ตามมีตามได้ ฯลฯ 
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(๓) อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะ ตามมีตามได้ ฯลฯ 

(๔) อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้มีการเจริญกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมย์ ชื่นชมยินดีในการเจริญ
กุศลธรรม มีการละอกุศลธรรมเป็นท่ีรื่นรมย์ ชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรม   

อีกทั้งเธอไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความเป็นผู้มีการเจริญกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมย์ ด้วย
ความชื่นชมยินดีในการเจริญกุศลธรรม ด้วยความเป็นผู้มีการละอกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมย์ ด้วย
ความชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรมน้ัน,   

ภิกษุใดชาญฉลาด ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในภาวนา (การเจริญกุศลธรรม) 
และปหานะ (การละอกุศลธรรม) น้ัน ภิกษุน้ีเรียกว่า เป็นผู้สถิตในอริยวงศ์ อันเป็นของเก่า มี
มาแต่ด้ังเดิม...”1478 

คุณธรรมดังเชนความสันโดษน้ัน วาโดยพื้นฐาน ก็สอดคลองกับศีลสําหรับพระภิกษุสงฆนั้นเอง และศีล

สําหรับพระภิกษุสงฆนั้น ก็จัดวางไวเพื่อใหพระภิกษุสงฆมีวิถีชีวิตแหงความสันโดษ และเพ่ือเกื้อหนุนใหภิกษุ

ท้ังหลายอุทิศชีวิตใหแกการบําเพ็ญเพียรในการพัฒนากุศล และลดละอกุศลน่ันเอง  
เพื่อรวบรัดอีกเชนกัน ขอสรุปวา ศีลสําหรับพระภิกษุสงฆน้ัน พระอรรถกถาจารยประมวลเขาและ

จัดเปนประเภทได ๔ อยาง เรียกวา ปาริสุทธิศีล (ศีลเครื่องใหบริสุทธ์ิ หรือความประพฤติบริสุทธ์ิท่ีจัดเปนศีล) ๔ 

ประการ คือ
1479

  
๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข เวนขอหาม ทําตามขออนุญาต ประพฤติ

เครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย ทานวาศีลขอน้ีรักษาสําเร็จดวยศรัทธา 
๒. อินทรียสังวรศีล ศีลคือความสํารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปอกุศลธรรม เชน ความชอบ ชัง ติดใจ 

หรือขัดใจครอบงํา เม่ือรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง ๖ คือ เม่ือตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกล่ิน ล้ินล้ิมรส กาย

ถูกตองส่ิงกระทบ และใจรูคิดเรื่องราวตางๆ ทานวาศีลขอน้ีสําเร็จดวยสติ 
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิแหงอาชีวะ ไดแก เล้ียงชีวิตโดยทางท่ีชอบธรรมบริสุทธ์ิ ไม

ประกอบการแสวงหาในทางท่ีผิด เชน ไมพูดอวดอุตริมนุสสธรรม คือ ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล 

นิพพาน ท่ีไมมีจริงในตน และไมออกปากขออาหารเพื่อตนเองบริโภคโดยมิไดเจ็บไข เปนตน ไมกระทํากุหนา คือ

การหลอกลวง เชน ปนแตงทาทางหนาตาเครงครัดใหเขาเล่ือมใสถวายปจจัยส่ี ไมกระทําลปนา คือประจบเขากิน 

ไมกระทํานิมิต คือเลศนัยเลียบเคียงตางๆ ใหเขาถวายปจจัย ไมกระทํานิปเปสิกตา คือขูเข็ญกล่ันแกลงเพ่ือใหเขา

ยอมถวายปจจัย และไมเอาลาภตอลาภ เชน ใหของนอยแกเขาไป เพื่อวาเขาจะไดถวายมากตอบมา เปนตน ทาน

วาศีลขอน้ีสําเร็จดวยวิริยะ 
๔. ปจจัยสันนิสิตศีล ศีลท่ีเก่ียวกับปจจัยส่ี ไดแก ปจจัยปจจเวกขณ คือใชสอยปจจัยส่ีดวยพิจารณา

ใหเปนไปตามความหมาย และประโยชน หรือคุณคาท่ีแทจริงของส่ิงนั้นๆ ไมบริโภคดวยตัณหา เชน ฉันอาหาร

เพื่อหลอเล้ียงรางกาย ใหสุขภาพดี มีชีวิตผาสุก ทํากิจไดสบาย ชวยใหมุงไปไดในไตรสิกขา มิใชเพื่อปรนเปรอ 

หรือสนุกสนาน มัวเมา ทานวาศีลขอน้ีสําเร็จดวยปญญา. 
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1479  วิสุทฺธิ.๑/๑๙-๕๖; สงฺคห.๕๕; พึงสังเกตวา อินทรียสังวรนั้น ในบาลี ทานจัดเขาในหมวดสมาธิ เชน ที.สี.๙/๓๒๑/๒๕๕ (เคยอาง) 
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คําแถมทาย 

ยอนกลับไปพูดถึงคฤหัสถ เห็นควรสรุปเรื่องน้ี ดวยการกลาวถึงขอปฏิบัติบางอยางท่ีควรเนนเปนพิเศษ
เกี่ยวกับโภคทรัพย ดังนี้ 

ก. ในแง่บุคคล ควรดําเนินตามพุทธปฏิปทาท่ีนิยมยกยองคนม่ังมีทรัพย เฉพาะแตผูท่ีร่ํารวยข้ึนมา

ดวยความขยันหม่ันเพียรโดยทางสุจริตชอบธรรม และใชทรัพยน้ันทําส่ิงท่ีดีงาม บําเพ็ญประโยชน คือ ยกยอง

ความเปนคนดีมีประโยชน เหนือความมีทรัพย   
โดยเฉพาะ จะตองฝกสอนอบรมอนุชน (คนรุนใหม) ใหมีคานิยมที่จะเห็นเปนความดีงามความสามารถ

อันนาภาคภูมิใจ ตอเม่ือไดสรางสมโภคทรัพยน้ัน ดวยความเพียรโดยสุจริต และมีความต้ังใจมุงหมายท่ีจะใช

ทรัพยนั้นทําส่ิงท่ีดีงาม บําเพ็ญประโยชน 
การนิยมยกยองคนเพียงเมื่อเห็นเขาเปนคนมั่งมี โดยคิดวา เขาเปนคนมีบุญ ไดทํากรรมดีไวในปางกอน 

(ชาติกอน) ไมมองดูการสรางเหตุแหงความม่ังมีของเขาในชาติปจจุบัน นับวาเปนการปฏิบัติผิดจากแนวทางของ

พระพุทธศาสนาทั้งสองดาน คือ ท้ังเปนการไมดําเนินตามแบบอยางของพระพุทธเจาดังท่ีกลาวขางตน และท้ังเปน

การไมใชปญญาสืบสาวเหตุปจจัยใหตลอดสาย   
โดยเฉพาะเหตุปจจัยในชาติปจจุบัน เปนสวนท่ีสัมพันธโดยตรงใกลชิดกวา จึงตองพิจารณา และให

ความสําคัญมากกวา สวนกรรมปางกอน จะชวยได ก็เพียงเปนพ้ืนฐานเดิมท่ีสนับสนุน เชน รางกาย ความถนัด 

เชาวนไวไหวพริบ  และจริตนิสัยบางอยางท่ีเกื้อกูลแกการนั้น  
หากจะมองกรรมปางกอนเปนเหตุสําคัญ ก็จะไดเฉพาะคนท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีม่ังมีอยูแลว และแม

ในกรณีเชนน้ี พระพุทธเจาก็หาไดทรงยกเปนขอสําหรับท่ีจะยกยองสรรเสริญไม เพราะหลักทั่วไปของ

พระพุทธศาสนา ไมถือความประเสริฐเพียงเพราะชาติตระกูลอยูแลว  
จุดท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญสําหรับบุคคลเชนนั้น คือกรรมดีงามท่ีเปนเหตุใหเขามาไดรับผลอันนา

ปรารถนาน้ีตางหาก สวนการท่ีเขาเกิดมาในความมั่งมีพรั่งพรอมอยูแลวน้ัน ก็เปนอันวาเขาไดรับผลดีของเขาอยู

แลว ไมจําตองยกเอามาสรรเสริญอีก ตามหลักพุทธศาสนาถือวา นั่นเปนทุนเดิม หรือพื้นฐานดี ซึ่งทําใหเขามี

โอกาสดี หรือพรอมดีกวาผูอื่น หรือจะเรียกวาไดเปรียบคนอื่น ในการท่ีจะกาวตอไปในชาตินี้  
เปนอันวา ผลของเรื่องเกาไดเสร็จส้ินไปแลว ถึงจุดเริ่มตนใหม จุดท่ีพระพุทธเจาจะทรงติเตียนหรือ

สรรเสริญสําหรับคนเชนนี้ ก็อยูท่ีวา เขาจะปฏิบัติตอทุนเดิมหรือพื้นฐานดีท่ีเขามีอยูแลวน้ันอยางไร  
สวนสําหรับกรณีท่ัวไป ก็ดังท่ีกลาวแลวขางตน คือ จะทรงยกยองสรรเสริญ หรือติเตียน ก็อยูท่ีวา 

กรรมอันเปนวิธีท่ีเขากระทําเพ่ือใหเกิดทรัพยน้ัน สุจริตชอบธรรมหรือไม และเขาปฏิบัติตอโภคทรัพยนั้นอยางไร   
พูดอีกอยางหน่ึงใหตรงจุดวา มิใชความมั่งมี หรือคนมั่งมีดอก ท่ีพระพุทธเจาทรงติเตียนหรือสรรเสริญ 

พระพุทธเจาทรงติเตียนหรือสรรเสริญ ท่ีการกระทําของคนม่ังมีตางหาก  

ข. ในแง่สังคม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทรัพยเปนอุปกรณ หรือเปนปจจัยอุดหนุนชีวิต ไมใช

จุดหมายของชีวิต ทรัพยจึงควรเปนเครื่องชวยใหมนุษยมีความสะดวกมากข้ึน และพรอมมากขึ้น ในการท่ีจะ

ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม และทํากิจท่ีดีงาม เพ่ือเขาถึงส่ิงท่ีดีงามยิ่งขึ้นไป  
ทรัพยเกิดข้ึนท่ีไหน แกบุคคลใด ก็ควรเกิดข้ึนเพื่อเก้ือกูลแกมนุษย เปนปจจัยอุดหนุนใหมนุษย

ท้ังหลายสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงาม พรอมท่ีจะทําส่ิงท่ีดีงามไดมากยิ่งขึ้น    



๗๕๒  พุทธธรรม 
 

ตามหลักการน้ี เม่ือทรัพยเกิดข้ึนแกบุคคลผูหน่ึง ก็คือมีทรัพยเกิดขึ้นแกมนุษย หรือมีทรัพยเกิดข้ึนแลว

ในสังคม เม่ือบุคคลผูหน่ึงม่ังมีข้ึน สังคมก็พลอยยิ่งเจริญงอกงามอุดมสมบูรณยิ่งข้ึน ดังน้ัน ทรัพยเกิดข้ึนแกคน

ดีคนหนึ่ง ก็เทากับเกิดข้ึนแกสังคมดวย บุคคลดีท่ีม่ังมีข้ึนนั้น เปนเหมือนเนื้อนาดีท่ีขาวงอกงามขึ้นเพื่อประโยชน
สุขของคนท้ังปวง

1480
   

คนม่ังมีตามหลักการน้ี พึงยินดีเอิบอิ่มใจ ท่ีไดมีความสามารถทําหนาท่ีเปนตัวแทน เปนเจาการ หรือมี

เกียรติ เหมือนไดรับความไววางใจจากสังคม ในการจัดหาทรัพยมาชวยอุดหนุนหลอเล้ียงเพื่อนมนุษยในสังคม

ของตน ใหอยูสุขสบาย และมีโอกาสทํากิจท่ีดีงาม
1481

   
แตในทางตรงขาม ถาบุคคลผูหน่ึง ยิ่งร่ํารวยขึ้น สังคมยิ่งซูบโทรมลง เพื่อนมนุษยย่ิงมีทุกขทรมานมาก

ข้ึน ก็เปนเครื่องแสดงวา มีการปฏิบัติผิดตอทรัพย ทรัพยไมเปนปจจัยอุดหนุนตามวัตถุประสงคของมัน ไมชา

สังคมก็จะระสํ่าระสาย ในท่ีสุด ถามิใชบุคคลมั่งมีอยูไมได ก็สังคมอยูไมได หรือท้ังสองอยาง สังคมอาจปลดเขา

จากตําแหนง แลววางระบบวิธีจัดหาทรัพย และต้ังเจาหนาท่ีจัดสรรทรัพยใหม ซึ่งอาจเปนผลดีขึ้น หรือเลวลงก็ได   
แตจะอยางไรก็ตาม คติก็มีอยูวา ถามนุษยปฏิบัติผิด ทรัพยท่ีมีข้ึนเพื่อประโยชน ยอมกลับเปนโทษ ท่ี

ทําลายท้ังความเปนมนุษย ตัวมนุษย และสังคมมนุษย 

ค. ในแง่รัฐ พระพุทธศาสนามองเห็นความสําคัญของทรัพยในสังคมของชาวโลกวา ความจนเปนความ

ทุกขในโลก
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 ความยากไรขาดแคลน เปนสาเหตุสําคัญของอาชญากรรมและความช่ัวรายตางๆ ในสังคม
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(เชนเดียวกับความโลภ และสัมพันธกันกับความโลภดวย) และถือวาเปนหนาท่ีของรัฐ หรือผูปกครองบานเมือง 

ท่ีจะตองคอยเอาใจใสดูแลจัดสรรปนทรัพยใหแกเหลาชนผูไรทรัพย ไมใหมีคนจนยากขัดสนในแผนดิน
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 ซึ่ง

ท้ังน้ี ยอมตองอาศัยวิธีการตางๆ ประกอบกัน และตามท่ีเหมาะกับสถานการณ  
เฉพาะอยางย่ิง การเปดชองทางสรางโอกาสใหทวยราษฎรทํามาหาเล้ียงชีพเจริญกาวหนาโดยสุจริต การ

สงเสริมอาชีพ การจัดสรรเกี่ยวกับทุนและอุปกรณ ตามหลักราชสังคหวัตถุ ๔
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 และการควบคุมปองกันไมใหมี

อธรรมการ คือ การทําการและวิธีการทั้งหลาย ท่ีไมชอบธรรม ไมเปนธรรม มีการเอารัดเอาเปรียบกัน เปนตน 

โดยที่รัฐควรถือเปนหลักการวา การลดหมดไปของคนยากไร เปนเครื่องวัดความสําเร็จไดดีกวาการเพิ่มข้ึนของ

คนร่ํารวย และใหการลดหมดไปของความขัดสนนั้น เปนผลของการจัดการทางสังคม ท่ีไมละเลยการพัฒนาคน 

ง. ในแง่ระบบเศรษฐกิจ-การเมือง มักมีคําถามวา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง แบบไหน ถูกตอง 

หรือไปกันไดกับพระพุทธศาสนา เรื่องน้ี อยางนอยในข้ันพื้นฐาน ไมใชเรื่องท่ีพระพุทธศาสนาจะตองตอบ หรือ

หากไมถือวาตีโวหาร ก็อาจตองยอนวา ระบบไหนท่ีปฏิบัติไดตามหลักการของพระพุทธศาสนา ก็ระบบน้ันแหละ  

                                                 
1480  พึงอางพุทธพจนวา สัตบุรุษเกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์สุขของคนท้ังปวง (องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๘/๒๔๙) และพุทธพจนวา ทรัพย์มีแก่

คนดี เหมือนมีสระนํ้าในที่ใกล้บ้าน ทุกคนไดกินใชสุขสดชื่น แตทรัพย์มีแก่คนร้าย เหมือนสระนํ้าอยู่ในถิ่นอมนุษย์ ถึงจะใส
ดีรื่นรมย ก็ไรประโยชน (สํ.ส.๑๕/๓๘๗-๙/๑๓๐-๑) 

1481  เทียบกับคติการเกิดขึ้นแหงอํานาจและผูปกครองตามคติพุทธศาสนา เชน ในอัคคัญญสูตร (ที.ปา.๑๑/๖๒/๑๐๑); เศรษฐีชาวพุทธ 
เชน อนาถบิณฑิก ดําเนินตามปฏิปทาน้ี จึงสละทรัพยเพื่อสงฆและคนยากไรตลอดเวลายาวนาน จนหมดตัว ก็ไมเสียดาย 

1482  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๖/๓๙๓ 
1483  ที.ปา.๑๑/๓๙/๗๐; ๔๕/๗๗ 
1484  เชน ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕; ที.สี.๙/๒๐๖/๑๗๒; มุงชวย พรอมกับสงเสริมความขยัน ไมใหจนเพราะเกียจคราน 
1485 เชน องฺ.อฏก.๒๓/๙๑/๑๕๒; ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๕/๒๔๖ 



บทท่ี ๑๕ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล  ๗๕๓ 
 

  

ความจริง ระบบตางๆ น้ัน เปนเร่ืองในระดับวิธีการ และเรื่องของวิธีการน้ัน ตามหลักพุทธศาสนาถือวา ยอม

เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงไปได ตามปจจัยแวดลอม ท้ังในทางกาละและเทศะ สิ่งท่ีจะตองพูดกอนก็คือ หลักการและ

วัตถุประสงค   
สาระสําคัญของโภคทรัพย กดั็งท่ีไดกลาวแลวในขอ ข. คือ เปนอุปกรณ หรือเปนปจจัยอุดหนุน ชวยใหมนุษย

สามารถจัดสรรความเปนอยูของพวกตน ใหสะดวก และเกื้อกูลแกการท่ีจะอยูรวมกันโดยสงบสุข และมีความพรอม

ยิ่งข้ึน ท่ีจะทําสิ่งดีงาม บรรลุความดีงามท่ียิ่งๆ ข้ึนไป เม่ือทรัพยเกิดข้ึนท่ีไหน หรือแกใครก็ตาม ก็คือมีปจจัยอุดหนุน

เกิดข้ึนแลวในสังคม มนุษยท้ังหลายควรจะสามารถมีชีวิตท่ีดีและเจริญงอกงามยิ่งข้ึน  
ระบบวิธีทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง อันหน่ึงอันใดก็ตาม สามารถทําใหสําเร็จผลดวยดีตามความหมายแหง

หลักการและวัตถุประสงคน้ี ระบบวิธีน้ัน ก็สอดคลองกับพระพุทธศาสนา  
สวนท่ีวา ระบบวิธีเปนสิ่งท่ีเน่ืองดวยปจจัยแวดลอมแหงกาละและเทศะนั้น มองเห็นไดงาย เชนในพุทธกาล 

เม่ือพระพุทธเจาทรงต้ังคณะสงฆข้ึน เปนชุมชนเฉพาะกิจเฉพาะวัตถุประสงค ทรงจัดวางวินัยใหพระภิกษุไมมีทรัพยสิน

สวนตัว นอกจากบริขาร ๘ แตใหทรัพยสินเปนของสงฆ คือสวนรวมหรือของกลางน้ัน ในเวลาเดียวกัน สําหรับสังคม

ของชาวโลก ซ่ึงขณะน้ันมีการปกครองในชมพูทวีป ๒ แบบ ก็ทรงสอนหลักอปริหานิยธรรมสําหรับรัฐท่ีปกครองแบบ

สามัคคีธรรม หรือแบบสาธารณรัฐ และทรงสอนหลักจักรวรรดิวัตรสําหรับรัฐท่ีปกครองแบบราชาธิปไตย   
เร่ืองน้ี แสดงลักษณะอยางหนึ่งของพุทธธรรมดวย คือ พุทธธรรมไมใชเปนเพียงปรัชญา หรือเร่ืองของนักคิด 

แตเปนเรื่องของศาสดานักปฏิบัติ ซ่ึงเขาไปเกี่ยวของกับประชาชนผูดํารงชีวิตจริง ทามกลางสภาพสังคมและสถานการณ

ท่ีเปนไปอยูในเวลาน้ันๆ ตองสอนสิ่งท่ีเขาใชได ปฏิบัติได ใหเกิดประโยชนสุขแกเขาต้ังแตปจจุบัน ดังท่ีเรียกวา ทรงสอน

ความจริงท่ีเปนประโยชน หากจะตองรอจนกวาหลังจากสถาปนาระบบท่ีวาดีท่ีสุด ซ่ึงความจริงก็ยังเปนเพียงระบบท่ีหวัง

วาดีท่ีสุด เสร็จแลว จึงคอยใชระบบน้ันทําใหประชาชนประสบประโยชนสุข อยางน้ีจะพนจากความเปนการปฏิบัติท่ีเลื่อน

ลอย และพนจากความงมงายไดอยางไร   
ในเม่ือท้ังระบอบสามัคคีธรรมก็มีอยู ท้ังระบอบราชาธิปไตยก็มีอยู ในเวลาน้ัน ก็เปนอันวา ประชาชนที่อยู

ภายใตระบอบราชาธิปไตย พระศาสดาก็ตองชวยใหเขาอยูดีมีสุข ประชาชนที่อยูภายใตระบอบสามัคคีธรรม พระองคก็

ตองชวยใหเขาอยูดีมีสุข    
• สําหรับระบอบแรก ทรงเนนใหผูปกครองมองเห็นยศศักด์ิอํานาจ เปนเครื่องมือสรางประโยชนสุขแกราษฎร 
มิใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาสิ่งปรนเปรอบําเรอสุขสวนตน  

• สําหรับระบอบหลัง ทรงแนะนําหลักและวิธีการท่ีจะดําเนินกิจการใหเขมแข็งม่ันคงไดผลดี   
ในระยะท่ีระบอบราชาธิปไตยเจริญในทางดีงามอยางสูงสุด คติธรรมแนวพุทธน้ี ก็ไดเปนหลักการปกครองของ

พระเจาอโศกมหาราช ดังดํารัสของพระองคในศิลาจารึกวา  
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ไม่ทรงถือว่า ยศหรือเกียรติ จะเป็นสิ่งมี

ประโยชน์มาก เว้นแต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติ เพื่อความมุ่งหมายนี้ว่า ทั้งในบัดนี้ และในเบื้องหน้า ขอ
ประชาชนทั้งหลาย จงตั้งใจสดับฟังคําสอนธรรมของข้าฯ และจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติในทางธรรม”1486 

เม่ือจับสาระท่ีเปนหลักการและความมุงหมายของพระพุทธศาสนาในเร่ืองน้ีไดแลว การท่ีจะวินิจฉัยวา ระบบใด

ถูกตองสอดคลองกับหลักการและความมุงหมายน้ัน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีตองพิจารณารายละเอียดกันยืดยาว ก็ปลอยใหเปน

เร่ืองของผูรูเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบน้ันๆ จะพึงถกเถียงกัน หรือหากจะคิดวางระบบวิธีใหมท่ีถูกตองไดผลดียิ่งกวา

ระบบตางๆ เทาท่ีมีอยู ข้ึนมาได ก็คงจะยิ่งเปนการดี   
แตท้ังน้ี ยังมิใชกิจของหนังสือน้ี เพราะเปนเร่ืองในภาคประยุกต ท่ีจะพึงเขียนไวตางหาก 

                                                 
1486  ดู ธรรมโองการ จารึกศิลา ฉบับท่ี ๑๐ ในจารึกอโศก (หนังสือ Asokan Edicts หรือ Asokan Inscriptions ฉบับใดก็ได) 



 

ตอน ๕: ชีวิตควรเปนอยูอยางไร? 

องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: 

หมวดสมาธิ 

 

                 

บทท่ี ๑๖ 

๖. สมัมาวายามะ 

องคมรรคนี้ เปนขอแรกในหมวดสมาธิ จัดเขาในอธิจิตตสิกขา มีคําจํากัดความแบบพระสูตร ดังนี้ 

“ภิกษุท้ังหลาย สัมมาวายามะ เป็นไฉน? น้ีเรียกว่าสัมมาวายามะ คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 

๑) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ มุ่งมั่น เพื่อความไม่เกิดขึ้น 
แห่งอกุศลธรรม อันเป็นบาป ท่ียังไม่เกิดขึ้น  

๒) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ มุ่งมั่น เพื่อละเสีย ซึ่งอกุศล
ธรรม อันเป็นบาป ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

๓) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ มุ่งมั่น เพื่อความเกิดขึ้น แห่ง
กุศลธรรม ท่ียังไม่เกิดขึ้น 

๔) ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ มุ่งม่ัน เพื่อความดํารงอยู่ เพื่อ
ความไม่เลือนหาย เพื่อภิญโญภาพ เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์ แห่งกุศล
ธรรม ท่ีเกิดขึ้นแล้ว”1487 

สวนในอภิธรรม มีคําจํากัดความเพ่ิมอีกแบบหน่ึง ดังนี้ 
“สัมมาวายามะ เป็นไฉน? การระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) ทางใจ ความก้าวหน้า 

ความบากบั่น ความขะมักเขม้น ความพยายาม ความอุตสาหะ ความอึดสู้ ความเข้มแข็ง 
ความมั่นคง ความก้าวหน้าไม่ลดละ ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ การแบกทูน
เอาธุระไป วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค์ ที่เป็นองค์มรรค นับ
เน่ืองในมรรค น้ีเรียกว่า สัมมาวายามะ”1488 

ในคําจํากัดความและความหมายท้ังหมดนี้ พึงสังเกตความสําคัญของฉันทะ ท่ีเปนตัวนําของ
สัมมาวายามะ และเปนสาระหลักของความเพียรท้ังหมด 

                                                 
1487  ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๘; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๔; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๘/๑๓๗; ๕๗๕/๓๑๗ 

1488  อภิ.วิ.๓๕/๑๘๑/๑๔๐; ๕๘๖/๓๒๐ 

๒ 
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สัมมาวายามะ อยางท่ีแยกเปน ๔ ขอ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตร น้ัน เรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา 

สัมมัปปธาน
1489

 หรือ ปธาน ๔
1490

 และมีช่ือเรียกเฉพาะ สําหรับความเพียรแตละขอน้ันวา 
๑. สังวรปธาน  เพียรปองกัน หรือเพียรระวัง  (อกุศล ท่ียังไมเกิด) 
๒. ปหานปธาน  เพียรละ หรือเพียรกําจัด  (อกุศล ท่ีเกิดข้ึนแลว) 
๓. ภาวนาปาน  เพียรเจริญ หรือเพียรสราง  (กุศล ท่ียังไมเกิด) 
๔. อนุรักขนาปธาน  เพียรอนุรักษ หรือเพียรรักษาและสงเสริม  (กุศล ท่ีเกิดข้ึนแลว) 
บางแหงมีคําอธิบายแบบยกตัวอยางความเพียร ๔ ขอนี้ เชน 

1491 
๑. สังวรปธาน ไดแก ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต (ไมคิดเคล้ิมหลงติดในรูปลักษณะท่ัวไป) 

ไมถืออนุพยัญชนะ (ไมคิดเคล้ิมหลงติดในลักษณะปลีกยอย) ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม ซึ่งอินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวม
แลวจะพึงเปนเหตุใหบาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัส (ความยินดียินราย หรือชอบใจไมชอบใจ) ครอบงํา
ได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย; ฟงเสียงดวยหู, สูดกล่ินดวยจมูก, ล้ิมรสดวยล้ิน, ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดวยใจ (ก็เชนเดียวกัน) 

๒. ปหานปธาน ไดแก ภิกษุไมยอมใหกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และบาปอกุศลธรรม

ท้ังหลาย ท่ีเกิดขึ้นแลวต้ังอยูได ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหหมดส้ินไปเสีย ทําใหไมมีเหลืออยูเลย 
๓. ภาวนาปธาน ไดแก ภิกษุเจริญ โพชฌงค ๗ ประการ ซึ่งอิงวิเวก อิงวิราคะ อิงนิโรธ โนมไปเพื่อ

การสลัดพน 
๔. อนุรักขนาปธาน ไดแก ภิกษุอนุรักษ์ (คอยถนอมรักษา) สมาธินิมิตอันดี คือ สัญญา ๖ ประการท่ี

เกิดขึ้นแลว 
ความเพียรเปนคุณธรรมสําคัญยิ่งขอหน่ึงในพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจากการท่ีสัมมาวายามะเปน

องคมรรคประจําขอ ๑ ใน ๓ ขอ (สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ) ซึ่งตองคอยชวยหนุนองคมรรคขออื่นๆ 

ทุกขอเสมอไป ดังกลาวแลวขางตน 
1492

 และในหมวดธรรมที่เก่ียวกับการปฏิบัติแทบทุกหมวด จะพบความเพียร

แทรกอยูดวย ในชื่อใดช่ือหนึ่ง การเนนความสําคัญของธรรมขอนี้ อาจพิจารณาไดจากพุทธพจน เชน 

“ธรรมน้ี เป็นของสําหรับผู้ปรารภความเพียร มิใช่สําหรับคนเกียจคร้าน”1493 
“ภิกษุท้ังหลาย เรารู้ชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ 
๑) ความเป็นผู้ไม่สันโดษ ในกุศลธรรมท้ังหลาย 
๒) ความเป็นผู้ไม่ยอมถอยหลัง ในการบําเพ็ญเพียร 
...เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลาย พึงศึกษาดังนี้ว่า: เราจักตั้งความเพียรอันไม่ถอยหลัง ถึง

จะเหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูก เนื้อและเลือดในสรีระ จะแห้งเหือดไป ก็ตามที ยังไม่
บรรลุผลที่บุคคลพึงลุถึงได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่น
ของบุรุษแล้ว ท่ีจะหยุดย้ังความเพียรเสีย เป็นอันไม่มี – เธอทั้งหลายพึงศึกษาฉะน้ีแล”1494 

                                                 
1489  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๓/๑๙ (แปลเปนไทยอยางงายๆ วา ความเพียรถูกตอง หรือสมบูรณแบบ) 
1490  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๙/๙๖ 
1491  ดู องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔/๒๐ 
1492  ดู ม.อุ.๑๔/๒๕๘-๒๗๘/๑๘๑-๑๘๗ 
1493  องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๐/๒๓๗ 
1494  องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔ 



๗๕๖  พุทธธรรม 
 

การท่ีตองเนนความสําคัญของความเพียรนั้น นอกจากเหตุผลอยางอื่นแลว ยอมสืบเน่ืองมาจากหลัก

พื้นฐานของพระพุทธศาสนาท่ีวา สัจธรรมเปนกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา พระพุทธเจา
หรือศาสดา มีฐานะเปนผูคนพบหลักความจริงนั้น แลวนํามาเปดเผยแกผูอื่น การไดรับผลจากการปฏิบัติ เปน

เรื่องของความเปนไปอันเท่ียงธรรม ตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ศาสดามิใชผูบันดาล เม่ือเปนเชนนี้ ทุกคนจึง

จําเปนตองเพียรพยายามสรางผลสําเร็จดวยเรี่ยวแรงของตน ไมควรคิดหวัง และออนวอนขอผลที่ตองการ โดย
ไมกระทํา หลักพุทธศาสนาในเรื่องน้ี จึงมีวา  

“ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ, อกฺขาตาโร ตถาคตา.”  
“ความเพียร ท่านทั้งหลายต้องทําเอง ตถาคตท้ังหลาย เป็นแต่ผู้บอก (ทาง) ให้”1495 

อยางไรก็ตาม การทําความเพียร ก็เชนเดียวกับการปฏิบัติธรรมขออื่นๆ ตองเริ่มกอตัวขึ้นในใจใหพรอม

และถูกตองกอน แลวจึงขยายออกไปเปนการกระทําภายนอก ใหประสานกลมกลืนกัน มิใชคิดอยากทําความ

เพียร ก็สักแตวาระดมใชกําลังกาย เอาแรงเขาทุม ซึ่งอาจกลายเปนการทรมานตนเอง ทําใหเกิดผลเสียไดมาก  
โดยนัยนี้ การทําความเพียรจึงตองสอดคลองกลมกลืนกันไปกับธรรมขออื่นๆ ดวย โดยเฉพาะ

สติสัมปชัญญะ มีความรูความเขาใจ ใชปญญา มีสติตรวจสอบ ดําเนินความเพียรใหพอเหมาะ อยางท่ีเรียกวาไม

ตึง และไมหยอนเกินไป ดังเรื่องตอไปนี้ 

ครั้งนั้น ทานพระโสณะพํานักอยูในปาสีตวัน ใกลเมืองราชคฤห ทานไดทําความเพียรอยางแรงกลา เดิน

จงกรมจนเทาแตกท้ังสองขาง แตไมสําเร็จผล คราวหน่ึง ขณะอยูในท่ีสงัด จึงเกิดความคิดข้ึนวา “บรรดาสาวก
ของพระผูมีพระภาค ท่ีเปนผูต้ังหนาทําความเพียร เราก็เปนผูหน่ึง ถึงกระนั้น จิตของเราก็หาหลุดพนจากอาสวะ

หมดอุปาทานไม ก็แหละ ตระกูลของเราก็มีโภคะ เราจะใชจายโภคสมบัติ และทําความดีตางๆ ไปดวยก็ได อยา

กระน้ันเลย เราลาสิกขา ไปใชจายโภคสมบัติ และบําเพ็ญความดีตางๆ เสียเถิด” 
พระพุทธเจาทรงทราบความคิดของทานโสณะ และไดเสด็จมาสนทนาดวย 

พระพุทธเจา: โสณะ เธอเกิดความคิด (ดังกล่าวข้างต้น) มิใช่หรือ?  
โสณะ:  ถูกแล้ว พระเจ้าข้า 
พระพุทธเจา: เธอคิดเห็นอย่างไร? ครั้งก่อน เมื่อเป็นคฤหัสถ์ เธอเป็นผู้ชํานาญในการดีดพิณ
มิใช่หรือ  
โสณะ:  ถูกแล้ว พระเจ้าข้า 

พระพุทธเจา: เธอคิดเห็นอย่างไร? คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป คราวนั้นพิณของเธอมี
เสียงเพราะ หรือเหมาะท่ีจะใช้การ กระน้ันหรือ? 
โสณะ:  หามิได้ พระเจ้าข้า 
พระพุทธเจา: เธอคิดเห็นอย่างไร? คราวใด สายพิณของเธอหย่อนเกินไป คราวนั้นพิณของ
เธอ มีเสียงเพราะ หรือเหมาะท่ีจะใช้การ กระน้ันหรือ? 
โสณะ:  หามิได้ พระเจ้าข้า 

                                                 
1495  ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๑ 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๗๕๗ 
 

  

พระพุทธเจา: แต่คราวใด สายพิณของเธอ ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ตั้งอยู่ในระดับพอดี 
คราวน้ันพิณของเธอ จึงจะมีเสียงไพเราะ หรือเหมาะท่ีจะใช้การ ใช่ไหม? 
พระโสณะ:  ถูกแล้ว พระเจ้าข้า 

พระพุทธเจา: ฉันนั้นเหมือนกัน โสณะ ความเพียรที่ระดมมากเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความ
ฟุ้งซ่าน ความเพียรที่หย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน เพราะเหตุนั้นแล เธอจง
ต้ังใจกําหนดความเพียรให้เสมอพอเหมาะ จงเข้าใจความเสมอพอดีกัน แห่งอินทรีย์ทั้งหลาย1496 
และจงถือนิมิตในความเสมอพอดีกันน้ัน”1497 

ตัวสัมมาวายามะเองแทๆ ท่ีเปนองคมรรคน้ัน เปนคุณธรรมอยูภายในจิตใจของบุคคลก็จริง แตกระนั้น 

สัมมาวายามะจะทําหนาท่ีของมันได และจะเจริญงอกงามขึ้นได ยอมตองอาศัยความสัมพันธกับโลกภายนอก 

กลาวคือ การวางทาที ตอบสนอง และจัดการกับอารมณตางๆ ท่ีรับรูเขามาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย บาง การแผ

ขยายความเพียรนั้นจากภายในจิตใจออกไปเปนการกระทํา ความประพฤติ การดําเนินชีวิต และการประกอบ

กิจการตางๆ บาง สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเอื้อ หรือไมเอื้อ มีอิทธิพลตอการประกอบความเพียรและความเจริญ

งอกงามของคุณธรรมภายใน ท้ังในทางเก้ือกูลและในทางขัดขวางบ่ันรอน บาง   
เฉพาะอยางยิ่ง ความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติธรรม ชนิดท่ีขยายออกเปนการกระทํา

ภายนอก และซึ่งกระทํากันอยางเปนงานเปนการ ท่ีเรียกวา “ปธาน” น้ัน ตองเก่ียวของและอิงอาศัยปจจัย

แวดลอมภายนอกเปนอันมาก ท้ังปจจัยแวดลอมทางรางกาย ทางธรรมชาติ และทางสังคม  
ณ จุดหรือขั้นตอนนี้แหละ ท่ีพุทธธรรมกลาวถึงบทบาทและความสําคัญของปจจัยแวดลอมภายนอก

เหลาน้ัน ตอการสรางสรรคชีวิตท่ีดีงาม และการเขาถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือใหเห็นตัวอยาง ท่ีแสดงความคิดดังกลาวแลวน้ัน ขอนําเอาพุทธพจนท่ีตรัสเกี่ยวกับเรื่องเชนน้ีมา

ประกอบการพิจารณาสักเล็กนอย 
“ภิกษุทั้งหลาย คุณสมบัติของผู้บําเพ็ญเพียร (ปธานิยังคะ/องค์ของผู้มีปธาน) มี ๕ 

ประการเหล่าน้ี; ๕ ประการ คืออะไร? (กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
(๑) เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อตถาคตโพธิ ว่า แม้เพราะเหตุดังนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์

น้ัน เป็นอรหันต์ เป็นสัมมาสัมพุทธะ ฯลฯ เป็นผู้จําแนกแจกธรรม 
(๒) เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย ประกอบด้วยไฟเผาผลาญเครื่องย่อยอาหารอัน

สม่ําเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก พอปานกลาง เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร 
(๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา เป็นผู้เปิดเผยตัวตามเป็นจริง ทั้งในพระศาสดา ทั้งใน

เพ่ือนพรหมจารี ผู้เป็นวิญญู 
(๔) เป็นผู้ระดมความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีความ

เข้มแข็ง บากบั่น ม่ันคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 
(๕) เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอย่างอริยะ ที่หยั่งถึงความเกิดขึ้นและความดับ

สลาย ชําแรกกิเลสได้ อันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ”1498 
                                                 
1496  อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา 
1497  เรื่องน้ีมาใน วินย.๕/๒/๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๑๙ 
1498  ที.ปา.๑๑/๔๑๑/๒๙๕; ม.ม.๑๓/๕๑๘/๔๗๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๓/๗๔; องฺ.ทสก.๒๔/๑๑/๑๖ 



๗๕๘  พุทธธรรม 
 

“ภิกษุทั้งหลาย ๕ อย่างเหล่านี้ มิใช่สมัยที่เหมาะสําหรับบําเพ็ญเพียร; ๕ อย่าง คือ
อะไร? (กล่าวคือ)  

(๑) ภิกษุเป็นผู้แก่เฒ่า ถูกชราครอบงํา 
(๒) ภิกษุเป็นผู้เจ็บไข้ ถูกพยาธิครอบงํา 
(๓) สมัยทุพภิกขา ข้าวไม่ดี หาอาหารยาก ไม่สะดวกที่จะยังชีพด้วยบิณฑบาต 
(๔) สมัยที่มีภัย เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโจรผู้ร้ายจากป่ามาปล้นตี ชาวชนบทพากันขึ้น

ยานพาหนะผันผ้ายย้ายหนี 
(๕) สมัยท่ีสงฆ์แตกแยกกัน เม่ือสงฆ์แตกแยกแล้ว ย่อมมีการด่าว่ากัน บริภาษกัน มีการ

ใส่ร้าย และละทิ ้งกันและกัน คนที่ยังไม่เลื ่อมใส ก็ไม่เลื ่อมใส บางคนที่เลื ่อมใสแล้ว ก็
เปล่ียนไป กลายเป็นอย่างอ่ืน 

“ภิกษุทั้งหลาย ๕ อย่างเหล่านี้ เป็นสมัยที่เหมาะสําหรับบําเพ็ญเพียร; ๕ อย่าง คือ
อะไร? (กล่าวคือ) 

(๑) ภิกษุยังหนุ่ม ยังเยาว ์มีผมดําสนิท ประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญ เป็นปฐมวัย 
(๒) ภิกษุเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย ฯลฯ 
(๓) สมัยสุภิกขา ข้าวดี หาอาหารได้ง่าย สะดวกท่ีจะยังชีพด้วยบิณฑบาต 
(๔) สมัยที่มนุษย์ (ประชาชน) ทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน ชื่นชมต่อกัน ไม่วิวาทกัน เป็น

เหมือนน้ํานมกับน้ํา มองดูกันด้วยสายตาประกอบด้วยความรัก 
(๕) สมัยที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน ชื่นชมต่อกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศร่วมเป็นอันเดียวกัน 

เป็นอยู่ผาสุก, เมื่อสงฆ์พร้อมเพียงกัน ก็ไม่มีการด่าว่ากัน ไม่บริภาษกัน ไม่ใส่ร้ายกัน ไม่
ทอดท้ิงกัน คนท่ียังไม่เล่ือมใส ก็เล่ือมใส และคนท่ีเล่ือมใสแล้ว ย่อมเล่ือมใสยิ่งขึ้นไป”1499 

๗. สัมมาสติ 

คําจํากัดความ 

สัมมาสติ เปนองคมรรคขอท่ี ๒ ในหมวดสมาธ ิจัดเขาในอธิจิตตสิกขา มีคําจํากัดความในพระสูตร ดังน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย สัมมาสติ เป็นไฉน? น้ีเรียกว่าสัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 

๑) ตามเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ปลอดไร้อภิชฌาและโทมนัสในโลก 
๒) ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ปลอดไร้อภิชฌา

และโทมนัสในโลก 
๓) ตามเห็นจิตในจิต มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ปลอดไร้อภิชฌาและโทมนัสในโลก 
๔) ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ปลอดไร้อภิชฌาและ

โทมนัสในโลก”1500 

                                                 
1499  องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๔/๗๕ 
1500  ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๙; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๔; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๔; อภิ.วิ.๓๕/๑๖๙/๑๓๗; ๕๗๖/๓๑๘ 
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คําจํากัดความอีกแบบหนึ่ง ท่ีปรากฏในคัมภีรอภิธรรม วาดังน้ี 
“สัมมาสติ เป็นไฉน? สติ คือ การคอยระลึกถึงอยู่เนืองๆ การหวนระลึก (ก็ดี) สติ คือ 

ภาวะที่ระลึกได้ ภาวะที่ทรงจําไว้ ภาวะที่ไม่เลือนหาย ภาวะที่ไม่ลืม (ก็ดี) สติ คือ สติที่เป็น
อินทรีย์ สติท่ีเป็นพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ ที่เป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกว่า 
สัมมาสติ”1501 

สัมมาสติ ตามคําจํากัดความแบบพระสูตรน้ัน ก็คือหลักธรรมท่ีเรียกวา สติปฏฐาน ๔ น่ันเอง หัวขอท้ัง 

๔ ของหลักธรรมหมวดน้ี มีช่ือเรียกส้ันๆ คือ 
๑) กายานุปสสนา (การพิจารณากาย, การตามดูรูทันกาย) 
๒) เวทนานุปสสนา (การพิจารณาเวทนา, การตามดูรูทันเวทนา) 
๓) จิตตานุปสสนา (การพิจารณาจิต, การตามดูรูทันจิต) 
๔) ธัมมานุปสสนา (การพิจารณาธรรมตางๆ, การตามดูรูทันธรรม) 

กอนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติ ตามหลักสติปฏฐาน ๔ นี้ เห็นวา ควรทําความเขาใจท่ัวๆ ไป

เกี่ยวกับเรื่องสติไวเปนพื้นฐานกอน 

สติในฐานะอัปปมาทธรรม
1502 

“สติ” แปลกันงายๆ วา ความระลึกได เมื่อแปลอยางน้ี ทําใหนึกเพงความหมายไปในแงของความจํา ซึ่ง

ก็เปนการถูกตองในดานหนึ่ง แตอาจไมเต็มตามความหมายหลักที่เปนจุดมุงสําคัญก็ได เพราะถาพูดในแงปฏิเสธ 

สติ นอกจากหมายถึงความไมลืม ซึ่งตรงกับความหมายในทางอนุมัติขางตน ท่ีวาความระลึกไดแลว ยังหมายถึง 

ความไมเผลอ ไมเลินเลอ ไมฟนเฟอน ไมเล่ือนลอยดวย พูดงายๆ วา ใจอยู ไมใจหาย ไมใจลอย 
ความหมายของสติ ในแงปฏิเสธเหลานี้ เล็งไปถึงความหมายในเชิงอนุมัติวา ความระมัดระวัง ความ

ต่ืนตัวตอหนาท่ี ความมีใจพรอมอยู ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับส่ิงท่ีทํา ภาวะท่ีพรอมอยูเสมอในอาการคอยรับรูตอส่ิง

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และตระหนักวาควรปฏิบัติตอส่ิงนั้นๆ อยางไร ซึ่งทําใหเกิดเปนการดูแล รักษา คุมครองไวได   
การทําหนาท่ีของสติ มักถูกเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตู ท่ีคอยระวัง เฝาดูคนเขาออกอยูเสมอ และ

คอยกํากับการ โดยปลอยคนท่ีควรเขาออกใหเขาออกได และคอยกันหามคนท่ีไมควรเขา ไมใหเขาไป คนที่ไม

ควรออก ไมใหออกไป สติจึงเปนธรรมสําคัญในทางจริยธรรมเปนอยางมาก เพราะเปนตัวควบคุมการปฏิบัติ

หนาท่ี และเปนตัวคอยปองกันยับยั้งตนเอง ท้ังท่ีจะไมใหหลงเพลินไปตามความช่ัว และท่ีจะไมใหความช่ัวเล็ด

ลอดเขาไปในจิตใจได พูดงายๆ วา ท่ีจะเตือนตนในการทําความดี และไมเปดโอกาสแกความชั่ว 
พุทธธรรมเนนความสําคัญของสติเปนอยางมากในการปฏิบัติจริยธรรมทุกข้ัน การดําเนินชีวิต หรือการ

ประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกํากับอยูเสมอน้ัน มีชื่อเรียกโดยเฉพาะวา “อัปปมาท” หรือความไมประมาท  
อัปปมาทน้ี เปนหลักธรรมสําคัญย่ิงสําหรับความกาวหนาในระบบจริยธรรม มีความหมายหลักเหมือน

เปนคําจํากัดความวา การเปนอยูโดยไมขาดสติ  
                                                 
1501  อภิ.วิ.๓๕/๑๘๒/๑๔๐; ๕๘๗/๓๒๑ 
1502  ขอใหเทียบความหมายท่ีนิยมใชกันในภาษาอังกฤษ สติ ใชกันวา mindfulness; attentiveness หรือ detached watching; สวน

อัปปมาทะ มีคํานิยมใชหลายคํา คือ heedfulness; watchfulness; earnestness; diligence; zeal; carefulness หรือความหมาย
ในทางปฏิเสธวา non-neglect of mindfulness; non-negligence 



๗๖๐  พุทธธรรม 
 

ความหมายของ อัปปมาท ท่ีวา “การเปนอยูโดยไมขาดสติ” นั้น ขยายความวา การระมัดระวังอยูเสมอ 

ไมยอมถลําลงไปในทางเส่ือม และไมยอมพลาดโอกาสสําหรับความเจริญกาวหนา ตระหนักดีถึงส่ิงท่ีจะตองทํา 

และตองไมทํา ใสใจสํานึกอยูเสมอในหนาท่ี ไมปลอยปละละเลย กระทําการดวยความจริงจัง และพยายามเดิน

รุดหนาอยูตลอดเวลา กลาวไดวา อัปปมาทธรรมน้ี เปนหลักความรูสึกรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน 
ในแงความสําคัญ อัปปมาท จัดเปนองคประกอบภายใน เชนเดียวกับโยนิโสมนสิการ คูกับหลัก

กัลยาณมิตร ท่ีเปนองคประกอบภายนอก พุทธพจนแสดงความสําคัญของอัปปมาทนี้ บางทีซ้ํากับโยนิโสมนสิการ 

เหตุผลก็คือ ธรรมท้ังสองอยางน้ี มีความสําคัญเทาเทียมกัน แตตางแงกัน   
โยนิโสมนสิการเปนองคประกอบฝายปญญา เปนอุปกรณสําหรับใชกระทําการ สวนอัปปมาทเปน

องคประกอบฝายจิต คือดานสมาธิ เปนตัวควบคุมและเรงเราใหมีการใชอุปกรณน้ัน และกาวหนาตอไปเสมอ 
ความสําคัญและขอบเขตการใชอัปปมาทธรรม ในการปฏิบัติจริยธรรมข้ันตางๆ จะเห็นไดจากพุทธพจน

ตัวอยางตอไปน้ี 
“ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้

ท้ังหมด รอยเท้าช้าง เรียกว่า เป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ ฉันใด กุศลธรรม
ทั้งหลาย อย่างใดๆ ก็ตาม ย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาทได้
ท้ังหมด ความไม่ประมาท เรียกได้ว่า เป็นยอดของธรรมเหล่าน้ัน ฉันน้ัน”1503 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรม ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือ
ให้อกุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่อมไป เหมือนความไม่ประมาทเลย เมื่อไม่ประมาทแล้ว กุศล
ธรรมท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเส่ือมไป”1504 

“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่1505 ...ที่เป็นไปเพื่อ
ความดํารงม่ัน ไม่เส่ือมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม เหมือนความไม่ประมาทเลย”1506 

“โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ย่ิงใหญ่ เหมือนความไม่ประมาทเลย”1507 

แมปัจฉิมวาจา คือพระดํารัสครั้งสุดทายของพระพุทธเจา เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็เปนพระ

ดํารัสในเรื่องอัปปมาทธรรม ดังนี้ 
“สิ่งทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยัง

ประโยชน์ท่ีมุ่งหมายให้สําเร็จ ด้วยความไม่ประมาท”1508 

“เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคแก่ภิกษุ  
ฉันน้ัน... 

                                                 
1503  สํ.ม.๑๙/๒๕๓/๖๕; องฺ.ทสก.๒๕/๑๕/๒๓ 
1504  องฺ.เอก.๒๐/๖๐/๑๓ 
1505  องฺ.เอก.๒๐/๘๔/๑๘ 
1506  องฺ.เอก.๒๐/๑๑๖/๒๓ 
1507  องฺ.เอก.๒๐/๑๐๐/๒๑ 
1508  ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐ 
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“ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค ก็คือความถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท...เราไม่เล็งเห็นถึงธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นเหตุให้อริยอัษฎางคิกมรรคซึ่ง
ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น หรืออริยอัษฎางคิกมรรคที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ เหมือน
อย่างความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เลย ภิกษุผู้ไม่ประมาท พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ เธอจัก
เจริญ จักกระทําให้มาก ซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค”1509 

“ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลาย ควรสร้างอัปปมาท โดยฐานะ ๔ คือ 
(๑) จงละกายทุจริต จงเจริญกายสุจริต และจงอย่าประมาทในการ (ท้ังสอง) น้ัน 
(๒) จงละวจีทุจริต  จงเจริญวจีสุจริต และจงอย่าประมาทในการ (ท้ังสอง) น้ัน 
(๓) จงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริต และจงอย่าประมาทในการ (ท้ังสอง) น้ัน 
(๔) จงละมิจฉาทิฏฐิ จงเจริญสัมมาทิฏฐิ และจงอย่าประมาทในการ (ท้ังสอง) น้ัน 
ในเมื่อภิกษุละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ฯลฯ ละมิจฉาทิฏฐิ เจริญสัมมาทิฏฐิแล้ว เธอ

ย่อมไม่หวาดกลัว ต่อความตายท่ีจะมีข้างหน้า”1510 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรสร้างอัปปมาท คือ การรักษาใจด้วยสติ โดยตนเอง ในฐานะ ๔ คือ 
(๑) ...จิตของเรา อย่าติดใจ  ในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจ  
(๒) ...จิตของเรา อย่าขัดเคือง ในธรรมท่ีชวนให้เกิดความขัดเคือง 
(๓) ...จิตของเรา อย่าหลง  ในธรรมที่ชวนให้เกิดความหลง 
(๔) ...จิตของเรา อย่ามัวเมา  ในธรรมที่ชวนให้เกิดความมัวเมา 
เมื่อจิตของภิกษุ ไม่ติดใจในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจ เพราะปราศจากราคะแล้ว ไม่ขัด

เคือง...ไม่หลง...ไม่มัวเมาแล้ว เธอย่อมไม่หวาดเสียว ไม่หวั่นไหว ไม่ครั่นคร้าม ไม่สะดุ้ง และ
ไม่ (ต้อง) เชื่อถือ แม้แต่เพราะถ้อยคําของสมณะ”1511 

ถาม: “มีบ้างไหม ธรรมข้อเดียว ที่จะยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ 
(ประโยชน์บัดน้ี หรือท่ีตาเห็น) และ สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์เบ้ืองหน้า หรือที่เลยตาเห็น)?” 
ตอบ: “มี” 

ถาม: “ธรรมน้ันคืออะไร?” 
ตอบ: “ธรรมน้ัน คือ ความไม่ประมาท”1512 

“ดูกรมหาบพิตร ธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วนั้น สําหรับผู้มีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย มี
กัลยาณชน เป็นที่คบหา หาใช่สําหรับผู้มีปาปมิตร ผู้มีปาปสหาย ผู้มีปาปชนเป็นที่คบหาไม่...
ความมีกัลยาณมิตรน้ัน เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว” 

“เพราะเหตุนั้นแล มหาบพิตร พระองค์พึงทรงสําเหนียกว่า เราจักเป็นผู้มีกัลยาณมิตร มี
กัลยาณสหาย มีกัลยาณชนเป็นท่ีคบหา พระองค์ผู้ทรงมีกัลยาณมิตรนั้น จะต้องทรงดําเนินพระ
จริยาอาศัยธรรมข้อน้ีอยู่ประการหน่ึง คือ ความไม่ประมาท ในกุศลธรรมทั้งหลาย” 

                                                 
1509  สํ.ม.๑๙/๑๓๕/๓๗; ๑๔๔/๓๘; ๑๕๓/๔๑; ๑๖๒/๔๒; ๑๗๑/๔๕; ๑๘๐/๔๖; ๒๔๕-๒๖๒/๖๒-๖๖ 
1510  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๖/๑๖๐ 
1511  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๗/๑๖๑ 
1512  สํ.ส.๑๕/๓๗๘/๑๒๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๔/๔๐๗ 



๗๖๒  พุทธธรรม 
 

“เมื่อพระองค์ไม่ประมาท ดําเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทอยู่ พวกฝ่ายใน...เหล่า 
ขัตติยบริวาร...ปวงเสนาข้าทหาร...ตลอดจนชาวนิคมชนบท ก็จะพากันคิดว่า พระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเป็นผู้ไม่ประมาท ทรงดําเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาท ถึงพวกเราก็จะเป็นผู้ไม่
ประมาท จะเป็นอยู่ด้วยอาศัยความไม่ประมาทด้วย” 

“ดูกรมหาบพิตร เมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาท ทรงดําเนินพระจริยาอาศัยความไม่
ประมาทอยู่ แม้ตัวพระองค์เอง ก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา แม้พวกฝ่ายใน ก็เป็นอันได้รับการ
คุ้มครองรักษา (ตลอดจน) แม้ยุ้งฉาง พระคลังหลวง ก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา”1513 

สติโดยคุณคาทางสังคม 
พุทธพจนแสดงคุณคาของสติในเสทกสูตรตอไปน้ี เปนตัวอยางท่ีดีแหงหน่ึง ซึ่งเช่ือมโยงใหเห็น

ความหมายและคุณคาในทางปฏิบัติ ท่ีใกลชิดกัน ของอัปปมาท กับสติ ชวยใหเขาใจความหมายของธรรมท้ัง
สองขอน้ันชัดเจนยิ่งขึ้น และในเวลาเดียวกัน จะแสดงใหเห็นทาทีของพุทธธรรมตอชีวิตในทางสังคม ยืนยันวา 

พุทธธรรมมองเห็นชีวิตดานในของบุคคล โดยสัมพันธกับคุณคาดานนอก คือทางสังคมดวย และถือวา คุณท้ัง

สองดานนี้เช่ือมโยงเนื่องถึงกัน ไมแยกจากกัน และสอดคลอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

“ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว นักกายกรรม ยกลําไม้ไผ่ขึ้นตั้งแล้ว เรียกศิษย์มาบอก
ว่า มาน่ีแน่ะเธอ เธอไต่ไม้ไผ่ขึ้นไปแล้ว จง (เล้ียงตัว) อยู่เหนือต้นคอของเรา”   

“ศิษย์รับคําแล้ว ก็ไต่ลําไม้ไผ่ขึ้นไป ยืน (เล้ียงตัว) อยู่บนต้นคอของอาจารย์ 

“คราวนั้น นักกายกรรม ได้พูดกับศิษย์ว่า ‘นี่แน่ะเธอ เธอจงรักษาฉันนะ ฉันก็จะรักษา
เธอ เราทั้งสองระวังรักษากันและกันไว้อย่างนี้ จักแสดงศิลปะได้ด้วย จักได้เงินด้วย และจักลง
จากลําไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วย’ 

“ครั้นอาจารย์กล่าวดังนี้แล้ว ศิษย์จึงกล่าวบ้างว่า ‘ท่านอาจารย์ขอรับ จะทําอย่างนั้นไม่ได้ 
ท่านอาจารย์ (น่ันแหละ) จงรักษาตัวเองไว้ ผมก็จักรักษาตัวผมเอง เราทั้งสองต่างระวังรักษาตัว
ของเราไว้อย่างน้ี จักแสดงศิลปะได้ด้วย จักได้เงินด้วย และจักลงจากลําไม้ไผ่ได้โดยสวสัดีด้วย’ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา: “น้ันเป็นวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องในเรื่องน้ัน ดุจดังที่ศิษย์พูดกับอาจารย์ 
(นั่นเอง) เมื่อคิดว่า ‘เราจะรักษาตัวเอง’ ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน (มีสติไว้) เมื่อคิดว่า ‘เราจะ
รักษาผู้อ่ืน’ ก็พึงต้องใช้สติปฏัฐาน (เหมือนกัน) 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผู้อ่ืน เมื่อรักษาผู้อ่ืน ก็ช่ือว่ารักษาตน 
“เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่น น้ันอย่างไร? ด้วยการหมั่นปฏิบัติ ด้วยการเจริญอบรม 

ด้วยการทําให้มาก อย่างน้ีแล เม่ือรักษาตน กช่ื็อว่ารักษาผู้อ่ืน (ด้วย)” 
“เมื่อรักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่ารักษาตน นั้นอย่างไร? ด้วยขันติ ด้วยอวิหิงสา ด้วยความมี

เมตตาจิต ด้วยความเอ็นดูกรุณา อย่างน้ีแล เม่ือรักษาผู้อ่ืน ก็ชื่อว่ารักษาตน (ด้วย)” 
“ภิกษุท้ังหลาย เมื่อคิดว่า ‘เราจะรักษาตน’ ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน เมื่อคิดว่า ‘เราจะรักษาผู้อื่น’ ก็

พึงต้องใช้สติปัฏฐาน เม่ือรักษาตน ก็ช่ือว่ารักษาคนอ่ืน เม่ือรักษาคนอ่ืน ก็ชื่อว่ารักษาตน”1514 

                                                 
1513  สํ.ส.๑๕/๓๘๑-๓๘๔/๑๒๗-๑๒๙ 
1514  สํ.ม.๑๙/๗๕๘-๗๖๒/๒๒๔-๒๒๕ 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๗๖๓ 
 

  

บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปญญา หรือการกําจัดอาสวกิเลส 
อัปปมาท คือความไมประมาทนั้น หมายถึงการมีชีวิตอยูอยางไมขาดสติ หรือการมีสติอยูเสมอ ในการ

ครองชีวิต อัปปมาทเปนตัวการทําใหระมัดระวังตัว ปองกันไมใหพลาดตกไปในทางชั่วหรือเส่ือม คอยยับยั้ง 

เตือนไมใหเพลิดเพลินมัวเมาลุมหลงสยบอยู คอยกระตุน ไมใหหยุดอยูกับท่ี และคอยเรงเราใหขะมักเขมนที่จะ

เดินรุดหนาอยูเรื่อยไป ทําใหสํานึกในหนาท่ีอยูเสมอ โดยตระหนักถึงส่ิงควรทําและไมควรทํา ทําแลวและยังมิได

ทํา และชวยใหทําการตางๆ ดวยความรอบคอบ จึงเปนองคธรรมสําคัญย่ิงในระบบจริยธรรมดังไดกลาวแลว 
อยางไรก็ดี ความสําคัญของอัปปมาทนั้น เห็นไดวา เปนเรื่องจริยธรรมในวงกวาง เก่ียวกับความ

ประพฤติปฏิบัติท่ัวๆ ไปของชีวิต กําหนดคราวๆ ต้ังแตระดับศีลถึงสมาธิ ในระดับน้ี สติทําหนาท่ีแทรกแซง

พัวพัน และพวงกันไปกับองคธรรมอื่นๆ เปนอันมาก โดยเฉพาะจะมีวายามะหรือความเพียรควบอยูดวยเสมอ  
ครั้นจํากัดการพิจารณาแคบเขามา กลาวเฉพาะการดําเนินของจิตในกระบวนการพัฒนาปญญา หรือการ

ใชปญญาชําระลางภายในดวงจิต อัปปมาท กลายเปนตัวว่ิงเตน ท่ีคอยเรงเราอยูในวงนอก   
เมื่อถึงขั้นน้ี การพิจารณาจํากัดวงขอบเขตจําเพาะเขามา เปนเรื่องกระบวนการทํางานในจิตใจ และ

แยกแยะรายละเอียดซอยถี่ออกวิเคราะหเปนขณะๆ ในระดับนี้เอง ท่ีสติ ทําหนาท่ีของมันอยางเต็มท่ี และ

เดนชัด กลายเปนตัวแสดงท่ีมีบทบาทสําคัญ ท่ีเรียกโดยชื่อของมันเอง  
ความหมายท่ีแทจําเพาะตัวของสติ อาจเขาใจไดจากการพิจารณาการปฏิบัติหนาท่ีของสติ ในกรณีท่ีมี

บทบาทของมันเอง แยกจากองคธรรมอื่นๆ อยางเดนชัด เชน ในขอปฏิบัติท่ีเรียกวาสติปฏฐาน เปนตน  
ในกรณีเชนน้ี พอจะสรุปการปฏิบัติหนาท่ีของ สติ ได ดังนี้  
ลักษณะการทํางานโดยทั่วไปของสติน้ัน คือ การไมปลอยใจใหเล่ือนลอย ไมปลอยอารมณใหผานเรื่อย

เปอยไป หรือไมปลอยใหความนึกคิดฟุงซานไปในอารมณตางๆ แคคอยเฝาระวัง เหมือนจับตาดูอารมณท่ีผานมา

แตละอยาง มุงหนาเขาหาอารมณน้ันๆ เมื่อตองการกําหนดอารมณใด ก็เขาจับดูติดๆ ไป ไมยอมใหคลาดหาย 

คือนึกถึง หรือระลึกไวเสมอ ไมยอมใหหลงลืม
1515

  
มีคําเปรียบเทียบสติวา เหมือนเสาหลัก เพราะปกแนนในอารมณ หรือเหมือนนายประตู เพราะเฝา

อายตนะตางๆ ท่ีเปนทางรับอารมณ ตรวจดูอารมณท่ีผานเขามาๆ ปทัฏฐานหรือเหตุใกลชิดที่จะใหเกิดสติ ก็คือ 

สัญญา (การกําหนดหมาย) ท่ีม่ันคง หรือสติปฏฐานชนิดตางๆ ท่ีจะกลาวตอไป 
พิจารณาในแงจริยธรรม จะมองเห็นการปฏิบัติหนาท่ีของสติไดท้ังในแงปฏิเสธ (negative) และในแง

อนุมัติ (positive)   
ในแงปฏิเสธ สติเปนตัวปองกัน ยับย้ังจิตไมใหฟุงซาน ไมใหกาวพลาด ไมใหถลําลงในธรรมท่ีไมพึง

ประสงค ไมยอมใหความชั่วไดโอกาสเกิดขึ้นในจิต และไมยอมใหใชความคิดผิดทาง   
ในทางอนุมัติ สติเปนตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู ความนึกคิด และพฤติกรรมทุกอยาง ใหอยู

ในแนวทางท่ีตองการ คอยกํากับจิตไวกับอารมณท่ีตองการ และจึงเปนเคร่ืองมือสําหรับยึดหรือเกาะกุมอารมณ

อยางใดๆ ดุจเอาวางไวขางหนาจิต เพ่ือพิจารณาจัดการอยางใดอยางหนึ่งตอไป   
                                                 
1515  จะเห็นไดวา สติ ไมไดมีความหมายตรงกับ ความจํา ทีเดียว แตการระลึกได จําได (recollection หรือ remembrance) ซ่ึงเปน

อาการแสดงออกของความจํา ก็เปนความหมายแงหน่ึงของสติดวย และความหมายในแงน้ี จะพบใชในที่หลายแหง เชน ในคําวา 

พุทธานุสติ เปนตน แตในความหมายที่แท เชนที่กลาวถึง ณ ท่ีนี้ มุงความหมายตามคําอธิบายขางบน ซ่ึงใกลเคียงกับที่ใชใน

ภาษาอังกฤษวา mindfulness 



๗๖๔  พุทธธรรม 
 

ในทางปฏิบัติของพุทธธรรม เนนความสําคัญของสติมาก อยางท่ีกลาววา สติจําปรารถนา (คือตอง

นํามาใช) ในกรณีท้ังปวง และเปรียบสติเหมือนเกลือ ท่ีตองใชในกับขาวทุกอยาง และเหมือนนายกรัฐมนตรี

เกี่ยวของในราชการทุกอยาง เปนท้ังตัวการเหนี่ยวรั้งปรามจิต และหนุนประคองจิต ตามควรแกกรณี
1516 

เม่ือนําลักษณะการทําหนาท่ีของสติท่ีกลาวแลวนั้นมาพิจารณาประกอบ จะมองเห็นประโยชนท่ีมุงหมาย

ของการปฏิบัติฝกฝนในเรื่องสติ ดังน้ี 

๑. ควบคุมรักษาสภาพจิตใหอยูในภาวะที่ตองการ โดยตรวจตรากระบวนการรับรู และกระแสความคิด 

เลือกรับส่ิงท่ีตองการ กันออกไปซึ่งส่ิงท่ีไมตองการ ตรึงกระแสความคิดใหน่ิงเขาท่ี และทําใหจิตเปน

สมาธิไดงาย 
๒. ทําใหรางกายและจิตใจ อยูในสภาพที่เรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง เพราะมีความโปรงเบา ผอนคลาย 

เปนสุขโดยสภาพของมันเอง พรอมท่ีจะเผชิญความเปนไปตางๆ และจัดการกับส่ิงท้ังหลายในโลก

อยางไดผลดี 
๓. ในภาวะจิตท่ีเปนสมาธิ อาจใชสติเหน่ียวนํากระบวนการรับรู และกระแสความคิด ทําขอบเขตการ

รับรูและความคิดใหขยายออกไปโดยมิติตางๆ หรือใหเปนไปตางๆ ได 
๔. โดยการยึด หรือจับเอาอารมณท่ีเปนวัตถุแหงการพิจารณา วางไวตอหนา จึงทําใหการพิจารณาสืบคน

ดวยปญญา ดําเนินไปไดชัดเจนเต็มท่ี เทากับเปนฐานในการสรางเสริมปญญาใหเจริญบริบูรณ 
๕. ชําระพฤติกรรมตางๆ ทุกอยาง (ท้ัง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ใหบริสุทธ์ิ อิสระ ไมเกลือก

กล้ัว หรือเปนไปดวยอํานาจตัณหาอุปาทาน และรวมกับสัมปชัญญะ ทําใหพฤติกรรมเหลาน้ัน

เปนไปดวยปญญา หรือเหตุผลบริสุทธ์ิลวนๆ 

ประโยชนขอท่ี ๔ และ ๕ นั้น นับวาเปนจุดหมายข้ันสูง จะเขาถึงไดดวยวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดไวเปนพิเศษ 

ซึ่งตามคําจํากัดความในขอสัมมาสตน้ีิ ก็ไดแก สติปฏฐาน ๔ 

สติปฏฐานในฐานะสัมมาสติ 
สติปัฏฐาน แปลวา ท่ีต้ังของสติบาง การท่ีสติเขาไปตั้งอยู คือมีสติกํากับอยูบาง ฯลฯ วาโดยหลักการก็

คือ การใชสติ หรือวิธีปฏิบัติเพื่อใชสติใหบังเกิดผลดีท่ีสุด ดังความแหงพุทธพจนในมหาสติปฏฐานสูตรวา  

“ภิกษุท้ังหลาย ทางน้ีเป็นมรรคาเอก เพ่ือความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อข้ามพ้นโสกะ
และปริเทวะ เพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุโลกุตรมรรค เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่ง
นิพพาน น้ีคือสติปัฏฐาน ๔”1517 

การเจริญสติปฏฐานนี้ เปนวิธีปฏิบัติธรรมท่ีนิยมกันมาก และยกยองนับถือกันอยางสูง ถือวามีพรอมทั้ง

สมถะและวิปสสนาในตัว ผูปฏิบัติอาจเจริญสมถะจนไดฌาน อยางท่ีจะกลาวถึงในเรื่องสัมมาสมาธิอันเปนองค

มรรคขอท่ี ๘ กอนแลว จึงเจริญวิปสสนาตามแนวสติปฏฐานไปจนถึงท่ีสุดก็ได หรือจะอาศัยสมาธิเพียงข้ันตนๆ 

เทาท่ีจําเปนมาประกอบ เจริญวิปสสนาเปนตัวนําตามแนวสติปฏฐานนี้ ไปจนถึงท่ีสุดก็ได  

                                                 
1516  ความตอนน้ี ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๕, ๒๐๗; ๓/๓๘; วิภงฺค.อ.๔๐๕; ที.อ.๒/๕๑๕ = ม.อ.๑/๔๐๐ 

1517  ที.ม.๑๐/๒๗๓/๓๒๕; ม.มู.๑๒/๑๓๑/๑๐๓; สติปฏฐาน ๔ มาใน อภิ.วิ.๓๕/๔๓๑-๔๖๔/๒๕๗-๒๗๙ ดวย. 
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วิปสสนาเปนหลักปฏิบัติสําคัญในพระพุทธศาสนา ท่ีไดยินไดฟงกันมาก พรอมกับท่ีมีความเขาใจไขวเขว

อยูมากเชนเดียวกัน จึงเปนเรื่องท่ีควรทําความเขาใจตามสมควร   
จากการศึกษาคราวๆ ในเรื่องสติปฏฐานตอไปน้ี จะชวยใหเกิดความเขาใจในความหมายของวิปสสนาดี

ข้ึน ท้ังในแงสาระสําคัญ ขอบเขตความกวางขวาง และความยืดหยุนในการปฏิบัติ ตลอดจนโอกาสที่จะฝกฝน

ปฏิบัติ โดยสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไป วาเปนไปได และมีประโยชนเพียงใด เปนตน  
อยางไรก็ตาม ในที่น้ี ไมไดมุงศึกษาเรื่องวิปสสนาโดยตรง คงมุงเพียงใหเขาใจวิปสสนา เทาท่ีมองเห็นได

จากสาระสําคัญของสติปฏฐานเทานั้น   

สติปฏฐาน ๔ มีใจความโดยสังเขป คือ: 

๑. กายานุปสสนา  การพิจารณากาย หรือตามดูรูทันกาย 
๑.๑  อานาปานสติ คือ ไปในท่ีสงัด นั่งทาสมาธิ ต้ังสติกําหนดลมหายใจเขาออก โดยอาการตางๆ 
๑.๒ กําหนดอิริยาบถ คือ เม่ือยืน เดิน นั่ง นอน หรือรางกายอยูในอาการอยางไรๆ ก็รูชัดใน

อาการท่ีเปนอยูนั้นๆ 
๑.๓  สัมปชัญญะ คือ มีสัมปชัญญะในการกระทําทุกอยาง และความเคล่ือนไหวทุกอยาง เชน 

การกาวเดิน การเหลียวมอง การเหยียดมือ นุงหมผา กิน ด่ืม เคี้ยว ถายอุจจาระ ปสสาวะ 

การต่ืน การหลับ การพูด การน่ิง เปนตน 
๑.๔  ปฏิกูลมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตน ต้ังแตศีรษะจดปลายเทา ซึ่งมีสวนประกอบท่ี

ไมสะอาดตางๆ มากมาย มารวมๆ อยูดวยกัน 
๑.๕  ธาตุมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตน โดยใหเห็นแยกประเภทเปนธาตุ ๔ แตละอยางๆ 
๑.๖  นวสีวถิกา คือ มองเหน็ศพท่ีอยูในสภาพตางๆ กัน โดยระยะเวลา ๙ ระยะ ต้ังแตตายใหมๆ 

ไปจนถึงกระดูกผุ แลวในแตละกรณีนั้น ใหยอนมานึกถึงรางกายของตน วาก็จะตองเปน

เชนนั้นเหมือนกัน 

๒. เวทนานุปสสนา  การตามดูรูทันเวทนา คือ เมื่อเกิดความรูสึกสุข ก็ดี ทุกข ก็ดี เฉยๆ ก็ดี ท้ังท่ีเปน

ชนิดสามิส และนิรามิส ก็รูชัด ตามท่ีเปนอยูในขณะนั้นๆ 

๓. จิตตานุปสสนา  การตามดูรูทันจิต คือ จิตของตนในขณะนั้นๆ เปนอยางไร เชน มีราคะ ไมมีราคะ 

มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ ฟุงซาน เปนสมาธิ หลุดพน ยังไมหลุดพน ฯลฯ ก็รูชัด ตามท่ี

มันเปนอยูในขณะน้ันๆ 

๔. ธัมมานุปสสนา การตามดูรูทันธรรม คือ 
๔.๑  นิวรณ์1518

 คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา นิวรณ ๕ แตละอยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ท่ียังไมเกิด 

เกิดขึ้นไดอยางไร ท่ีเกิดขึ้นแลว ละเสียไดอยางไร ท่ีละไดแลว ไมเกิดข้ึนอีกตอไปอยางไร รู

ชัด ตามที่เปนไปอยูในขณะนั้นๆ 
๔.๒  ขันธ์ คือ กําหนดรูวา ขันธ ๕ แตละอยาง คืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ดับไปไดอยางไร 

                                                 
1518  นิวรณ์ (ส่ิงที่กีดก้ันขัดขวางการทํางานของจิต) คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ (ความหดหูงวงเหงา) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความ

ฟุงซานกังวลใจ) วิจิกิจฉา (ความสงสัยแคลงใจ) ดูเพิ่มเติมในตอน “สัมมาสมาธิ” 



๗๖๖  พุทธธรรม 
 

๔.๓  อายตนะ คือ รูชัดในอายตนะภายในภายนอกแตละอยางๆ รูชัดในสัญโญชนท่ีเกิดข้ึน 

เพราะอาศัยอายตนะน้ันๆ รูชัดวา สัญโญชนท่ียังไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ท่ีเกิดข้ึนแลว ละ

เสียไดอยางไร ท่ีละไดแลว ไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปอยางไร 
๔.๔  โพชฌงค์1519

 คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา โพชฌงค ๗ แตละอยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ท่ียัง

ไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ท่ีเกิดข้ึนแลว เจริญเต็มบริบูรณไดอยางไร 
๔.๕  อริยสัจ คือ รูชัดอริยสัจ ๔ แตละอยางๆ ตามความเปนจริง วาคืออะไร เปนอยางไร 

ในตอนทายของทุกขอท่ีกลาวน้ี มีขอความอยางเดียวกันวา  
“ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย ภายใน (=ของตนเอง) อยู่บ้าง พิจารณาเห็นกายในกาย 

ภายนอก (=ของคนอ่ืน) อยู่บ้าง พิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในภายนอกอยู่บ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกาย อยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมสิ้นไปในกาย อยู่บ้าง 
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเส่ือมส้ินไปในกาย อยู่บ้าง;  

“ก็แล เธอมีสติดํารงต่อหน้าว่า “มีกายอยู่” เพียงแค่เพื่อความรู้ เพียงแค่เพื่อความระลึก 
แลเธอเป็นอยู่อย่างไม่อิงอาศัย ไม่ถือม่ันส่ิงใดๆ ในโลก”1520 

สาระสําคัญของสติปฏฐาน 
จากใจความยอของสติปฏฐานที่แสดงไวแลวนั้น จะเห็นวา สติปฏฐาน (รวมท้ังวิปสสนาดวย) ไมใช

หลักการท่ีจํากัดวาจะตองปลีกตัวหลบล้ีไปน่ังปฏิบัติอยูนอกสังคม หรือจําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหนึ่ง โดย

เหตุนี้ จึงมีการสนับสนุนใหนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันท่ัวไป 
วาโดยสาระสําคัญ สติปฏฐาน ๔ บอกใหทราบวา ชีวิตของเรานี้ มีจุดที่ควรใชสติคอยกํากับดูแลท้ังหมด

เพียง ๔ แหงเทาน้ันเอง คือ รางกายและพฤติกรรมของมัน ๑ เวทนาคือความรูสึกสุขทุกขตางๆ ๑ ภาวะจิตท่ี

เปนไปตางๆ  ๑ ความคิดนึกไตรตรอง ๑ ถาดําเนินชีวิตโดยมีสติคุมครอง ณ จุดทั้งส่ีน้ีแลว ก็จะชวยใหเปนอยู

อยางปลอดภัย ไรทุกข มีความสุขผองใส และเปนปฏิปทานําไปสูความรูแจงอริยสัจธรรม 

จากขอความในคําแสดงสติปฏฐานแตละขอขางตน จะเห็นไดวา ในเวลาปฏิบัติน้ัน ไมใชใชสติเพียงอยาง

เดียว แตมีธรรมขออื่นๆ ควบอยูดวย ธรรมท่ีไมบงถึงไว ก็คือสมาธิ ซึ่งจะมีอยูดวยอยางนอยในข้ันออนๆ พอใช

สําหรับการน้ี
1521

 สวนธรรมท่ีระบุไวดวยเปนประจํา ไดแก 
๑. อาตาปี  =  มีความเพียร (ไดแก องคมรรคขอ ๖ คือสัมมาวายามะ ซึ่งหมายถึงเพียรระวังและ

เพียรละความชั่ว กับเพียรสรางและเพียรรักษาเสริมทวีความดี) 
๒. สัมปชาโน  =  มีสัมปชัญญะ (คือ ปญญา) 
๓. สติมา  =  มีสติ (หมายถึง สติน้ีเอง) 

ขอพึงสังเกต คือ สัมปชาโน ซึ่งแปลวา มีสัมปชัญญะ จะเห็นวา สัมปชัญญะ คือปญญานี้ เปนธรรมท่ี

มักปรากฏคูกับสติ สําหรับท่ีน่ีคือบอกวา การฝกในเรื่องสตินี้ เปนสวนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาปญญาน่ันเอง   

                                                 
1519  โพชฌงค (องคแหงการตรัสรู) คือ สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา 
1520  คําวา “กาย”  เปล่ียนเปน เวทนา จิต และธรรม ตามแตกรณี 

1521  เรียกวา “วิปัสสนาสมาธิ” อยูในระดับระหวางขณิกสมาธิ (สมาธิชั่วขณะ) กับอุปจารสมาธิ (สมาธิที่จวนจะแนวแน) 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๗๖๗ 
 

  

สัมปชัญญะ หรือ ปญญา ก็คือ ความรูความเขาใจตระหนักชัดในส่ิงท่ีสติกําหนดไวนั้น หรือตอการ

กระทําในกรณีนั้นวา มีความมุงหมายอยางไร ส่ิงท่ีทําน้ันเปนอยางไร พึงปฏิบัติตอมันอยางไร และไมเกิดความ

หลงหรือความเขาใจผิดใดๆ ข้ึนมาในกรณีนั้นๆ 
ขอความตอไปที่วา “ปลอดไร้อภิชฌาและโทมนัสในโลก” แสดงถึงทาทีท่ีเปนผลจากการมีสติสัมปชัญญะ

วา เปนกลาง เปนอิสระ ไมถูกกิเลสผูกพัน ท้ังในแงติดใจอยากได และขัดเคืองเสียใจ ในกรณีนั้นๆ 
ขอความตอทายเหมือนๆ กันของทุกขอท่ีวา มองเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไป แสดงถึงการ

เขาใจตามหลักไตรลักษณ จากน้ัน จึงมีทัศนคติท่ีเปนผลเกิดข้ึน คือการมองและรูสึกตอส่ิงเหลาน้ัน ตามภาวะ

ของมันเอง เชนท่ีวา “มีกายอยู” เปนตน ก็หมายถึงรับรูความจริงของส่ิงน้ันตามที่เปนอยางนั้นของมันเอง โดยไม

เอาความรูสึกสมมติและยึดมั่นตางๆ เขาไปสวมใสใหมัน วาเปนคน เปนตัวตน เปนเขา เปนเรา หรือกายของเรา 

เปนตน ทาทีอยางนี้ จึงเปนทาทีของความเปนอิสระ ไมอิงอาศัย คือไมขึ้นตอส่ิงน้ันส่ิงน้ี ท่ีเปนปจจัยภายนอก 

และไมยึดม่ันส่ิงตางๆ ในโลกดวยตัณหาอุปาทาน 

เพ่ือใหมองเห็นเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้น ขอยกคําบาลีท่ีสําคัญมาแปล และแสดงความหมายไวโดยยอดังนี้ 
กาเย กายานุปสฺสี แปลวา “พิจารณาเห็นกายในกาย” นี้เปนคําแปลตามแบบท่ีคุนๆ กัน ซึ่งตองระวัง

ความเขาใจไมใหเขว แตก็พึงเห็นใจทานท่ีพยายามแปลกันมา เพราะบางคําบางขอความน้ัน จะหาถอยคําท่ีส่ือ

ความหมายใหตรงและชัดไดแสนยาก   
ความหมายของขอความน้ีก็คือ มองเห็นโดยรูเขาใจทันความจริงทุกขณะหรือตลอดเวลา เห็นกายในกาย 

คือ มองเห็นในกายวาเปนกาย หมายความวา มองเห็นกายตามสภาวะซ่ึงเปนท่ีประชุมหรือประกอบกันเขาแหง

สวนประกอบ คืออวัยวะนอยใหญตางๆ เห็นตรงความจริง และเห็นแคท่ีเปนจริง ไมใชมองเห็นกาย เปนเขา เปน

เรา เปนนายนั่นนางน่ี เปนของฉัน ของคนน้ันคนนี้ หรือในผมในขนในหนาตา เห็นเปนชายนั้นหญิงนี้ เปนตน  
เปนอันวา เห็นตรงตามความจริง ตรงตามสภาวะ ใหส่ิงท่ีดู ตรงกันกับส่ิงท่ีเห็น คือดูกาย ก็เห็นกาย 

ไมใชดูกาย ไพลไปเห็นนาย ก. บาง ดูกาย ไพลไปเห็นคนชังบาง ดูกาย ไพลเห็นเปนของชอบอยากชมบาง เปน

ตน เขาคติคําของโบราณาจารยวา “ส่ิงท่ีดู มองไมเห็น ไพลไปเห็นส่ิงท่ีไมไดดู, เมื่อไมเห็น ก็หลงติดกับ เม่ือติด

อยู ก็พนไปไมได”1522 

อาตาปี สมฺปชาโน สติมา แปลวา “มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ” ไดแก มีสัมมาวายามะ 

สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสติ ซึ่งเปนองคมรรคประจํา ๓ ขอ ท่ีตองใชควบไปดวยกันเสมอ ในการเจริญองคมรรค

ท้ังหลายทุกขอ
1523

  
ความเพียรคอยหนุนเราจิต ไมใหยอทอหดหู ไมใหรีรอ ลา หรือถอยหลัง จึงไมเปดชองใหอกุศลธรรม

เกิดขึ้น แตเปนแรงเรงใหจิตเดินรุดหนาไป หนุนใหกุศลธรรมตางๆ เจริญยิ่งขึ้น   
                                                 
1522  ที.อ.๒/๔๗๒; ม.อ.๑/๓๓๓; วิภงฺค.อ.๒๘๔; ขอความวา “กายในกาย”  น้ี อรรถกถาอธิบายไวถึง ๔-๕ นัย โดยเฉพาะชี้ถึงความมุง

หมาย เชน ใหกําหนดโดยไมสับสนกัน คือ ตามดูกายในกาย ไมใชตามดูเวทนา หรือจิต หรือธรรม ในกาย อีกอยางหนึ่งวา ตามดู

กายสวนยอย ในกายสวนใหญ คือตามดูกายแตละสวนๆ ในกายท่ีเปนสวนรวมน้ัน เปนการแยกออกดูไปทีละอยาง จนมองเห็นวา

ท้ังหมดน้ันไมมีอะไร นอกจากเปนที่รวมของสวนประกอบยอยๆ ลงไป ไมมี นาย ก. นาง ข. เปนตน เปนการวิเคราะหหนวยรวม

ออก หรือคล่ีคลายความเปนกลุมกอน เหมือนกับลอกใบกลวยและกาบกลวย ออกจากตนกลวย จนไมเห็นมีตนกลวย ดังนี้เปนตน 

(เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ก็พึงเขาใจทํานองเดียวกัน) 
1523  ตรงกับหลักในมหาจัตตารีสกสูตร, ม.อุ.๑๔/๒๕๘-๒๗๘/๑๘๑-๖ ซ่ึงเคยอางแลว; สวนความท่ีวา อาตาป = สัมมาวายามะ เปนตน ดู 

อภิ.วิ.๓๕/๔๓๗-๙/๒๕๙-๒๖๐; ฯลฯ 



๗๖๘  พุทธธรรม 
 

สัมปชัญญะ คือ ปญญาท่ีพิจารณาและรูเทาทันอารมณท่ีสติกําหนด ทําใหไมหลงใหลไปได และเขาใจ

ถูกตองตามสภาวะท่ีเปนจริง   
สติ คือ การกําหนด หมายตัว คอยจับอารมณไว ทําใหตามทันทุกขณะ ไมลืมเลือนเลอะพลาดสับสน  

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ แปลอยางสํานวนเกาวา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได คือ
ปลอดไรความยินดียินรายชอบชัง หมายความวา เม่ือปฏิบัติเชนน้ี จิตใจก็จะปลอดโปรงผองใส ไมมีท้ังความติด

ใจอยากได และความขัดใจเสียใจ เขามาครอบงํารบกวน 

อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺฐิตา โหติ ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย 
แปลวา เธอมีสติดํารงตรงหนา หรือมีสติพรอมหนากับความรูวา “กายมีอยู” หรือวามีกายเปนกาย เพียงเพื่อเปน

ความรู และแคสําหรับระลึกเทาน้ัน คือ มีสติตรงชัดตอความจริงแคท่ีวา มีกายเปนกาย ไมใชเลยไปเปนสัตว 

บุคคล หญิงชาย ตัวตน ของตน ของเขา ของใคร เปนตน ท้ังนี้เพียงเพื่อเปนความรูและสําหรับใชระลึก คือเพื่อ

เจริญสติสัมปชัญญะ หรือเพื่อใหสติปญญาเจริญเพิ่มพูน มิใชเพื่อจะคิดฟุงเฟอละเมอฝน ปรุงแตงฟามเฝอไป  
แมในเวทนา จิต และธรรม ก็พึงเขาใจอยางเดียวกันนี้  

อนิสฺสิโต จ วิหรติ แปลวา และเธอเปนอยูไมอิงอาศัย คือ มีจิตใจเปนอิสระ ไมข้ึนตอส่ิงใด ไมตอง

เอาใจไปฝากไวกับส่ิงนั้นส่ิงน้ี บุคคลนั้นบุคคลนี้เปนตน วาตามหลักคือ ไมตองเอาตัณหาและทิฏฐิเปนที่อิงอาศัย 

หรือไมตองข้ึนตอตัณหาและทิฏฐิน้ัน เชน เม่ือรับรูประสบการณตางๆ ก็รับรูโดยตรงตามท่ีส่ิงน้ันๆ เปนอยู ไม

ตองอาศัยตัณหาและทิฏฐิมาชวยวาดภาพระบายสีเสริมแตงและกลอมใหเคล้ิมไปตางๆ โดยฝากความนึกคิด

จินตนาการและสุขทุกขไวกับตัณหาและทิฏฐิน้ัน เปนตน 

น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ  แปลวา อีกท้ังไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก คือ ไมยึดติดถือมั่นส่ิงใดๆ ไมวา

จะเปนรูป หรือเวทนา หรือสัญญา หรือสังขาร หรือวิญญาณ วาเปนอัตตา หรืออัตตนิยา เชนวา เปนตัวตน เปน

ของตน เปนตน 

อชฺฌตฺตํ วา... พหิทฺธา วา... แปลวา...ภายในบาง...ภายนอกบาง ขอความนี้ อาจารยหลายทาน
อธิบายกันไปตางๆ   

แตมติของอรรถกถาท้ังหลายลงกันวา “ภายใน” หมายถึง ของตนเอง “ภายนอก” คือ ของผูอื่น
1524

  
มติของอรรถกถานี้ สอดคลองกับบาลีแหงพระอภิธรรมปฎก ซึ่งขยายความไวชัดแจง เชนวา  

“ภิกษุตามเห็นจิตในจิต ภายนอก อยู่อย่างไร? ในข้อนี้ ภิกษุ เมื่อจิตของผู้นั้นมีราคะ ก็รู้
ชัดว่า จิตของผู้น้ันมีราคะ ฯลฯ”1525   

บางทานอาจสงสัยวา ควรหรือท่ีจะเที่ยวสอดแทรกตามสืบดูความเปนไปในกายใจของคนอื่น และจะรู

ตามเปนจริงไดอยางไร เรื่องน้ีขอใหเขาใจเพียงงายๆ วา ทานมุงใหเราใชสติกับส่ิงท้ังหลายทุกอยางท่ีเราเขาไป

เกี่ยวของ และรูเทาทันแคท่ีมันเปน  

                                                 
1524  เชน ที.อ.๒/๔๙๘; ม.อ.๑/๓๘๕; วิภงฺค.อ.๒๘๓,๒๘๖ 
1525  เชน อภิ.วิ.๓๕/๔๔๕-๗/๒๖๓-๕; พึงสังเกตวา บาลีแสดงการรู้จิตบุคคลอื่นด้วยเจโตปริยญาณ ก็มีข้อความบรรยายอาการ

ของจิต ตรงกับกรณีน้ีในสติปัฏฐาน (เชน ที.สี.๙/๑๓๕/๑๐๕) 
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เปนการแนนอนวา ในชีวิตประจําวัน เราจะตองเกี่ยวของกับคนอื่นๆ เมื่อเราเกี่ยวของกับเขา ก็พึง

เกี่ยวของโดยมีสติ รูเขาตามท่ีเขาเปน และตามท่ีประจักษแกเราเทานั้น คือ รูตรงไปตรงมา แคท่ีรูเห็นเกี่ยวของ 
แคไหนก็แคน้ัน (ถามีญาณหยั่งรูจิตใจของเขา ก็รูตรงไปตรงมาเทาท่ีญาณนั้นรู ถาไมมีญาณ ก็ไมตองไปสอดรู) 

จะไดไมคิดปรุงแตงวุนวายไปเก่ียวกับคนอ่ืน ทําใหเกิดราคะบาง โทสะบาง เปนตน ถาไมรูหรือไมไดเกี่ยวของ ก็

แลวไป มิไดหมายความวา จะใหคอยสืบสอดตามดูพฤติการณทางกายใจของผูอื่นแตประการใด 
ในทางตรงขาม เวลาไปพูดกับคนอื่น เขามีอาการโกรธ ก็ไมรูวาเขาโกรธ แลวจะมาบอกวาปฏิบัติสติ-ปฏ

ฐานไดอยางไร และสติปฏฐานจะใชในชีวิตจริงไดอยางไร 
อาจพูดสรุปไดแนวหน่ึงวา การเจริญสติปฏฐาน คือการเปนอยูดวยสติสัมปชัญญะ ซึ่งทําใหภาพตัวตนท่ี

จิตอวิชชาปนแตง ไมมีชองท่ีจะแทรกตัวเขามาในความคิดแลวกอปญหาข้ึนได 
การปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานน้ี นักศึกษาฝายตะวันตกบางทาน นําไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิต

วิเคราะหของจิตแพทย (Psychiatrist) สมัยปจจุบัน และประเมินคุณคาวาสติปฏฐานไดผลดีกวา และใช

ประโยชนไดกวางขวางกวา เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติไดเอง และใชในยามปรกติเพื่อความมีสุขภาพจิตท่ีดีได

ดวย
1526

 อยางไรก็ตาม ในท่ีน้ีจะไมวิจารณความเห็นนั้น แตจะขอสรุปสาระสําคัญของการเจริญสติปฏฐานตาม

แนวความคิดเห็นแบบใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

ก. กระบวนการปฏิบัติ 
๑. องคประกอบ หรือส่ิงท่ีรวมอยูในกระบวนการปฏิบัติน้ี มี ๒ ฝาย คือ ฝายที่ทํา (ตัวทําการ ท่ีคอย

สังเกตตามดูรูทัน) กับฝายท่ีถูกทํา (ส่ิงท่ีถูกสังเกตตามดูรูทัน) 
ก) องค์ประกอบฝ่ายที่ถูกทํา คือ สภาวะท่ีถูกมอง หรือถูกตามดูรูทัน ไดแก ส่ิงธรรมดาสามัญ คือทุก

ส่ิงทุกอยางท่ีมีอยูกับตัวของทุกคนน่ันเอง เชน รางกาย การเคล่ือนไหวของรางกาย ความรูสึกนึกคิด

ตางๆ ท่ีเปนปจจุบัน คือกําลังเกิดข้ึน เปนไปอยูในขณะนั้นๆ 
ข) องค์ประกอบฝ่ายที่ทํา  คือ องคธรรมท่ีถึงท่ีทันอยูตอหนากับส่ิงนั้นๆ ไมคลาดคลา ไมท้ิงไป  คอย

ตามดูรูทัน เปนองคธรรมหลักของสติปฏฐาน ไดแก สติ กับ สัมปชัญญะ 
สติ เปนตัวดึงตัวเกาะจับส่ิงท่ีจะมองจะดูจะรูเอาไว สัมปชัญญะ คือปญญา ท่ีรูชัดตอส่ิงหรืออาการ ท่ี

ถูกมอง หรือตามดูนั้น โดยตระหนักวา คืออะไร เปนอยางไร มีความมุงหมายอยางไร เชน ขณะท่ีเดิน ก็มีสติให

ใจอยูพรอมหนากับการเดิน และมีสัมปชัญญะท่ีรูพรอมอยูกับตัววา กําลังเดินไปไหน อยางไร เพ่ืออะไร รู

ตระหนักภาวะและสภาพของผูเดิน และส่ิงท่ีเกี่ยวของในการเดินน้ัน เปนตน เขาใจส่ิงน้ันหรือการกระทําน้ันตาม

ความเปนจริง โดยไมเอาความรูสึกชอบใจหรือไมชอบใจเปนตนของตน เขาไปปะปนหรือปรุงแตง 
มีขอควรระวังท่ีควรย้ําไว เกี่ยวกับความเขาใจผิดที่อาจเปนเหตุใหปฏิบัติผิดพลาดเสียผลได กลาวคือ 

บางคนเขาใจความหมายของคําแปล “สติ” ท่ีวาระลึกได และ “สัมปชัญญะ” ท่ีวารูตัว ผิดพลาดไป โดยเอาสติมา

กําหนดนึกถึงตนเอง และรูสึกตัววา ฉันกําลังทําน่ันทํานี่ กลายเปนการสรางภาพตัวตนข้ึนมา แลวจิตก็ไปจดจอ

อยูกับภาพตัวตนอันนั้น เกิดความเกร็งตัวข้ึนมา หรืออยางนอยจิตก็ไมไดอยูท่ีงาน ทําใหงานท่ีกําลังทําน้ัน แทนท่ี

จะไดผลดี ก็กลับกลายเปนเสียไป   
                                                 
1526  ดู N.P. Jacobson, Buddhism: the Religion of Analysis (Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press, 1970) 

pp. 93-123 เปนตน 
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สําหรับคนที่เขาใจผิดเชนน้ัน พึงมองความหมายของสติในแงวา การนึกไว การคุมจิตไวกับอารมณ การ

คุมจิตไวกับกิจท่ีกําลังกระทํา หรือคุมจิตไวในกระแสของการทํากิจ และมองความหมายของสัมปชัญญะในแงวา 
การรูชัดส่ิงท่ีนึกไว หรือรูชัดส่ิงท่ีกําลังกระทํา กลาวคือ มิใชเอาสติมากําหนดตัวตน (วาฉันทํานั่นทํานี่) ใหนึกถึง

งาน (ส่ิงท่ีทํา) ไมใชนึกถึงตัว (ผูทํา) ใหสติดึงใจไวใหใจอยูกับส่ิงท่ีกําลังกระทํา หรือกําลังเปนไป จนไมมีโอกาส

นึกถึงตัวเอง หรือตัวผูทําเลย คือใจอยูกับส่ิงท่ีทําน้ัน จนกระทั่งความรูสึกวาตัวฉัน หรือความรูสึกตอตัวผูทํา ไม

มีโอกาสเกิดข้ึนไดเลย 

๒. อาการที่วาตามดูรูทัน มีสาระสําคัญอยูท่ี ใหรูเห็นตามท่ีมันเปนในขณะนั้น คือ ดู-เห็น-เขาใจ วา

อะไร กําลังเปนไปอยางไร ปรากฏผลอยางไร เขาไปอยูตอหนาหรือพรอมหนา รับรู พิจารณา เขาใจ ตามดูมันไป

ใหทันทุกยางขณะเทาน้ัน ไมสรางปฏิกิริยาใดๆ ข้ึนในใจ ไมมีการคิดกําหนดคา ไมมีการคิดวิจารณ ไมมีการ

วินิจฉัยวา ดีชั่ว ถูกผิด เปนตน ไมใสความรูสึก ความโนมเอียงในใจ ความยึดมั่นตางๆ ลงไปวา ถูกใจไมถูกใจ 

ชอบ ไมชอบ เปนตน เพียงเห็นเขาใจตามท่ีมันเปน ของส่ิงนั้น อาการน้ัน แงนั้นๆ เองโดยเฉพาะ ไมสราง

ความคิดผนวกวา ของเรา ของเขา ตัวเรา ตัวเขา นาย ก. นาย ข. เปนตน    
ตัวอยางเชน ตามดูเวทนาในใจของตนเอง ขณะนั้น มีทุกขเกิดข้ึน ก็รูวาทุกขเกิดข้ึน ทุกขน้ันเกิดขึ้น

อยางไร กําลังจะหมดส้ินไปอยางไร หรือตามดูธรรมารมณ เชน มีความกังวลใจเกิดขึ้น เกิดความกลุมใจข้ึน ก็

ตามดูความกลุมหรือกังวลใจนั้นวา มันเกิดข้ึนอยางไร เปนมาอยางไร หรือเวลาเกิดความโกรธ พอนึกได รูตัววา

โกรธ ความโกรธก็หยุดหายไป จับเอาความโกรธนั้นข้ึนมาพิจารณาคุณโทษ เหตุเกิดและอาการที่มันหายไป เปน

ตน กลายเปนสนุกไปกับการศึกษาพิจารณาวิเคราะหทุกขของตน และทุกขนั้นจะไมมีพิษสงอะไรแกตัวผูพิจารณา

เลย เพราะเปนแตตัวทุกขเองลวนๆ ท่ีกําลังเกิดขึ้น กําลังดับไป ไมมีทุกขของฉัน ฉันเปนทุกข ฯลฯ  
แมแตความดี ความช่ัวใดๆ ก็ตาม ท่ีมีอยู หรือปรากฏขึ้นในจิตใจขณะน้ันๆ ก็เขาเผชิญหนา ไมเล่ียงหนี 

เขารับรูตามดูมันตามท่ีมันเปนไป ต้ังแตมันปรากฏตัวข้ึน จนมันหมดไปเอง แลวก็ตามดูส่ิงอื่นตอไป เหมือนดูคน

เลนละคร หรือดุจเปนคนขางนอกมองเขามาดูเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึน เปนทาทีท่ีเปรียบไดกับแพทยท่ีกําลัง

ชําแหละตรวจดูศพ หรือนักวิทยาศาสตรท่ีกําลังสังเกตดูวัตถุท่ีตนกําลังศึกษา ไมใชทาทีแบบผูพิพากษาที่กําลัง

พิจารณาคดีระหวางโจทกกับจําเลย เปนการดูเห็นแบบสภาววิสัย (objective) ไมใชสกวิสัย (subjective) 
อาการที่เปนอยูโดยมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเชนนี้ มีลักษณะสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีเรียกวาเปนอยูใน

ปจจุบัน หรือมีชีวิตอยูในขณะปจจุบัน กลาวคือสติตามทันส่ิงท่ีกําลังเกิดขึ้น เปนไปอยู หรือกระทําอยูขณะน้ันๆ 

แตละขณะๆ ไมปลอยใหคลาดกันไป ไมติดของคางคาหรือออยอิ่งอยูกับอารมณท่ีผานลวงไปแลว ไมลอยควาง

ไปขางหนาเลยไปหาส่ิงท่ียังไมมาและยังไมมี ไมเล่ือนไหลถอยลงสูอดีต ไมเล่ือนลอยไปในอนาคต  
หากจะพิจารณาเรื่องราวในอดีต หรือส่ิงท่ีพึงทําในอนาคต ก็เอาสติกําหนดจับส่ิงนั้นมาใหปญญา

พิจารณาอยางมีความมุงหมาย ทําใหเรื่องนั้นๆ กลายเปนอารมณปจจุบันของจิต ไมมีอาการเควงควางเล่ือนลอย

ละหอยเพอ ของความเปนอดีตหรืออนาคต   
การเปนอยูในขณะปจจุบันเชนนี้ ก็คือการไมตกเปนทาสของตัณหา ไมถูกตัณหาลอไว หรือชักจูงไป

น่ันเอง แตเปนการเปนอยูดวยปญญา ทําใหพนจากอาการตางๆ ของความทุกข เชน ความเศรา ซึม เสียดาย 

ความรอนใจ กลุม กังวล เปนตน และทําใหเกิดความรู พรอมท้ังความปลอดโปรงผองใสเบาสบายของจิตใจ  



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๗๗๑ 
 

  

ข. ผลของการปฏิบัติ 
๑. ในแงความบริสุทธ์ิ เม่ือสติจับอยูกับส่ิงท่ีตองการอยางเดียว และสัมปชัญญะรูเขาใจส่ิงนั้นตามท่ีมัน

เปน ยอมเปนการควบคุมกระแสการรับรูและความคิดไวใหบริสุทธ์ิ ไมมีชองท่ีกิเลสตางๆ จะเกิดขึ้นได และใน

เม่ือวิเคราะหมองเห็นส่ิงเหลาน้ัน เพียงแคตามท่ีมันเปน ไมใสความรูสึก ไมสรางความคิดคํานึง ตามความโนม

เอียงและความใฝนิยมตางๆ ท่ีเปนสกวิสัย (subjective) ลงไป ก็ยอมไมมีความยึดม่ันถือม่ันตางๆ ไมมีชองท่ี

กเิลสท้ังหลาย เชน ความโกรธ จะเกิดขึ้นได เปนวิธีกําจัดอาสวะเกา และปองกันอาสวะใหมไมใหเกิดข้ึน 
๒. ในแงความเปนอิสระ เม่ือมีสภาพจิตท่ีบริสุทธ์ิอยางในขอ ๑. แลว ก็ยอมมีความเปนอิสระดวย โดย

จะไมหว่ันไหวไปตามอารมณตางๆ ท่ีเขามากระทบ เพราะอารมณเหลานั้นถูกใชเปนวัตถุสําหรับศึกษาพิจารณา

แบบสภาววิสัย (objective) ไปหมด เม่ือไมถูกแปลความหมายตามอํานาจอาสวะท่ีเปนสกวิสัย (subjective) ส่ิง
เหลาน้ันก็ไมมีอิทธิพลตามสกวิสัยแกบุคคลน้ัน และพฤติกรรมตางๆ ของเขา จะหลุดพนจากการถูกบังคับดวย

กิเลสท่ีเปนแรงขับ หรือแรงจูงใจไรสํานึกตางๆ (unconscious drives หรือ unconscious motivations) เขาจะ
เปนอยูอยางท่ีเรียกวา ไมอิงอาศัย (คือ ไมตองข้ึนตอตัณหาและทิฏฐิ) ไมถือม่ันส่ิงใดในโลก 

๓. ในแงของปญญา เม่ืออยูในกระบวนการทํางานของจิตเชนนี้ ปญญายอมทําหนาท่ีไดผลดีท่ีสุด 

เพราะจะไมถูกเคลือบหรือหันเหไปดวยความรูสึก ความเอนเอียง และอคติตางๆ ทําใหรูเห็นไดตามท่ีมันเปน คือ 

รูตามความจริง 
๔. ในแงความพนทุกข เม่ือจิตอยูในภาวะตื่นตัว เขาใจส่ิงตางๆ ตามที่มันเปน และคอยรักษาทาทีของ

จิตอยูไดเชนนี้ ความรูสึกเอนเอียงในทางบวกหรือลบตอส่ิงนั้นๆ ท่ีมิใชเปนไปโดยเหตุผลบริสุทธ์ิ ยอมเกิดขึ้น

ไมได จึงไมมีท้ังความรูสึกในดานติดใครกระหายอยาก (อภิชฌา) และความขัดเคืองกระทบใจ (โทมนัส) 

ปราศจากอาการกระวนกระวาย (anxiety) ตางๆ เปนภาวะจิตท่ีเรียกวาพนทุกข มีความโปรงเบา ผอนคลาย สงบ 

ผองใส เปนตัวของตัวเอง อยางไมมีขีดคั่นพรมแดน 
ผลท่ีกลาวมาทั้งหมดนี้ ความจริงก็สัมพันธเปนอันเดียวกัน เปนแตแยกสวนในแงตางๆ เม่ือสรุปตาม

แนวปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ ก็ไดความวา เดิมนั้น มนุษยไมรูวาตัวตนท่ียึดถือไว ไมมีจริง เปนเพียง

กระแสของรูปธรรมนามธรรมสวนยอยจํานวนมากมาย ท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกัน กําลัง

เกิดขึ้นและเส่ือมสลายเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา   
เมื่อไมรูเชนนี้ จึงยึดถือเอาความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ทัศนคติ ความเช่ือถือ 

ความเห็น การรับรู เปนตน ในขณะน้ันๆ วาเปนตัวตนของตน แลวตัวตนนั้นก็เปล่ียนแปลงเรื่อยไป รูสึกวา ฉัน

เปนนั่น ฉันเปนนี่ ฉันรูสึกอยางน้ัน ฉันรูสึกอยางน้ี ฯลฯ  
การรูสึกวาตัวฉันเปนอยางน้ันอยางนี้ ก็คือการถูกความรูสึกนึกคิด เปนตน ท่ีเปนนามธรรมสวนยอยใน

ขณะน้ันๆ หลอกเอาน่ันเอง เม่ืออยูในภาวะถูกหลอกเชนนั้น ก็คือการต้ังตนความคิดท่ีผิดพลาด จึงถูกชักจูง

บังคับใหคิดเห็นรูสึกและทําการตางๆ ไปตามอํานาจของส่ิงท่ียึดวาเปนตัวตนของตนในขณะน้ันๆ   
ครั้นมาปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ก็มองเห็นรูปธรรมนามธรรมแตละอยาง ท่ีเปนสวนประกอบของ

กระแสนั้น กําลังเกิดดับอยูตามสภาวะของมัน เมื่อวิเคราะหสวนประกอบตางๆ ในกระแส แยกแยะออกมองเห็น

กระจายออกไปเปนสวนๆ เปนขณะๆ มองเห็นอาการที่ดําเนินสืบตอกันเปนกระบวนการแลว ยอมไมถูกหลอกให

ยึดถือเอาส่ิงน้ันๆ เปนตัวตนของตน และส่ิงเหลาน้ันก็หมดอํานาจบังคับใหบุคคลอยูในบงการของมัน   
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ถาการมองเห็นน้ีเปนไปอยางลึกซึ้ง แจมชัดเต็มที่ ก็เปนภาวะที่เรียกวาความหลุดพน ทําใหจิตต้ังตน

ดําเนินในรูปใหม เปนกระแสท่ีบริสุทธ์ิโปรงเบา เปนอิสระ ไมมีความเอนเอียงยึดติดและเง่ือนปมตางๆ ในภายใน 

เกิดเปนบุคลิกภาพใหม   
กลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนสภาพของจิตท่ีมีสุขภาพสมบูรณ ดุจรางกายท่ีเรียกวามีสุขภาพสมบูรณ เพราะ

องคอวัยวะทุกสวนปฏิบัติหนาท่ีไดคลองเต็มท่ีตามปรกติของมัน ในเมื่อไมมีโรคเปนขอบกพรองอยูเลย   
โดยนัยน้ี การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน จึงเปนวิธีการชําระลางอาการเปนโรคตางๆ ท่ีมีในจิต กําจัดส่ิง

ท่ีเปนเง่ือนปม เปนอุปสรรคถวงขัดขวางการทํางานของจิตใหหมดไป ทําใหปลอดโปรง พรอมท่ีจะดํารงชีวิตอยู 

เผชิญและจัดการกับส่ิงท้ังหลายในโลก ดวยความเขมแข็งและสดชื่นตอไป 
เรื่องนี้อาจสรุปดวยพุทธพจนดังตอไปน้ี 

“ภิกษุท้ังหลาย โรคมีอยู่ ๒ ชนิด ดังน้ี คือ โรคทางกาย ๑ โรคทางใจ ๑ สัตว์ทั้งหลาย
ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปี ก็มีปรากฏอยู่ ผู้ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรค
ทางกายเลยตลอดเวลา ๒ ปี...๓ ปี...๔ ปี...๕ ปี...๑๐ ปี...๒๐ ปี...๓๐ ปี...๔๐ ปี...๕๐ 
ปี...๑๐๐ ปี ก็มีปรากฏอยู่ แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่า ตนไม่เป็นโรคทางใจเลย แม้ชั่วเวลาเพียงครู่
หน่ึงน้ัน หาได้ยากในโลก ยกเว้นแต่พระขีณาสพ (ผู้ส้ินอาสวะแล้ว) ท้ังหลาย”1527 

พระสารีบุตร: แน่ะท่านคฤหบดี อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านก็บริสุทธิ์เปล่งปลั่ง 
วันนี้ ท่านได้ฟังธรรมีกถา ในท่ีเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือ? 

คฤหบดีนกุลบิดา: พระคุณเจ้าผู้เจริญ ไฉนจะไม่เป็นเช่นนี้เล่า วันนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรง
หล่ังน้ําอมฤตรดข้าพเจ้าแล้ว ด้วยธรรมีกถา 

พระสารีบุตร: พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงหล่ังอมฤตรดท่านด้วยธรรมีกถาอย่างไร? 
คฤหบดี: พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายอภิวาทนั่ง ณ ที่ควรส่วน
หนึ่งแล้ว ได้ทราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ชราแล้ว เป็นคนแก่เฒ่า ล่วงกาลผ่านวัย
มานาน ร่างกายก็มีโรคเร้ารุม เจ็บป่วยอยู่เนืองๆ อนึ่งเล่า ข้าพระองค์มิได้ (มีโอกาส) เห็นพระ
ผู้มีพระภาค และพระภิกษุทั้งหลาย ผู้ช่วยให้เจริญใจอยู่เป็นนิตย์ ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรด
ประทานโอวาทสั่งสอนข้าพระองค์ ในข้อธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้า
พระองค์ชั่วกาลนาน 

พระพุทธเจา: “ถูกแล้ว ท่านคฤหบดี เป็นเช่นน้ัน อันร่างกายน้ี ย่อมมีโรครุมเร้า ดุจดังว่าฟอง
ไข่ ซึ่งผิวเปลือกห่อหุ้มไว้ ก็ผู้ใดท่ีบริหารร่างกายนี้อยู ่จะยืนยันว่าตนไม่มีโรคเลย แม้ชั่วครู่หนึ่ง 
จะมีอะไรเล่านอกจากความเขลา เพราะเหตุฉะนั้นแล ท่านคฤหบดี ท่านพึงสําเหนียกว่า ‘ถึงแม้
กายของเราจะมีโรครุมเร้า แต่ใจของเราจักไม่มีโรครุมเร้าเลย’”  

พระคุณเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงหลั่งอมฤตรดข้าพเจ้า ด้วยธรรมีกถา ด่ังน้ีแล1528 
  

                                                 
1527  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๗/๑๙๑ 

1528  สํ.ข.๑๗/๒/๒ 
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เหตุใดสติที่ตามทันขณะปัจจุบัน จึงเป็นหลักสําคัญของวิปัสสนา? 
กิจกรรมสามัญท่ีสุดของทุกๆ คน ซึ่งเปนไปอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ก็คือ การรับรูอารมณตางๆ 

ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ   
เมื่อมีการรับรู ก็มีความรูสึกพรอมไปดวย คือ สุขสบายบาง ทุกขระคายเจ็บปวด ไมสบายบาง เฉยๆ 

บาง เมื่อมีความรูสึกสุขทุกข ก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในใจดวย คือ ถาสุขสบายท่ีส่ิงใด ก็ชอบใจติดใจส่ิงนั้น ถาไม

สบายไดทุกขท่ีส่ิงใด ก็ขัดใจไมชอบส่ิงน้ัน เม่ือชอบ ก็อยากรับรูอีก อยากเสพซ้ํา หรืออยากได อยากเอา เมื่อไม

ชอบ ก็เล่ียงหนี หรืออยากกําจัด อยากทําลาย  
กระบวนการดังกลาวน้ี ดําเนินไปตลอดเวลา มีท้ังอยางแผวๆ ท่ีผานไปโดยไมไดสังเกต และท่ีแรงเขม 

สังเกตไดเดนชัด มีผลตอจิตใจอยางชัดเจน และสืบเน่ืองไปนาน สวนใดแรงเขม หรือสะดุดชัด ก็มักชักใหมี

ความคิดปรุงแตงยืดเยื้อเย่ินเยอออกไป ถาไมส้ินสุดท่ีในใจ ก็ผลักดันใหแสดงออกมาเปนการพูด การกระทํา

ตางๆ ท้ังนอยและใหญ   
ชีวิตของบุคคล บทบาทของเขาในโลก และการกระทําตอกันระหวางมนุษย ยอมสืบเนื่องออกมาจาก

กระบวนธรรมนอยๆ ท่ีเปนไปในชีวิตแตละขณะๆ นี้เปนสําคัญ 
ในทางปญญา การปลอยจิตใจใหเปนไปตามกระบวนธรรมขางตนนั้น คือ เม่ือรับรูแลว รูสึกสุขสบาย ก็

ชอบใจ ติดใจ เมื่อรับรูแลว รูสึกทุกข ไมสบาย ก็ขัดใจ ไมชอบใจ ขอน้ีจะเปนเครื่องกีดก้ันปดบัง ทําใหไมรูไม

เขาใจ ไมมองเห็นส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง หรือตามสภาวะท่ีแทของมัน ท้ังน้ีเพราะจิตใจท่ีเปนไปเชนนั้น จะมี

สภาพตอไปนี้ 
• ของอยูท่ีความชอบใจ หรือความขัดใจ ตกอยูในอํานาจของความติดใจ หรือขัดใจน้ัน ถูกความชอบ

ใจหรือไมชอบใจน้ันเคลือบคลุม ทําใหมองเห็นเอนเอียงไปอยางใดอยางหนึ่ง ไมตรงตามที่มันเปนจริง 
• ตกอดีต หรือลอยอนาคต กลาวคือ เม่ือคนรับรูแลว เกิดความชอบใจหรือไมชอบใจ จิตของเขาจะ

ของหรือขัดอยู ณ สวนหรือจุดหรือแง ท่ีชอบใจหรือไมชอบใจ ของอารมณนั้น และจับเอาภาพของอารมณน้ัน ณ 

จุดหรือสวนหรือแงท่ีชอบใจหรือไมชอบใจนั้น เก็บคางไวหรือเอาไปทะนุถนอม และคิดปรุงแตงหรือฝนฟามตอไป   
การของอยูท่ีสวนใดก็ตาม ซึ่งชอบใจหรือไมชอบใจ และการจับอยูกับภาพของสิ่งนั้นซึ่งปรากฏอยูในใจ

ของตน คือการเล่ือนไหลลงสูอดีต การคิดปรุงแตงตอไปเกี่ยวกับส่ิงน้ัน คือการเลื่อนลอยไปในอนาคต  
ความรูความเขาใจของเขาเก่ียวกับส่ิงนั้น ก็คือภาพของสิ่งน้ัน ณ จุดหรือตอนท่ีชอบใจหรือไมชอบใจ 

หรือซึ่งเขาไดคิดปรุงแตงตอไปแลว ไมใชส่ิงนั้นตามท่ีมันเปนของมันเองในขณะน้ันๆ   
• ตกอยูในอํานาจของความคิดปรุงแตง จึงแปลความหมายของส่ิงท่ีรับรู หรือประสบการณน้ันๆ ไป

ตามแนวทางของภูมิหลัง หรือความเคยชินท่ีไดส่ังสมไว เชน คานิยม ทัศนคติ หรือทิฏฐิท่ีตนยึดถือนิยมเชิดชู 

เรียกวาจิตตกอยูในภาวะถูกปรุงแตง ไมอาจมองอยางเปนกลางใหเห็นประสบการณลวนๆ ตามท่ีมันเปน 
• นอกจากถูกปรุงแตงแลว ก็จะนําเอาภาพปรุงแตงของประสบการณใหมน้ัน เขาไปรวมในการปรุงแตง

ตอไปอีก เปนการเสริมซ้ําการส่ังสมนิสัยความเคยชินของจิตใหแนนหนายิ่งขึ้น 
ความเปนไปเชนน้ี มิใชจะเก่ียวของกับเรื่องหยาบๆ ต้ืนๆ ในการดําเนินชีวิตและทํากิจการท่ัวไปเทานั้น 

แตทานมุงเนนกระบวนของจิตในระดับละเอียดลึกซึ้ง ท่ีทําใหปุถุชนมองเห็นส่ิงท้ังหลายเปนของคงท่ี เปนชิ้นเปน

อัน มีสวยงามนาเกลียด ติดในสมมติตางๆ ไมเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัยท่ีดําเนินอยูตลอดเวลา  
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อยางไรก็ดี กระบวนธรรมเชนนี้ เปนความเคยชิน หรือนิสัยของจิต ท่ีคนท่ัวไปไดส่ังสมกันมาคนละ
นานๆ เกือบจะวาต้ังแตเกิดทีเดียว ๒๐ – ๓๐ ปบาง ๔๐ – ๕๐ ปบาง เกินกวาน้ันบาง และไมเคยหัดตัดวงจรลบ

กระบวนกันมาเลย การจัดการแกไข จึงมิใชจะทําไดงายนัก ในทันทีท่ีรับรูอารมณ หรือมีประสบการณ ยังไมทัน
ต้ังตัวท่ีจะยั้งกระบวน จิตก็แลนไปตามความเคยชินของมันเสียกอน   

ดังนั้น การแกไขในเรื่องนี้ จึงมิใชจะเพียงตัดวงจรลางกระบวนธรรมน้ันลงเทาน้ัน แตจะตองแกไขความ

เคยชิน หรือนิสัยท่ีไหลแรงไปขางเดียวของจิตอีกดวย  
องคธรรมสําคัญ ท่ีจะใชเปนตัวเบิกทาง และเปนหลักรวมพลทั้งสองกรณีนั้น ก็คือ สติ การปฏิบัติตาม

หลักสติปฏฐาน ก็มีวัตถุประสงคอยางน้ี กลาวคือ เมื่อมีสติตามทันขณะปจจุบัน และมองดูส่ิงนั้นๆ ตามท่ีมัน

เปนอยูในขณะนั้นๆ ตลอดเวลา ยอมสามารถตัดวงจร ทําลายกระบวนธรรมฝายอกุศลลงไดดวย คอยๆ แกไข

ความเคยชินเกาๆ พรอมกับสรางแนวนิสัยใหมใหแกจิตไดดวย   

จิตท่ีมีสติชวยกํากับใหตามทันอยูกับขณะปจจุบัน จะมีสภาพตรงขามกับจิตท่ีเปนไปตามกระบวนธรรม

ขางตน คือ 
• ความชอบใจ หรือขัดใจ ไมมีโอกาสเกิดขึ้น เพราะการท่ีจะชอบใจหรือขัดใจ จิตจะตองของขัดอยู ณ 

จุดหรือสวนใดสวนหน่ึง และชะงักคางอยู คือตกลงไปในอดีต 
• ไมเล่ือนไหลลงไปในอดีต ไมเล่ือนลอยไปในอนาคต ความชอบใจ ไมชอบใจ กับการตกอดีต เปน

อาการท่ีเปนไปดวยกัน เมื่อไมติด ไมของ ไมคางอยู ตามดูทันอยูกับสภาวะท่ีกําลังเปนไปอยู การตกอดีตลอย

อนาคต ก็ไมมี 
• ไมถูกความคิดปรุงแตงเน่ืองดวยภูมิหลังท่ีไดส่ังสมไว ชักจูงใหแปลประสบการณหรือส่ิงท่ีรับรูให

เอนเอียงบิดเบือน หรือยอมสี ไปตามอํานาจของมัน พรอมท่ีจะมองไปตามสภาวะของส่ิงนั้นๆ  
• ไมปรุงแตงเสริมซ้ํา หรือเพ่ิมกําลังแกความเคยชินผิดๆ ท่ีจิตไดส่ังสมเรื่อยมา 
• เม่ือตามรูดูทันทุกส่ิงท่ีกําลังเกิดขึ้นในปจจุบันทุกขณะ ก็ยอมไดรูเห็นสภาพจิตนิสัย เปนตน ของ

ตนเอง ท่ีไมพึงปรารถนา หรือท่ีตนเองไมยอมรับ ปรากฏออกมาดวย ทําใหไดรับรูสูหนาเผชิญสภาพท่ีเปนจริง

ของตนเองตามท่ีมันเปน ไมเล่ียงหนี ไมหลอกลวงตนเอง และทําใหสามารถชําระลางกิเลสเหลานั้น แกปญหาใน

ตนเองไดดวย 
นอกจากนั้น ในดานคุณภาพจิต ก็จะบริสุทธ์ิ ผองใส โปรง เบิกบาน เปนอิสระ ไมถูกบีบจํากัดใหคับ

แคบ และไมถูกเคลือบคลุมใหหมองมัว 

ส่ิงท้ังหลายต้ังอยูตามสภาพของมัน และเปนไปตามธรรมดาของมัน พูดเปนภาพพจนวา ความจริง

เปดเผยตัวเองอยูตลอดเวลา แตมนุษยปดบังตนเองจากมัน หรือไมก็มองภาพของมันบิดเบือนไป หรือไมก็ถึงกับ

หลอกลวงตัวของมนุษยเอง ตัวการท่ีปดบัง บิดเบือน หรือหลอกลวง ก็คือ การตกลงไปในกระแสของกระบวน

ธรรมดังไดกลาวขางตน เครื่องปดบัง บิดเบือน หรือหลอก ก็มีอยูแลว ย่ิงความเคยชินคอยชักลากใหเขวไปเสีย

อีก โอกาสท่ีจะรูความจริงก็แทบไมมี   
ในเม่ือความเคยชินหรือติดนิสัยนี้ มนุษยไดส่ังสมตอเน่ืองกันมานานนักหนา การปฏิบัติเพื่อแกไขและ

สรางนิสัยใหม ก็ควรจะตองอาศัยเวลามากเชนเดียวกัน  
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เมื่อใด สติตามทัน ทํางานสมํ่าเสมอตอเน่ืองอยางชํานาญ คนไมปดบังตัวเอง ไมบิดเบือนภาพที่มอง 

และพนจากอํานาจความเคยชิน หรือนิสัยเกาของจิตแลว เม่ือนั้น ก็พรอมท่ีจะมองเห็นส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของ

มัน และรูเขาใจความจริง  
ถึงตอนนี้ ถาอินทรียอื่นๆ โดยเฉพาะปญญาแกกลาพรอมดีอยูแลว ก็จะรวมงาน โดยอาศัยสติคอย

เปดทางใหทํางานไดเต็มที่ ทําใหเกิดญาณทัศนะ ความหยั่งรูหยั่งเห็นตามเปนจริง ท่ีเปนจุดหมายของวิปสสนา   
แตการท่ีปญญินทรียเปนตน จะพรอมหรือแกกลาไดนั้น ยอมอาศัยการฝกฝนอบรมมาโดยลําดับ 

รวมทั้งการเลาเรียนสดับฟงในเบ้ืองตนดวย การเลาเรียนสดับฟง และการคิดเหตุผล เปนตน จึงมีสวนเกื้อกูลแก

การรูแจงสัจธรรมได 

สติปัฏฐาน เป็นอาหารของโพชฌงค์  

ความจริงน้ัน สติไมใชตัววิปสสนา ปญญา หรือการใชปญญาตางหาก เปนวิปสสนา แตปญญาจะได

โอกาส และจะทํางานไดอยางปลอดโปรงเต็มที่ ก็ตอเม่ือมีสติคอยชวยกํากับหนุนอยูดวยเหตุผลดังกลาวแลว

ขางตน การฝกสติจึงมีความสําคัญมากในวิปสสนา   
พูดอีกอยางหน่ึงวา การฝกสติ ก็เพื่อจะใชปญญาไดเต็มท่ี หรือเปนการฝกปญญาไปดวยนั่นเอง ใน

ภาษาของการปฏิบัติธรรม เม่ือพูดถึงสติ ก็มักเล็งและรวมถึงสัมปชัญญะคือปญญา ท่ีควบอยูดวย และสติจะมี

กําลังกลาแข็ง หรือชํานาญคลองแคลวข้ึนได ก็เพราะมีปญญารวมทํางาน
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ปญญาที่ทํางานรวมอยูกับสติในกิจท่ัวๆ ไป มักมีลักษณาการท่ีเรียกวาสัมปชัญญะ ในข้ันนี้ ปญญายังดู

คลายเปนตัวประกอบ คอยรวมมือและประสานงานอยูกับสติ การพูดจากลาวขานมักเพงเล็งไปที่สติ เอาสติเปน

ตัวหลักหรือตัวเดน แตในข้ันท่ีใชปญญาพินิจพิจารณาอยางจริงจัง ความเดนจะไปอยูท่ีปญญา สติจะเปนเหมือน

ตัวท่ีคอยรับใชปญญา ปญญาท่ีทํางานในระดับนี้ เชนท่ีเรียกวา ธรรมวิจัย ในโพชฌงค ๗ ประการ เปนตน  

ถึงตรงน้ี เห็นควรทบทวนหลักซึ่งไดแสดงไวต้ังแตเริ่มเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา ท่ีวา สติปฏฐาน ๔ เปน

อาหารหลอเล้ียงโพชฌงค ๗ และโพชฌงค ๗ น้ัน ก็หลอเล้ียงวิชชาและวิมุตติ โดยยกพุทธพจนมาย้ํา ดังน้ี   

“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าววิชชาและวิมุตติว่ามีอาหาร มิใช่ไร้อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของ
วิชชาและวิมุตติ พึงกล่าวว่า คือ โพชฌงค์ ๗, แม้โพชฌงค์ ๗ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิใช่ไร้
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของโพชฌงค์ ๗ พึงกล่าวว่า คือ สติปัฏฐาน ๔,... 

“สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์, โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ 
ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์; วิชชาและวิมุตติน้ี มีอาหารอย่างน้ี และบริบูรณ์อย่างน้ี”1530 

ตามพุทธพจนน้ี ชัดวา โพชฌงค ๗ เปนธรรมท่ีสงผลแกวิชชาวิมุตติ เทากับเปนตัวท่ีใหสําเร็จมรรคผล 

สวนสติปฏฐานก็ชวยโดยหลอเล้ียงโพชฌงค ๗ น้ัน  

                                                 
1529  สติเกิดรวมกับปญญา จึงจะมีกําลัง ขาดปญญา ยอมออนกําลัง (ม.อ.๓/๒๘; วิภงฺค.อ.๔๐๖); ปญญาปราศจากสติ ไมมีเลย (วิสุทฺธิ.

ฎีกา ๑/๓๐๒); ผูปราศจากสติ ยอมไมมีอนุปสสนา (เชน ที.อ.๒/๔๗๔; สํ.อ.๓/๒๗๐; ฯลฯ); พูดถึงสติอยางเดียว เล็งถึงปญญาดวย 
(เชน องฺ.อ.๓/๑๒๗ ไขความ องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๓; และในการอธิบายคําวา “สโตการี”  โดยทั่วไป เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๘๙/๒๖๔; 
อางใน วิสุทฺธิ.๒/๕๘) 

1530 องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๒; ดู สํ.ม.๑๙/๑๓๘๑/๔๑๗ และ ม.อุ.๑๔/๒๘๗/๑๙๓ ดวย 
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พุทธพจนนี้ชวยใหมองวิปสสนาไดชัดข้ึน ในสติปฏฐานนั้น สติทํางานเปนพื้นยืนโรงอยู ปญญาในชื่อวา

สัมปชัญญะก็ไดโอกาสทํางานไปดวย โดยรูเขาใจทุกอยางท่ีสติจับดึงตรึงไวหรือเขาไปถึง สติจับอันใดให 

สัมปชัญญะก็รูเขาใจอันน้ัน เหมือนวามือจับอะไรเสนอมา ตาก็ไดดูเห็นส่ิงนั้น  
สวนโพชฌงค ก็คือ บนพื้นของสติปฏฐานน่ีแหละ คราวนี้สติจับเรื่องสงใหปญญา ท่ีชื่อวาธรรมวิจัย แลว

คราวน้ีปญญาเปนเจาบทบาทรับเรื่องไปวิจัย เหมือนตาไดดูตอเนื่องไปท่ัวตลอด ตอนนี้ก็เปนกระบวนธรรมของ

ปญญา ท่ีเรียกวาโพชฌงค ซึ่งแปลวา “องคแหงการตรัสรู” 
สัมปชัญญะ ก็ดี ธรรมวิจัย ก็ดี หรือปญญาในชื่ออื่นๆ ก็ดี ท่ีทํางานใหเกิดความเห็นแจงรูเขาใจส่ิง

ท้ังหลายตรงตามสภาวะท่ีมันเปน เพ่ือใหจิตหลุดพนเปนอิสระ นี่แหละคือ วิปสสนา
1531 

สติทํากิจสําคัญท้ังในสมถะ และในวิปสสนา หากพูดเปรียบเทียบ ระหวางบทบาทของสติในสมถะ กับ

ในวิปสสนา อาจชวยใหความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีกลาวมาน้ันชัดเจนยิ่งขึ้น   
ในสมถะ สติกุมจิตไวกับอารมณ หรือดึงอารมณไวกับจิต เพียงเพื่อใหจิตเพงแนวแนหรือจับแนบสนิท

อยูกับอารมณน้ัน น่ิงสงบไมสาย ไมซานไปที่อื่น เมื่อจิตแนวแนแนบสนิทอยูกับอารมณน้ัน เปนหนึ่งเดียว

ตอเน่ืองไปสม่ําเสมอ ก็เรียกวาเปนสมาธิ และเพียงแคนั้น สมถะก็สําเร็จ   
สวนในวิปสสนา สติกําหนดอารมณใหแกจิต หรือดึงจิตไวกับอารมณเหมือนกัน แตมุงใชจิตเปนท่ีวาง

อารมณ เพื่อเสนออารมณนั้นใหปญญาตรวจสอบพิจารณา คือจับอารมณไวใหปญญาตรวจดู และวิเคราะหวิจัย 

โดยใชจิตท่ีต้ังมั่น เปนท่ีทํางาน
1532

   
หากจะอุปมา ในกรณีของสมถะ เหมือนเอาเชือกผูกลูกวัวพยศไวกับหลัก ลูกวัวจะออกไปไหนๆ ก็ไป

ไมได คงวนเวียนอยูกับหลัก ในท่ีสุด เมื่อหายพยศ ก็หมอบนิ่งอยูท่ีหลักน้ันเอง จิตเปรียบเหมือนลูกวัวพยศ 

อารมณเหมือนหลัก สติเหมือนเชือก   
สวนในกรณีของวิปสสนา เปรียบเหมือนเอาเชือกหรือเครื่องยึด ผูกตรึงคน สัตว หรือวัตถุบางอยาง ไว

กับแทนหรือเตียง แลวตรวจดู หรือทํากิจอื่น เชน ผาตัด เปนตน ไดถนัดชัดเจน เชือกหรือเครื่องยึดคือ สติ คน 

สัตวหรือวัตถุท่ีเกี่ยวของคือ อารมณ์ แทนหรือเตียงคือ จิตท่ีเปนสมาธิ การตรวจหรือผาตัดเปนตนคือ ปัญญา 

ท่ีกลาวมาน้ัน เปนการพูดถึงหลักท่ัวไป ยังมีขอสังเกตปลีกยอยท่ีควรกลาวถึงอีกบาง อยางหนึ่งคือ ใน

สมถะ ความมุงหมายอยูท่ีทําจิตใหสงบ ดังน้ัน เม่ือใหสติกําหนดอารมณใดแลว สติก็ยึดตรึงดึงจิตกุมไวกับ

อารมณนั้น ท่ีสวนน้ันอยางเดียว ใหจิตจดจอแนวแนแนบสนิทอยูกับอารมณน้ันเทาน้ัน ไมใหคลาดไปเลย จนใน

ท่ีสุด จิตนอมด่ิงแนวแนอยูกับนิมิต หรือมโนภาพของส่ิงท่ีกําหนด ซึ่งเปนเพียงสัญญาท่ีอยูในใจของผูกําหนดเอง   
สวนในวิปสสนา ความมุงหมายอยูท่ีความรูความเขาใจสภาวธรรม ดังน้ัน สติจึงตามกําหนดตามจับตาม

ถึงอารมณเฉพาะตัวจริงของมันตามสภาวะเทานั้น และเพื่อใหปญญารูเทาทันครบถวนชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะของ

มัน สติจึงตามกําหนดกํากับจับอารมณน้ันๆ ใหทันความเปนไปของมัน เพื่อปญญาจะไดดูรูอารมณน้ันโดยตลอด 

เชน ดูต้ังแตมนัเกิดข้ึน คล่ีคลายตัว จนกระท่ังดับสลายไป   
นอกจากนั้นจะตองใหปญญาดูรูอารมณทุกอยางท่ีเขามา หรือเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งปญญาจะตองรูเขาใจ

เพื่อใหเกิดความรูเทาทันตามความเปนจริง สติจึงเปล่ียนอารมณท่ีกําหนดหรือท่ีจับใหดูไปไดเรื่อยๆ  

                                                 
1531  ดู อภิ.วิ.๓๕/๖๑๒/๓๓๗; ฯลฯ 
1532  สติใชกําหนด ปญญาใชตรวจตรอง วิเคราะห วินิจฉัย (ดู วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๓๐๑) 
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อีกท้ังเพื่อใหปญญาดูรูเทาทันตรงตามท่ีส่ิงนั้นเปนอยูเปนไปแทๆ สติจึงตองตามจับใหทันความเปนไปใน

แตละขณะนั้นๆ ทุกขณะ ไมหยุดติดคางอยูกับอารมณใดอารมณหน่ึง หรือสวนใดสวนหน่ึงของอารมณใดๆ  
ขอสังเกตปลีกยอยอื่นๆ ยังมีอีก เชน ในสมถะ สติกําหนดอารมณท่ีนิ่งอยูกับท่ี หรือเคล่ือนไหวเปน

รูปแบบจําเพาะซํ้าไปซ้ํามาภายในขอบเขตจํากัด สวนในวิปสสนา สติตามกําหนดอารมณท่ีกําลังเคล่ือนไหวหรือ

เปนไปในสภาพใดๆ ก็ได ไมจํากัดขอบเขต   
ในสมถะ นิยมใหเลือกกําหนดอารมณบางอยาง ในบรรดาอารมณท่ีสรรแลว ซึ่งจะเปนอุบายชวยให

จิตใจสงบแนวแนไดงาย สวนในวิปสสนา ใชอารมณไดทุกอยางไมจํากัด สุดแตอะไรปรากฏขึ้นใหพิจารณาและ

อะไรก็ตามท่ีจะใหเห็นความจริง (สรุปลงไดท้ังหมดใน กาย เวทนา จิต ธรรม หรือ ในนามและรูป) 

สวนประกอบสําคัญท่ีพึงสังเกตอีกอยางหนึ่ง ภายในหลักท่ัวไปแหงการปฏิบัตินั้น ซึ่งชวยใหเห็นลักษณะ

พิเศษของวิปสสนา ท่ีแตกตางจากสมถะชัดเจนยิ่งขึ้น ก็คือ โยนิโสมนสิการ   
โยนิโสมนสิการเปนองคธรรมท่ีจะชวยใหเกิดปญญา จึงมีความสําคัญมากสําหรับวิปสสนา สวนในฝาย

สมถะ โยนิโสมนสิการแมจะชวยเกื้อกูลไดในหลายกรณี แตมีความจําเปนนอยลง บางครั้งอาจไมตองใชเลย หรือ

เพียงมนสิการเฉยๆ ก็เพียงพอ   
ขยายความวา ในการเจริญสมถะ สาระสําคัญมีเพียงใหใชสติกํากับจิตไวกับอารมณ หรือคอยนึกถึง

อารมณน้ันไว และเพงความสนใจไปท่ีอารมณ ใหจิตอยูกับอารมณนั้นจนแนวแน   
ในกรณีเชนนี้ ถาผลเกิดขึ้นตามขั้นตอน ก็ไมตองใชโยนิโสมนสิการเลย แตในบางกรณีท่ีจิตไมยอม

สนใจอารมณนั้น ดึงไมอยู คอยจะฟุงไป หรือในกรรมฐานบางอยางท่ีตองใชความคิดพิจารณาบาง เชน การเจริญ

เมตตา เปนตน อาจตองใชอุบายชวยนําจิตเขาสูเปาหมาย ในกรณีเชนน้ัน จึงอาจตองใชโยนิโสมนสิการชวย คือ 

มนสิการโดยอุบาย หรือทําในใจโดยแยบคาย หรือรูจักเดินความคิด นําจิตไปใหถูกทางสูเปาหมาย เชน รูจักคิด

ดวยอุบายวิธีท่ีจะทําใหโทสะระงับ และเกิดเมตตาขึ้นมาแทน เปนตน   
แตจะอยางไรก็ตาม ในฝายสมถะนี้ โยนิโสมนสิการท่ีอาจตองใช ก็เฉพาะประเภทปลุกเรากุศลธรรม

เทาน้ัน
1533

  ไมตองใชโยนิโสมนสิการประเภทปลุกความรูแจงสภาวะ   

สวนในฝายวิปสสนา โยนิโสมนสิการเปนขั้นตอนสําคัญทีเดียว ท่ีจะใหเกิดปญญา จึงเปนองคธรรมท่ี

จําเปน โยนิโสมนสิการอยูตอเน่ืองกับปญญา เปนตัวการทําทางใหปญญาเดิน
1534

 หรือเปดขยายชองใหปญญา

เจริญงอกงาม มีลักษณะและการทํางานใกลเคียงกับปญญามาก จนมักพูดคลุมกันไป คือ พูดถึงอยางหน่ึง ก็

หมายถึงอีกอยางหนึ่งดวย จึงเปนเหตุใหผูศึกษาแยกไมคอยออกวาอะไรเปนอยางไหน   

                                                 
1533  ดูใน บทท่ี ๑๘ ซ่ึงวาดวยโยนิโสมนสิการ 

1534  ณ ที่นี้ พึงสังเกตผลในทางปญญา ท่ีแตกตางกัน ระหวางศรัทธา กับโยนิโสมนสิการ ศรัทธาเหมือนขุดรองที่ตายตัวไวแลว สําหรับให

ความคิดเดิน สวนโยนิโสมนสิการทําทางท่ีเหมาะใหปญญาเดินไดผลในแตละคร้ัง   
   ในทางพุทธศาสนา ทานสนับสนุนใหมีศรัทธาชนิดท่ีเชื่อมตอกับปญญาได คือศรัทธาที่เปดโอกาสแกโยนิโสมนสิการ  
   ตัวอยางเปรียบเทียบ ศรัทธาแบบขุดรองตายตัวเชื่อวา อะไรๆ จะเปนอยางไร ก็สุดแตพรหมลิขิตบันดาล ความคิดหยุดตันอยู

แคนั้น สวนศรัทธาแบบนําไปสูโยนิโสมนสิการ เชน ชาวพุทธแมจะยังไมรูแจงประจักษ แตมีศรัทธาตอคําสอนของพระพุทธเจาวา ส่ิง

ท้ังปวงเปนไปตามเหตุปจจัย ดังนั้น เมื่อประสบเหตุการณอยางใดอยางหน่ึง ศรัทธานั้นก็ทําใหใชโยนิโสมนสิการสืบสาวตอไปวา เหตุ

ปจจัยนั้นคืออะไร 



๗๗๘  พุทธธรรม 
 

อาจกลาวไดวา โยนิโสมนสิการทํางานเชื่อมตออยูระหวางสติกับปญญา เปนตัวนําทาง หรือเดินกระแส

ความคิด ในลักษณะท่ีจะทําใหปญญาไดทํางาน และทํางานไดผล พูดอีกอยางหน่ึงวา เปนตัวใหวิธีการแกปญญา 

หรอืเปนอุบายวิธีของการใชปญญาใหไดผล   
แตท่ีนักศึกษามักสับสนก็เพราะวา ในการพูดท่ัวไป เม่ือใชคําวาโยนิโสมนสิการ ก็หมายรวมทั้งการเสนอ

อุบาย หรือวิธีแหงการคิดที่เปนตัวโยนิโสมนสิการเอง และการใชปญญาตามแนวทางหรือวิธีการนั้นดวย หรือเม่ือ

พูดถึงปญญาภาคปฏิบัติการสักอยางหนึ่ง เชน คําวา ธรรมวิจัย ก็มักละไวใหเขาใจเองวา เปนการใชปญญาเฟน

ธรรมใหสําเร็จ ดวยวิธีโยนิโสมนสิการอยางใดอยางหนึ่ง    
ถาจะพูดใหเห็นเหมือนเปนลําดับ ก็จะเปนดังนี้ เม่ือสติระลึกถึงส่ิงท่ีเกี่ยวของตองใชตองทํา และเอาจิต

กํากับไวท่ีส่ิงน้ันแลว โยนิโสมนสิการก็จับส่ิงนั้นหมุนหันเอียงตะแคงเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง ใหปญญาพิจารณา

จัดการ ซึ่งเปนการกําหนดจุดแงมุมทาทางและทิศทางใหแกการทํางานของปญญา แลวปญญาก็ทํางานพิจารณา

จัดการไปตามแงมมุดานขางและทิศทางน้ันๆ ถาโยนิโสมนสิการจัดทาทําทางใหเหมาะดี ปญญาก็ทํางานไดผล  
อุปมาเหมือนคนพายเรือเก็บดอกไมใบผัก ในแมนํ้าไหล มีคล่ืน เขาเอาอะไรผูก หรือยึดเหน่ียวตรึงเรือ

ใหหยุดอยูกับท่ี จอตรงกับตําแหนงของดอกไมหรือใบผักน้ันดีแลว มือหน่ึงจับกิ่งกานกอหรือกระจุกพืชน้ัน รวบ

ข้ึนไป รั้งออกมา หรือพลิกตะแคง โกงหรืองออยางใดอยางหน่ึง สุดแตเหมาะกับเครื่องมือทํางาน อีกมือหนึ่งเอา

เครื่องมือท่ีเตรียมไวเกี่ยว ตัด หรือทําอยางใดอยางหน่ึง ใหสําเร็จกิจไดตามความประสงค   
สติเปรียบเหมือนเคร่ืองยึดตรึงเรือและคน ใหอยูตรงท่ีกับตนไม เรือหรือคนที่หยุดอยูตรงท่ี เปรียบ

เหมือนจิต มือท่ีจับก่ิงกานตนไมใหอยูในอาการท่ีจะทํางานไดเหมาะเปรียบเหมือนโยนิโสมนสิการ อีกมือหน่ึงท่ี

เอามีดหรือเครื่องมืออื่นทํางานเกี่ยวตัด เปรียบไดกับปญญา
1535

   
อยางไรก็ตาม ในท่ีท่ัวไป พึงจับเอางายๆ เพียงวา โยนิโสมนสิการหมายคลุมถึงปญญา คือ มนสิการ

ดวยปญญาน่ันเอง 

อนึ่ง เมื่อโยนิโสมนสิการกําลังทํางานอยู สติก็จะยังอยูดวย ไมหลงลอยหลุดไป ดังนั้น สติ กับโยนิโส-

มนสิการ จึงเก้ือกูลแกกันและกันในวิปสสนา 
  

                                                 
1535  อุปมาน้ี พึงเทียบกับความใน มิลินฺท.๔๗ 
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๘. สัมมาสมาธิ 
สัมมาสมาธิ เปนองคมรรคขอสุดทาย และเปนขอท่ีมีเน้ือหาสําหรับศึกษามาก เพราะเปนเรื่องของการ

ฝกอบรมพัฒนาจิตในข้ันเต็มกระบวน เปนเรื่องละเอียดประณีต ท้ังในแงท่ีเปนเรื่องของจิตอันเปนของละเอียด 

และในแงการปฏิบัติท่ีมีรายละเอียดกวางขวางซับซอน เปนจุดบรรจบ หรือเปนสนามรวมของการปฏิบัติ 

ความเขาใจเบื้องตน 

ซ. ความหมายของสมาธิ 
“สมาธิ” แปลกันวา ความตั้งม่ันของจิต หรือ ภาวะท่ีจิตแนวแนตอส่ิงท่ีกําหนด คําจํากัดความของสมาธิ

ท่ีพบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกส้ันๆ วา “เอกัคคตา” ซึ่งแปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณเปนหน่ึง คือ 
การท่ีจิตแนวแนแนบสนิทอยูกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไมฟุงซาน ไมสาย ไมวอกแวก 

คัมภีรรุนอรรถกถาระบุวา สมาธิ คือภาวะมีอารมณหนึ่งเดียวของกุศลจิต และไขความวา หมายถึงการ

ดํารงจิตและเจตสิกไวในอารมณหน่ึงเดียว อยางเรียบสม่ําเสมอ และดวยดี หรือแมแตแคจิตต้ังม่ัน
1536  

พรอมน้ัน ทานแสดงสาระสําคัญไว ซึ่งขอพูดใหงายวา สมาธิมีลักษณะไมสายหรือไมฟุงซาน มีหนาท่ีชวย

ใหประดาธรรมท่ีเกิดรวมรวมตัวกันอยูได เหมือนนํ้าผนึกผงแปงไวไมฟุงกระจาย ปรากฏเปนความสงบ โดยมี

ความสุขเปนปทัฏฐาน (เหตุใกล) อยางพิเศษท่ีจะใหถึงสมาธิ จิตท่ีเปนสมาธิน้ัน นิ่งแนว เหมือนเปลวเทียนในท่ีไมมี

ลมกวน ไฟทํางานเผาไหมตอเน่ืองไปอยางสม่ําเสมอ มิใชหยุดนิ่ง แตสงบน่ิงแนว  

“สัมมาสมาธิ” ตามคําจํากัดความในพระสูตรท่ัวไป เจาะจงวา ไดแก สมาธิตามแนวฌาน ๔ ดังน้ี 
“ภิกษุท้ังหลาย สัมมาสมาธิเป็นไฉน? (คือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร 

มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก อยู่  
๒. เข้าถึงทุติยฌาน อันมีความผ่องใสแห่งจิตภายใน มีภาวะใจเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก 

ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารระงับไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ อยู่ 
๓. เพราะปีติจางไป เธอมีอุเบกขาอยู่ มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย เข้าถึง

ตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายกล่าวว่า ‘เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข’  
๔. เพราะละสุขละทุกข์ และเพราะโสมนัสโทมนัสดับหายไปก่อน เข้าถึงจตุตถฌาน อันไม่มี

ทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู่”1537  

อยางไรก็ตาม คําจํากัดความน้ี นาจะถือเปนการแสดงความหมายแบบเต็มกระบวน ดังจะเห็นวา บาง

แหง ทานกลาวถึงจิตตัสเสกัคคตานั่นเอง วาเปนสมาธินทรีย ดังความบาลีวา 
                                                 
1536  วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕; นิทฺ.อ.๒/๙๙; ปฏิสํ.อ.๑๙; ในอกุศลจิต เอกัคคตา หรือสมาธิ ก็เกิดได ดังที่ อภิ.สํ.๓๔/๒๗๕-๓๓๗/๑๐๘-๑๒๗ 

แสดงการท่ีเอกัคคตา สมาธินทรีย และมิจฉาสมาธิ ประกอบรวมอยูในจิตท่ีเปนอกุศล และอรรถกถาไดยกตัวอยาง เชน คนที่มีจิต

แนวแนในขณะเอาศัสตราฟาดฟนลงที่รางกายของสัตว ไมใหผิดพลาด ในเวลาต้ังใจลักของเขา และในเวลาประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร

เปนตน อยางไรก็ตาม เอกัคคตาในฝายอกุศลนี้ มีกําลังนอย ออนแอ ไมเขมแข็งทนทานเหมือนในฝายกุศล เปรียบดังเอาน้ําราดในที่

แหงฝุนฟุง ฝุนสงบลงชั่วเวลาสั้น ไมนาน ท่ีก็จะแหง มีฝุนขึ้นตามเดิม (ดู สงฺคณี.อ.๒๔๓, ๓๘๐, ๓๘๕) 
1537  เชน ที.ม.๑๐/๒๙๙/๓๔๙; ม.มู.๑๒/๑๔๙/๑๒๕; ม.อุ.๑๔/๗๐๔/๔๕๕; อภิ.วิ.๓๕/๑๗๐/๑๓๗ เปนตน 



๗๘๐  พุทธธรรม 
 

“ภิกษุท้ังหลาย อินทรีย์คือสมาธิ เป็นไฉน? (คือ) อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กําหนดภาวะ
ปล่อยวางเป็นอารมณ์แล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาแห่งจิต (ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว), นี้
เรียกว่าอินทรีย์ คือสมาธิ”1538 

สวนคําจํากัดความในพระอภิธรรมปฎก วาดังนี้ 
“สัมมาสมาธิ เป็นไฉน? ความตั้งอยู่แห่งจิต ความตั้งแน่ว ความมั่นลงไป ความไม่ส่ายไป 

ความไม่ฟุ้งซ่าน ภาวะท่ีมีใจไม่ซัดส่าย ความสงบ (สมถะ) สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ 
สมาธิสัมโพชฌงค์ ท่ีเป็นองค์แห่งมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใด น้ีเรียกว่า สัมมาสมาธิ”1539 

วาโดยสาระสําคัญ สมาธิท่ีใชถูกทาง เพื่อจุดหมายในทางหลุดพน เปนไปเพื่อปญญาที่รูเขาใจส่ิงท้ังหลาย

ตามเปนจริง มิใชเพื่อผลในทางสนองความอยากของตัวตน เชน จะอวดฤทธ์ิ อวดความสามารถ เปนตน น่ันเอง 

เปนสัมมาสมาธิ
1540

 ดังหลักการท่ีทานแสดงไววา ผูปฏิบัติธรรมสามารถเจริญวิปสสนาได โดยใชสมาธิเพียง

ข้ันตนๆ ท่ีเรียกวา วิปสสนาสมาธิ คือสมาธิท่ีใชประกอบกับวิปสสนา หรือเพื่อสรางปญญาท่ีรูแจง อันเปนสมาธิ

ในระดับระหวางขณิกสมาธิ กับอุปจารสมาธิ เทานั้น1541 

ฌ. ระดับของสมาธิ 
ในช้ันอรรถกถา ทานจัดแยกสมาธิออกเปน ๓ ระดับ คือ1542 
๑. ขณิกสมาธิ  สมาธิช่ัวขณะ (momentary concentration) เปนสมาธิข้ันตน ซึ่งคนท่ัวไปอาจใช

ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีการงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี และจะใชเปนจุดต้ังตนในการ

เจริญวิปสสนา ก็ได 
๒. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือสมาธิจวนจะแนวแน (access concentration) เปนสมาธิข้ันระงับ

นิวรณได กอนท่ีจะเขาสูภาวะแหงฌาน หรือสมาธิในบุพภาคแหงอัปปนาสมาธิ 
๓. อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน หรือสมาธิท่ีแนบสนิท (attainment concentration) เปนสมาธิระดับ

สูงสุด ซึ่งมีในฌานท้ังหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จท่ีตองการของการเจริญสมาธิ 

สมาธิอยางท่ี ๒ และ ๓ มีกลาวถึงบอยๆ ในคําอธิบายเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐาน และมีท่ีกําหนด

คอนขางชัดเจน คือ อุปจารสมาธิ เปนสมาธิเมื่อจิตต้ังมั่นโดยละนิวรณท้ัง ๕ ได ถามองในแงการกําหนด

อารมณกรรมฐาน ก็เปนชวงท่ีเกิดปฏิภาคนิมิต (ภาพท่ีมองเห็นในใจของส่ิงท่ีใชเปนอารมณกรรมฐาน ซึ่งประณีต

ลึกซึ้งเลยจากข้ันที่เปนภาพติดตาไปอีกข้ันหนึ่ง เปนของเกิดจากสัญญา บริสุทธ์ิ ปราศจากสี ปราศจากมลทิน 

สามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา)
1543

 เปนสมาธิจวนเจียนจะแนวแนโดยสมบูรณ ใกลจะถึงฌาน  

                                                 
1538  สํ.ม.๑๙/๘๗๔/๒๖๔; ๘๖๘/๒๖๒; อรรถกถาวา ภาวะปลอยวางเปนอารมณ หมายถึงเอานิพพานเปนอารมณ (สํ.อ.๓/๓๓๗) 
1539  อภิ.วิ.๓๕/๑๘๓/๑๔๐; ๕๘๙/๓๒๒ 
1540  อรรถกถาแสดงไวอีกแหงหนึ่งวา สัมมาสมาธิ ไดแก ยาถาวสมาธิ (สมาธิท่ีแท หรือสมาธิที่ตรงตามสภาวะ) นิยยานิกสมาธิ (สมาธิที่

นําออกจากวัฏฏะ คือ นําไปสูความหลุดพนจากทุกข หรือสูความเปนอิสระ) กุศลสมาธิ (สมาธิที่เปนกุศล) เชน สงฺคณี.อ.๒๒๔ 
1541  ปฏิสํ.อ.๑๕๐; อนึ่ง พึงสังเกตวา คําวา สมาธิ ที่ใชหมายถึงวิปสสนาก็มีบาง โดยเฉพาะท่ีใชในสมาธิ ๓ คือ สุญญตสมาธิ อนิมิตต-

สมาธิ และอัปปณิหิตสมาธิ (ดู ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑; องฺ.ติก.๒๐/๕๙๙/๓๘๕; ขุ.ปฏิ.๓๑/๙๒/๗๐; องฺ.อ.๒/๓๒๔; ปฏิสํ.อ.๑๒๕) 

อยางไรก็ตาม พึงถือความหมายเชนนี้วาเปนกรณียกเวน ซ่ึงตามปกติไมตองคํานึงถึงเลย 
1542  นิทฺ.อ.๑/๑๕๘; ปฏิสํ.อ.๒๒๑; สงฺคณี.อ.๒๐๗; วิสุทฺธิ.๑/๑๘๔ 
1543  วิสุทฺธิ.๑/๑๐๗; ๑๖๐,๑๗๕,๑๘๗; วินย.อ.๑/๕๒๓ 
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อุปจารสมาธินั่นแหละ เปนเม่ือชํานิชํานาญ คุนดีแลว ก็จะแนวแน กลายเปน อัปปนาสมาธิ1544
 เปน

องคแหงฌานตอไป  
แตสมาธิอยางแรก คือ ขณิกสมาธิ ดูเหมือนจะไมมีเครื่องกําหนดหมายที่ชัดเจน จึงนาจะพิจารณาพอ

ใหเห็นเคารูปวา แคไหนเพียงไร 

คัมภีรปรมัตถมัญชุสา
1545

 กลาววา “มูลสมาธิ” (สมาธิขั้นมูล สมาธิเบื้องตน หรือสมาธิตนเคา) และ 

บริกรรมสมาธิ (สมาธิข้ันตระเตรียม หรือเริ่มลงมือ) ท่ีกลาวถึงในคัมภีรวิสุทธิมัคค
1546

 เปน ขณิกสมาธิ 

มูลสมาธิ ท่ีวาเปนขณิกสมาธิน้ัน ทานยกตัวอยางจากบาลีมาแสดง ดังนี้ 
๑. “เพราะฉะน้ันแล ภิกษุ เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักเป็นจิตที่ตั้งมั่น ดํารงแน่ว

เป็นอย่างดี ในภายใน และธรรมทั้งหลายที่ชั่วร้าย เป็นอกุศล จักไม่เกาะกุมจิตตั้งอยู่ได้, ภิกษุ 
เธอพึงศึกษาอย่างน้ีแล 

๒. “เมื่อใดแล จิตของเธอ เป็นจิตที่ตั ้งมั่น ดํารงแน่วเป็นอย่างดีแล้ว ในภายใน และ
ธรรมทั้งหลายที่ชั่วร้าย เป็นอกุศล ไม่เกาะกุมจิตตั้งอยู่ได้ เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เรา
จักเจริญ จักทําให้มาก ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ ทําให้เป็นดุจยาน ทําให้เป็นที่ตั้ง ให้มั่นคง สั่งสม
จัดเจน ทําให้สําเร็จได้เป็นอย่างดี, ภิกษุ เธอพึงศึกษาอย่างน้ีแล 

๓. “เมื่อใดแล สมาธินี้ เป็นธรรมอันเธอได้เจริญ ได้กระทําให้มากอย่างนี้แล้ว เมื่อนั้น 
เธอพึงเจริญสมาธินี้ อันมีทั้งวิตกทั้งวิจารบ้าง อันไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้าง อันไม่มีวิตกมีแต่วิจาร
บ้าง อันมีปีติบ้าง อันไม่มีปีติบ้าง อันประกอบด้วยความฉํ่าชื่นบ้าง อันประกอบด้วยอุเบกขา
บ้าง ฯลฯ”1547 

ทานอธิบายวา อาการท่ีจิตพอแคมีอารมณหน่ึงเดียวลงได โดยภาวะที่เปนตัวของตัวเองอยูภายใน ตาม
ความในขอท่ี ๑. ท่ีวา จิตต้ังมั่น ดํารงแนวเปนอยางดีในภายใน บาปอกุศลธรรมไมอาจครอบงําได ภาวะจิตข้ันน้ี

แหละเปน “มูลสมาธิ”   
ความตอไปในขอท่ี ๒. เปนขั้นเจริญ คือ พัฒนามูลสมาธินั้นใหมั่นคงอยูตัวย่ิงข้ึน ดวยวิธีเจริญเมตตา 

ทานเปรียบมูลสมาธิ เหมือนกับไฟท่ีเกิดข้ึนจากการสีไมสีไฟ หรือตีเหล็กไฟ สวนการพัฒนามูลสมาธิน้ันดวยการ

เจริญเมตตา เปนตน ก็เหมอืนกับเอาเช้ือไฟมาตอ ใหไฟนั้นลุกไหมตอไปไดอีก  
สวนขอท่ี ๓. เปนข้ันทําใหมูลสมาธิ หรือขณิกสมาธินั้น เจริญขึ้นไป จนกลายเปนอัปปนาสมาธิ (ผาน

อุปจารสมาธิ) ในขั้นฌาน ดวยวิธีกําหนดอารมณอื่นๆ เชน กสิณ เปนตน  

ตัวอยางอื่นอีก เชน ท่ีพระพุทธเจาตรัสเลาถึงการบําเพ็ญเพียรของพระองคเองวา 
                                                 
1544  ในอุปจารสมาธิ นิวรณก็ถูกละไดแลว องคฌานก็เริ่มเกิด คลายกับอัปปนาสมาธิ มีขอแตกตางเพียงวา องคฌานยังไมมีกําลังดีพอ 

ไดนิมิตพักหน่ึง ก็ตกภวังคพักหนึ่ง ขึ้นๆ ตกๆ เหมือนเด็กต้ังไข เขาพยุงลุก ก็คอยลม  
   สวนในอัปปนาสมาธิ องคฌานทั้งหลายมีกําลังดีแลว จิตตัดภวังคแลวคราวเดียว ก็ตั้งอยูไดท้ังคืนท้ังวัน เหมือนผูใหญที่

แข็งแรง ลุกจากท่ีนั่งแลว ก็ยืนเดินทํางานไดทั้งวัน ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๐, ๑๘๗.  

1545  วิสุทฺธิ.ฎีกา ๒/๑๔๒, ๓๐๐ 
1546  วิสุทฺธิ.๒/๑๒๗, ๒๔๕ 

1547  องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๐/๓๐๙; สันนิษฐานวา พระสูตรน้ี เปนที่มาแหงหนึ่งของฌาน ๕ แบบอภิธรรม 



๗๘๒  พุทธธรรม 
 

๑. “ภิกษุทั้งหลาย เรานั้น เมื่อเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจมุ่งเด็ดเดี่ยวอยู่ มี
เนกขัมมวิตก...อพยาบาทวิตก...อวิหิงสาวิตก เกิดขึ้น เราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า เนกขัมมวิตก... 
อพยาบาทวิตก...อวิหิงสาวิตก น้ี เกิดขึ้นแล้วแก่เรา   

“ก็แล วิตกชนิดนั้น ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่
เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ช่วยเพิ่มพูนปัญญา ไม่ส่งเสริมความคับแค้น เป็นไปเพื่อ
นิพพาน  

“ถึงหากเราจะเฝ้าตรึกเฝ้าตรองวิตกชนิดนั้นตลอดทั้งคืน เราก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจาก
วิตกชนิดนั้นเลย ถึงหากเราจะเฝ้าตรึกเฝ้าตรองวิตกชนิดนั้นตลอดทั้งวัน...ตลอดทั้งคืนและทั้ง
วัน เราก็มองไม่เห็นภัยท่ีจะเกิดขึ้นจากวิตกชนิดน้ันเลย,   

“ก็แต่ว่า เมื่อเราเฝ้าตรึกตรองอยู่เนิ่นนานเกินไป ร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย เมื่อกายเหน็ด
เหน่ือย จิตก็จะฟุ้งซ่าน เม่ือจิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่างจากสมาธิ,   

“ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล จึงดํารงจิตไว้ในภายใน ทําให้อยู่ตัวสงบ ทําให้มีอารมณ์หนึ่ง
เดียว ต้ังม่ันไว้ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะหมายใจว่า จิตของเราอย่าได้ฟุ้งซ่านไปเลย ดังน้ี... 

๒. “ภิกษุท้ังหลาย ความเพียร เราก็ได้เร่งระดมแล้ว ไม่ย่อหย่อน สติก็กํากับอยู่ ไม่เลือน
หลง กายก็ผ่อนคลายสงบ ไม่กระสับกระส่าย จิตก็ต้ังม่ัน มีอารมณ์หน่ึงเดียว 

๓. “ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ
แล้วซึ่งปฐมฌาน....”1548 

ทานอธิบายวา ความในขอ ๑. วา “ดํารงจิตไวในภายใน ทําใหอยูตัวสงบ ทําใหมีอารมณหน่ึงเดียว ต้ัง
ม่ัน” ก็ดี ความในขอ ๒.วา  “จิตก็ต้ังม่ัน มีอารมณหน่ึงเดียว” ก็ดี แสดงถึง “มูลสมาธิ” (คือ ขณิกสมาธิ) อันมี
มากอนหนาท่ีจะเกิดอัปปนาสมาธิในขั้นฌาน ตามความในขอท่ี ๓. 

สวน บริกรรมสมาธิ ก็มีตัวอยาง เชน ผูท่ีฝกทิพโสต ออกจากฌานแลว เอาจิตกําหนดเสียงตางๆ ต้ังแต

เสียงท่ีดังมาก แตไกล เชน เสียงเสือสิงหคําราม เสียงรถบรรทุก หรือเสียงแตรรถ เปนตน แลวกําหนดเสียงท่ีเบา

ผอนลงมา เชน เสียงกลอง เสียงระฆัง เสียงดนตรี เสียงสวดมนต เสียงคนคุยกัน เสียงนก เสียงลม เสียงจิ้งจก 

เสียงใบไม เปนตน ตามลําดับ   
เสียงท่ีคนจิตใจปกติพอไดยิน แตคนท่ีมีบริกรรมสมาธิ หรือขณิกสมาธินี้ไดยิน จะดังชัดเจนกวาเปนอัน

มาก   
เรื่องขณิกสมาธิ พึงพิจารณาทําความเขาใจ ตามนัยท่ีกลาวมานี้ 

คัมภีรบางแหงกลาวถึง วิปสสนาสมาธิ เพิ่มเขามาอีกอยางหนึ่ง แทรกอยูระหวางขณิกสมาธิ กับอุปจาร-

สมาธิ
1549

 พึงทราบวา วิปสสนาสมาธิน้ัน ก็คือ ขณิกสมาธิ ท่ีนําไปใชในการเจริญวิปสสนาน่ันเอง และมีความ

ประณีตยิ่งข้ึนไปเพราะการปฏิบัติ 

                                                 
1548  ม.มู.๑๒/๒๕๒-๓/๒๓๔-๖; ความในขอ ๒. และ ๓. มาในที่อ่ืนๆ ดวย เชน ม.มู.๑๒/๔๗/๓๘; คําวา ต้ังม่ัน หรือเปนสมาธินี้ ตามรูป

ศัพท จะแปลวา ทรงตัวเรียบ ก็ได ดูเหมือนวา ถาแปลอยางนี้ จะใหความรูสึกเปนการเคล่ือนไหวดีกวา คือคลายกับแปลวา เดิน

แนวสม่ําเสมอ เหมือนคนใจแนวแน เดินเรียบ บนเสนลวดซ่ึงขึงในที่สูง; คําวา ไมกระสับกระสาย จะแปลวา ไมเครียด ก็ได. 
1549  เชน ปฏิสํ.อ.๑๕๐ 
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ญ. ศัตรูของสมาธิ 
ส่ิงท่ีจะกลาวตอไปนี้ ไมใชสมาธิ แตเปนปฏิปกษ เปนศัตรูของสมาธิ เปนส่ิงท่ีตองกําจัดเสีย จึงจะเกิด

สมาธิได หรือจะพูดวา เปนส่ิงท่ีตองกําจัดเสียดวยสมาธิ ก็ได ส่ิงเหลาน้ีมีช่ือเฉพาะเรียกวา “นิวรณ” 
นิวรณ แปลวา เครื่องกีดกั้น เครื่องขัดขวาง แปลเอาความตามหลักวิชาวา ส่ิงท่ีกีดกั้นการทํางานของจิต 

ส่ิงท่ีขัดขวางความดีงามของจิต ส่ิงท่ีทอนกําลังปญญา หรือแสดงความหมายใหเปนวิชาการยิ่งข้ึนวา ส่ิงท่ีกั้นจิต

ไมใหกาวหนาในกุศลธรรม ธรรมฝายชั่วท่ีกั้นจิตไมใหบรรลุคุณความดี หรืออกุศลธรรมที่ทําจิตใหเศราหมองและ

ทําปญญาใหออนกําลัง 
คําอธิบายลักษณะของนิวรณ ท่ีเปนพุทธพจน มีวา  

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เป็นเครื่องปิดกั้น (กุศลธรรม) เป็นเครื่องห้าม 
(ความเจริญงอกงาม) ขึ้นกดทับจิตไว้ ทําปัญญาให้อ่อนกําลัง”1550  

“...เป็นอุปกิเลสแห่งจิต (สนิมใจ หรือส่ิงที่ทําให้ใจเศร้าหมอง) ทําปัญญาให้อ่อนกําลัง”1551  

“ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เป็นนิวรณ์ ทําให้มืดบอด ทําให้ไร้จักษุ ทําให้ไม่มีญาณ (สร้าง
ความไม่รู้) ทําให้ปัญญาดับ ส่งเสริมความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน”1552 

นิวรณ ๕ อยางนี้ พึงระวัง อยานํามาสับสนกับสมถะ หรือสมาธิ หากพบท่ีใด พึงตระหนักไววา น้ีไมใช
สมถะ น้ีไมใชสมาธิ นิวรณ ๕ อยางน้ัน คือ

1553 
๒. กามฉันท  ความอยากไดอยากเอา (แปลตามศัพทวา ความพอใจในกาม) หรืออภิชฌา ความ

เพงเล็งอยากได หริอจองจะเอา หมายถึง ความอยากไดกามคุณท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนา

ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนกิเลสพวกโลภะ จิตท่ีถูกลอดวยอารมณตางๆ คิดอยากไดโนนอยากไดน่ี ติดใจ

โนนติดใจน่ี คอยเขวออกไปหาอารมณอื่น ครุนของอยู ยอมไมต้ังม่ัน ไมเดินเรียบไป ไมอาจเปนสมาธิได 
๓. พยาบาท  ความขัดเคืองแคนใจ ไดแก ความขัดใจ แคนเคือง เกลียดชัง ความผูกใจเจ็บ การมอง

ในแงราย การคิดราย มองเห็นคนอื่นเปนศัตรู ตลอดจนความโกรธ ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว ความรูสึกขัดใจ ไม

พอใจตางๆ จิตท่ีมัวกระทบนั่นกระทบนี่ สะดุดน่ันสะดุดนี่ เดินไมเรียบ ไมไหลเนื่อง ยอมไมอาจเปนสมาธิ 
๔. ถีนมิทธะ  ความหดหูและเซื่องซึม หรือเซ็งและซึม แยกเปนถีนะ ความหดหู หอเห่ียว ถดถอย 

ระยอ ทอแท ความซบเซา เหงาหงอย ละเหี่ย ท่ีเปนอาการของจิตใจ กับมิทธะ ความเซื่องซึม เฉื่อยเฉา งวงเหงา 

อืดอาด มึนมัว ต้ือตัน อาการซึมๆ เฉาๆ ท่ีเปนไปทางกาย (ทานหมายถึงนามกาย คือกองเจตสิก) จิตท่ีถูกอาการ

อยางนี้ครอบงํา ยอมไมเขมแข็ง ไมคลองตัว ไมเหมาะแกการใชงาน จึงไมอาจเปนสมาธิได 
                                                 
1550  เชน สํ.ม.๑๙/๔๙๙/๑๓๕ 
1551  เชน สํ.ม.๑๙/๔๙๐/๑๓๓ 
1552  เชน สํ.ม.๑๙/๕๐๑/๑๓๖ 
1553  นิวรณ ๕ ท่ีมีอภิชฌา เปนขอแรก มักบรรยายไวกอนหนาจะไดฌาน เชน ที.สี.๙/๑๒๕/๙๕; ๓๒๔/๒๕๗; ที.ปา.๑๑/๒๖/๕๑; ม.มู.

๑๒/๓๓๔/๓๔๕; ม.อุ.๑๔/๓๙๖/๒๖๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/๒๘๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๕/๑๐๕; องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๒๑; อภิ.วิ.๓๕/

๕๙๙/๓๒๙; ฯลฯ; สวนนิวรณ ๕ ที่มีกามฉันท์ เปนขอแรก มักกลาวไวเอกเทศ และระบุแตหัวขอ ไมบรรยายลักษณะ เชน ที.สี.๙/

๓๗๘/๓๐๖; ที.ปา.๑๑/๒๘๓/๒๔๖; ๔๑๔/๒๙๖; ม.มู.๑๒/๒๙๑/๒๘๕; สํ.ม.๑๙/๓๔๕/๙๐; ๕๐๑/๑๓๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๑/๗๒; 
อภิ.วิ.๓๕/๙๘๓/๕๑๐; ดูอธิบายในนิวรณ ๖ (เติมอวิชชา) ที่ อภิ.สํ.๓๔/๗๔๙-๗๕๓/๒๙๕-๗; วิสุทฺธิ.๑/๑๘๖; ฯลฯ  

   อภิชฌา = กามฉันท เชน ปฏิสํ.อ.๒๑๒; อภิชฌา = โลภะ เชน อภิ.สํ.๓๔/๖๙๑/๒๗๓; คําวา “กาย” ในขอที่ ๓. ทานวา

หมายถึงนามกาย คือกองเจตสิก (สงฺคณี.อ.๕๓๖)  
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๕. อุทธัจจกุกกุจจะ  ความฟุงซานและเดือดรอนใจ แยกเปนอุทธัจจะ ความท่ีจิตฟุงซาน ไมสงบ สาย 

พรา พลานไป กับกุกกุจจะ ความวุนวายใจ รําคาญใจ ระแวง เดือนรอนใจ ยุงใจ กลุมใจ กังวลใจ จิตท่ีถูก

อุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา ยอมพลาน งุนงาน ยอมควางไป ไมอาจสงบลงได จึงไมเปนสมาธิ 
๖. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย ไดแก ความเคลือบแคลง ไมแนใจ เก่ียวกับพระศาสดา พระธรรม พระ 

สงฆ เกี่ยวกับสิกขา เปนตน พูดส้ันๆ วา คลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลาย ตกลงใจไมได เชนวา ธรรมน้ี (สมาธิ

ภาวนาน้ี ฯลฯ) มีคุณคา มีประโยชนควรแกการปฏิบัติหรือไม จะไดผลจริงไหม คิดแยกไปสองทาง วางใจไมลง 

จิตท่ีถูกวิจิกิจฉาขัดไว กวนไว ใหคาง ใหพรา ใหวาวุน ลังเลอยู มีแตจะเครียด ไมอาจแนวแนเปนสมาธิ 

ฎ. ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ 
ดังไดกลาวแลวขางตนวา อธิจิตตสิกขา คือการฝกปรือเพื่อเสริมสรางคุณภาพและสมรรถภาพของจิต 

ดังน้ัน สมาธิ ซึ่งเปนเปาหมายของอธิจิตตสิกขานั้น จึงหมายถึง ภาวะจิตท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถภาพดีท่ีสุด  
จิตท่ีเปนสมาธิ หรือมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพสูงน้ัน มีลักษณะท่ีสําคัญ ดังน้ี  
๑. แข็งแรง มีพลังมาก ทานเปรียบไววา เหมือนกระแสนํ้าท่ีถูกควบคุมใหไหลพุงไปในทิศทางเดียว 

ยอมมีกําลังแรงกวาน้ําท่ีถูกปลอยใหไหลพรากระจายออกไป 
๒. ราบเรียบ สงบซึ้ง เหมือนสระ หรือบึงน้ําใหญ ท่ีมีน้ําน่ิง ไมมีลมพัดตอง ไมมีส่ิงรบกวนใหกระเพื่อม

ไมพล้ิว ไมส่ันไหว 
๓. ใส กระจาง มองเห็นอะไรๆ ไดชัด เหมือนน้ําสงบนิ่ง ไมเปนริ้วคล่ืน และฝุนละอองท่ีมี ก็

ตกตะกอนนอนกนหมด 
๔. นุมนวล แคลวคลอง ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน เพราะไมเครียด ไมกระดาง ไมวุน ไม

ขุนมัว ไมสับสน ไมเรารอน ไมกระวนกระวาย  
ไวพจนท่ีแสดงความหมายของสมาธิคําหนึ่ง คือ เอกัคคตา แปลกันวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณหน่ึงเดียว แต

ถาวาตามรูปศัพท จะเห็นลักษณะของจิตท่ีคลายกับในขอแรก คือ เอกัคคตา = เอก + อัคค + ตา (ภาวะ)  
คําวา อัคคะ ท่ีนี่ ทานแปลวาอารมณ แตความหมายเดิมแท คือ จุดยอด หรือจุดปลาย โดยนัยนี้ จิตเปน

สมาธิ ก็คือ จิตท่ีมียอด หรือมีจุดปลายจุดเดียว ซึ่งยอมมีลักษณะแหลมพุง รวมมุงดิ่งไป หรือแทงทะลุไปไดงาย 
จิตท่ีเปนสมาธิข้ันสมบูรณ เฉพาะอยางยิ่ง สมาธิถึงขั้นฌาน พระอรรถกถาจารยเรียกวา จิตพรอมดวย

องค ๘ (อัฏฐังคสมันนาคตจิต) องค ๘ น้ัน ทานนับจากคําบรรยายท่ีเปนพุทธพจนนั่นเอง กลาวคือ
1554

  
๑. ต้ังม่ัน  ๒. บริสุทธ์ิ  
๓. ผองใส  ๔. โปรงโลง เกล้ียงเกลา  
๕. ปราศจากสิ่งมัวหมอง  ๖. นุมนวล  
๗. ควรแกงาน  ๘. อยูตัว ไมวอกแวกหว่ันไหว  
ทานวา จิตท่ีมีองคประกอบเชนน้ี เหมาะแกการนําเอาไปใชไดดีท่ีสุด ไมวาจะเอาไปใชงานทางปญญา

พิจารณา ใหเกิดความรูเขาใจถูกตองแจงชัด หรือใชในทางสรางพลังจิต ใหเกิดอภิญญาสมาบัติอยางใดๆ ก็ได  
                                                 
1554 องค ๘ ตามบาลี คือ ๑. สมาหิตะ ๒. ปริสุทธะ ๓. ปริโยทาตะ ๔. อนังคณะ ๕. วิคตูปกิเลส ๖. มุทุภูตะ ๗. กัมมนิยะ ๘. ฐิตะ 

อาเนญชัปปตตะ (ที่มามากมาย เชน ที.สี.๙/๑๓๑/๑๐๑; ม.มู.๑๒/๔๘/๓๘; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/๒๑๐; ฯลฯ อรรถกถาที่แจงนับ เชน 

นิทฺ.อ.๒/๕๙; วิสุทฺธิ.๒/๒๐๕;วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๒๕๗; ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๓๙/๔๓๗ ดวย) 
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ตามท่ีกลาวมานี้ มีขอควรย้ําวา ลักษณะเดนท่ีสุดของจิตท่ีเปนสมาธิ ซึ่งสัมพันธกับความมุงหมายของ

สมาธิดวย ก็คือ ความ “ควรแก่งาน” หรือความเหมาะแกการใชงาน และงานท่ีถูกตองตามหลักพุทธศาสนา ก็

คือ งานทางปญญา อันไดแก การใชจิตท่ีพรอมดีเชนน้ัน เปนสนามปฏิบัติการของปญญา ในการพิจารณา

สภาวธรรม ใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง   
โดยนัยนี้ จึงควรย้ําเพิ่มไวอีกดวยวา สมาธิท่ีถูกตอง ไมใชอาการท่ีจิตหมดความรูสึก ปลอยตัวตนเขา

รวมหายไปในอะไรๆ แตเปนภาวะท่ีใจสวาง โปรงโลง หลุดออกจากส่ิงบดบังบีบคั้นก้ันขวาง เปนอิสระ เปนตัว

ของตัวเอง ต่ืนอยู เบิกบาน พรอมท่ีจะใชปญญา 
พึงพิจารณาพุทธพจนตอไปน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการต่อไปนี้ เป็นเครื่องปิดกั้น เป็นนิวรณ์ เป็นสิ่งที่กดทับ
จิต ทําให้ปัญญาอ่อนกําลัง,  ๕ ประการ กล่าวคือ กามฉันท์...พยาบาท...ถีนมิทธะ...อุทธัจจ-
กุกกุจจะ...วิจิกิจฉา...  

“ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการ ที่เป็นเครื่องปิดกั้น เป็นนิวรณ์ เป็นสิ่งที่กดทับจิต ทํา
ปัญญาให้อ่อนกําลังแล้ว จักรู้จักประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจัก
ประจักษ์แจ้ง ซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษ ที่สามารถทําให้เป็นอริยะ ซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์
สามัญ ด้วยปัญญาท่ีทุรพลไร้กําลัง ข้อน้ีย่อมมิใช่ฐานะท่ีจะเป็นไปได้  

“เปรียบเหมือนแม่นํ้าที่เกิดบนภูเขา ไหลลงเป็นสายยาวไกล มีกระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งที่
พอจะพัดเอาไปได้ บุรุษเปิดปากเหมืองออกทั ้งสองข้างของแม่นํ ้านั ้น เมื ่อเป็นเช่นนั ้น 
กระแสน้ําท่ามกลางแม่น้ําน้ัน ก็กระจาย ส่ายพร่า เขวคว้าง ไม่แล่นไหลไปไกล ไม่มีกระแสเชี่ยว 
และพัดพาส่ิงท่ีพอจะพัดเอาไปไม่ได้...”1555 

ครั้งหน่ึง สังคารวพราหมณกราบทูลถามพระพุทธเจา และพระองคไดตรัสตอบ ดังนี้:  

พราหมณ์: ท่านพระโคตมะผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยให้ ในบางคราว มนต์
ทั้งหลาย แม้ที่ได้สาธยายมาแล้วตลอดเวลายาวนาน ก็ไม่แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้
สาธยาย, และอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยให้ ในบางคราว มนต์ทั้งหลาย แม้ที่มิได้สาธยาย
ตลอดเวลายาวนาน ก็แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่ได้สาธยาย 

พระพุทธเจา: ดูกรพราหมณ์ ในเวลาใด บุคคลมีใจกลุ้มรุมด้วยกามราคะ ถูกกามราคะครอบงํา
อยู่ และไม่รู้ชัดตามเป็นจริง ซึ่งทางออกแห่งกามราคะที่เกิดขึ้นแล้ว ในเวลานั้น เขาย่อมไม่รู้ชัด 
มองไม่เห็นตามเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ตน แม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
มนต์ทั้งหลาย แม้ที่ได้สาธยายมาตลอดเวลายาวนาน ก็ย่อมไม่แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่
มิได้สาธยาย 

(บุคคลมีใจกลุมรุมดวยพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ก็เชนเดียวกัน และทรง

เปรียบจิตท่ีถูกนิวรณขอตางๆ ครอบงํา ดังตอไปนี้) 

                                                 
1555  องฺ.ปฺจก.๒๒/๕๑/๗๒ 



๗๘๖  พุทธธรรม 
 

๑. (จิตท่ีถูกกามราคะครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่นํ้า ซึ่งเอาสีครั่งบ้าง สีขมิ้นบ้าง สี
เขียวบ้าง สีแดงอ่อนบ้าง ผสมปนกันไว้ คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะนํ้านั้น ก็ไม่รู้ไม่
เห็นตามเป็นจริง 

๒. (จิตท่ีถูกพยาบาทครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่นํ้า ที่เอาไฟเผาลน เดือดพล่าน มี
ไอพลุ่ง คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะนํ้าน้ัน ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 

๓. (จิตท่ีถูกถีนมิทธะครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่นํ้า ที่ถูกสาหร่ายและจอกแหนปก
คลุม คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะนํ้าน้ัน ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 

๔. (จิตท่ีถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่นํ้า ที่ถูกลมพัด ไหว 
กระเพื่อม เป็นคล่ืน คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะนํ้าน้ัน ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 

๕. (จิตท่ีถูกวิจิกิจฉาครอบงํา) เปรียบเหมือนภาชนะใส่นํ้า ที่ขุ่น มัว เป็นตม ซึ่งวางไว้ใน
ท่ีมืด คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ําน้ัน ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 

สวนบุคคลที่ใจไมมีนิวรณ ๕ ครอบงํา และรูทางออกของนิวรณ ๕ ท่ีเกิดขึ้นแลว ยอมรูเห็นตามเปนจริง

ท้ังประโยชนตน ประโยชนผูอื่น และประโยชนท้ังสองฝาย มนตแมท่ีมิไดสาธยายตลอดเวลายาวนาน ก็แจมแจง

ได ไมตองกลาวถึงมนตท่ีไดสาธยาย และมีอุปมาตางๆ ตรงขามกับท่ีไดกลาวมาแลว
1556 

“ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสแห่งทอง ๕ อย่างต่อไปนี้ ทองเปื้อนปนเข้าด้วยแล้ว ย่อมเป็น
เหตุให้ไม่อ่อน ไม่ควรแก่งาน ไม่สุกปลั่ง เปราะ ไม่เหมาะที่จะนําไปทําอะไรๆ; ๕ อย่างเป็น
ไฉน? ได้แก่ เหล็ก โลหะอ่ืน ดีบุก ตะกั่ว และเงิน...  

“เมื่อใด ทองพ้นจากอุปกิเลส ๕ ประการเหล่านี้แล้ว ก็จะเป็นสภาพอ่อน ควรแก่งาน 
สุกปลั่ง ไม่เปราะ เหมาะที่จะนําไปทําอะไรๆ ได้ดี กล่าวคือ ช่างทองต้องการทําเครื่องประดับ
ชนิดใดๆ จะเป็นแหวน ตุ้มหู สร้อยคอ หรือสุวรรณมาลา ก็ตาม ย่อมสําเร็จผลที่ต้องการ 
ฉันใด   

“อุปกิเลสแห่งจิตทั้ง ๕ อย่างต่อไปนี้ จิตพัวพันเศร้าหมองเข้าแล้ว ย่อมไม่นุ่มนวล ไม่
ควรแก่งาน ไม่ผ่องใส เปราะเสาะ และไม่ตั้งมั่นด้วยดี (ไม่เป็นสัมมาสมาธิ) เพื่อความสิ้นไป
แห่งอาสวะทั้งหลาย ฉันนั้น, ๕ อย่างเป็นไฉน? ได้แก่ กามฉันท์ พยาบาท ถีนมิทธะ 
อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา...  

“เมื่อใด จิตพ้นจากอุปกิเลส ๕ ประการเหล่านี้แล้ว ก็จะเป็นสภาพอ่อนโยน ควรแก่งาน 
ผ่องใส ไม่เปราะเสาะ และย่อมตั้งมั่นด้วยดี (เป็นสัมมาสมาธิ) เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ท้ังหลาย อน่ึง เธอจะน้อมจิตไป เพื่อรู้จําเพาะประจักษ์แจ้ง ซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรม (สิ่งที่
พึงทําให้ประจักษ์แจ้งด้วยการรู้เจาะตรง) อย่างใดๆ ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรม
น้ันๆ ได้ ในเม่ือเหตุมีอยู่...”1557 

                                                 
1556  สํ.ม.๑๙/๖๐๒-๖๒๔/๑๖๗-๑๗๔; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๙๓/๒๕๗ (ไมแจมแจง หมายถึงนึกไมออก หรือคิดไมออก); อีกแหงหนึ่ง ตรัส

ถึงจิตท่ีไมขุนมัว เหมือนหวงน้ําใส มองเห็นกอนหิน กอนกรวด หอย และปลาที่แหวกวายในน้ํา สวนจิตที่ขุนมัว ก็เหมือนหวงน้ําขุน 
ท่ีตรงกันขาม (องฺ.เอก.๒๐/๔๖-๔๗/๑๐) 

1557  องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๓/๑๗; เทียบ สํ.ม.๑๙/๔๗๔/๑๓๑ 
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มีพุทธพจนบางแหง ตรัสวา:  

“ถ้าภิกษุปราศจากนิวรณ์ทั้ง ๕ และได้เริ่มทําความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติกํากับอยู่ ไม่
เลือนหลง กายผ่อนคลายสงบ ไม่เครียดกระสับกระส่าย จิตตั้งมั่น มีอารมณ์หนึ่งเดียว ไม่ว่า
เธอจะเท่ียวไปอยู่ก็ตาม ยืนอยู่ก็ตาม นั่งอยู่ก็ตาม นอนตื่นอยู่ก็ตาม ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้มีความ
เพียร มีโอตตัปปะ ได้เริ่มระดมความเพียรต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และเป็นผู้อุทิศตัวเด็ดเดี่ยว
แล้ว”1558 

ขออุปมาของพระอรรถกถาจารยเกี่ยวกับสมาธิน้ี ก็นาฟง ทานวา สมาธิทําใหจิตต้ังอยูในอารมณอยาง
สมํ่าเสมอ ทําใหองคธรรมท้ังหลายท่ีเกิดรวมกับมัน ผนึก ประสานกันอยู ไมพรา ไมฟุงกระจาย เหมือนน้ําผนึก
ประสานแปงเขาเปนกอนเดียว และทําใหจิตสืบตออยางน่ิงแนวมั่นคง เหมือนเปลวเทียนในที่สงัดลม ติดไฟอยู 
สงบน่ิง ลุกไหมไปเร่ือยๆ สองแสงสวางสมํ่าเสมอเปนอยางดี

1559 

ฏ. ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ: มองอย่างทั่วไป 
ความมุงหมายของสมาธิท่ีใชอยางถูกตอง หรือพูดตามศัพทวา ความมุงหมายของสัมมาสมาธิน้ัน เปนที่

ชัดเจน ดังไดกลาวมาแลวบอยๆ วา เพื่อเตรียมจิตใหพรอมท่ีจะใชปญญาอยางไดผลดี   
พูดอยางงายๆ วา สมาธิเพื่อปัญญา ดังบาลีท่ีเคยอางแลววา “สมาธิ เพื่ออรรถคือยถาภูตญาณทัสสนะ 

(สมาธิ เพื่อจุดหมายคือการรูเห็นตามเปนจริง)”1560
 บาง “สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะ เปนอรรถ เปนอานิสงส 

(ความมุงหมายและผลสนองท่ีพึงประสงคของสมาธิ คือการรูเห็นส่ิงท้ังหลายตามที่มันเปน)”1561
 บาง “จิตวิสุทธิ 

เพียงแคมีทิฏฐิวิสุทธิเปนอรรถ (การบําเพ็ญสมาธิใหจิตบริสุทธ์ิ มีจุดหมายอยูแคจะทําความเห็นความเขาใจให

ถูกตองบริสุทธ์ิ)”1562
 บาง  

อีกท้ังอาจจะอางพุทธพจนตอไปน้ี มาสนับสนุนดวย  
“สมาธิที่ศีลบ่มรอบแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก, ปัญญาที่สมาธิบ่มรอบแล้ว ย่อม

มีผลมาก มีอานิสงส์มาก, จิตที่ปัญญาบ่มรอบแล้ว ย่อมหลุดพ้นโดยชอบเทียว จากอาสวะ
ท้ังหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ”1563 

แมวาสมาธิจะมีความมุงหมายดังกลาวมานี้ก็จริง แตสมาธิ ก็ ยังมีคุณประโยชนอยางอื่นๆ ท่ี

นอกเหนือไปจากจุดมุงหมายนั้นอีก ประโยชนบางอยาง เปนผลพลอยได ในระหวางการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมาย
ของสมาธินั้นเอง บางอยางเปนประโยชนสวนพิเศษออกไป ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนยิ่งกวาธรรมดา บางอยางเปน
ประโยชนท่ีเกื้อกูล แมแกทานท่ีไดบรรลุจุดหมายของสมาธิเสร็จส้ินไปแลว 

                                                 
1558  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๒/๑๙; ขุ.อิติ.๒๕/๒๙๒/๓๑๙; การพยายามชําระจิตไมใหมีนิวรณ เปนความหมายอยางหน่ึงของหลักธรรมท่ีเรียกวา 

ชาคริยานุโยค (การประกอบความเพียรเคร่ืองตื่นอยู หรือการประกอบความตื่น) ดู องฺ.ติก.๒๐/๔๕๕/๑๔๓; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๒/๑๗๓ 

อาง ม.ม.๑๓/๑๓/๑๔  
1559  ดู สงฺคณี อ.๒๐๙; วิสุทฺธิ.๓/๓๗; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๑๕๗; ๓/๑๐๔. 
1560  วินย.๘/๑๐๘๔/๔๐๖ (เคยอาง) 
1561  องฺ.ทสก.๒๔/๑/๒ (เคยอาง) 
1562  ม.มู.๑๒/๒๙๘/๒๙๕ (เคยอาง) 
1563  เชน ที.ม.๑๐/๗๗/๙๙ 
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โดยสรุป พอจะประมวลประโยชนของสมาธิได ดังน้ี 

ก. ประโยชน์ท่ีเป็นจุดหมาย หรืออุดมคติทางธรรม:   
ประโยชนท่ีเปนความมุงหมายแทจริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เปนสวนสําคัญอยางหนึ่ง

แหงการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด อันไดแก ความหลุดพนจากกิเลส และทุกขท้ังปวง 
๑) ประโยชนท่ีตรงแทของขอนี้ คือ การเตรียมจิตใหพรอมท่ีจะใชปญญาพิจารณาใหรูแจงสภาวธรรม

ตามความเปนจริง เรียกตามศัพทวา เปนบาทแหงวิปสสนา หรือทําใหเกิดยถาภูตญาณทัสสนะ ดัง

ไดกลาวแลว ซึ่งจะนําไปสูวิชชาและวิมุตติในท่ีสุด 
๒) ประโยชนท่ีรองลงมาในแนวเดียวกันน้ี แมจะไมถือวาเปนจุดหมายท่ีแทจริง คือ การบรรลุภาวะท่ี

จิตหลุดพนจากกิเลสช่ัวคราว ท่ีเรียกวาเจโตวิมุตติประเภทยังไมเด็ดขาด กลาวคือ หลุดพนจาก

กิเลสดวยอํานาจพลังจิต โดยเฉพาะดวยกําลังของฌาน กิเลสถูกกําลังสมาธิ กด ขม หรือทับไว 

ตลอดเวลาท่ีอยูในสมาธินั้น เรียกเปนศัพทวา วิกขัมภนวิมุตติ 

ข. ประโยชน์ในด้านการสร้างความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย  
ขอน้ีเปนเรื่องของผลสําเร็จอยางสูงในทางจิต หรือเรียกส้ันๆ วา ประโยชนในดานอภิญญา  ไดแกการใช

สมาธิระดับฌานสมาบัติเปนฐาน ทําใหเกิดฤทธิ์ และอภิญญาขั้นโลกียอยางอื่นๆ คือ หูทิพย ตาทิพย ทายใจคน

อื่นได ระลึกชาติได จําพวกที่ปจจุบันเรียกวา ESP (Extrasensory Perception)  

ค. ประโยชน์ในด้านสุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ  
ตัวอยางในขอน้ี เชน ทําใหเปนผูมีจิตใจ และมีบุคลิกลักษณะ ท่ีเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง สงบ เยือก

เย็น สุภาพ น่ิมนวล สดช่ืน ผองใส กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจัก

ตนเองและผูอื่นตามความเปนจริง  
(คนมีนิวรณ มีลักษณะตรงขาม เชน ออนไหว ติดใจหลงใหลงาย หรือหยาบ กระดาง ฉุนเฉียว เกรี้ยว

กราด หงุดหงิด วูวาม วุนวาย จุนจาน สอดแส ลุกล้ีลุกลน หรือหงอยเหงา เศราซึม หรือขี้หวาด ข้ีระแวง ลังเล)   
สมาธิเตรียมจิตใหอยูในสภาพรอม และงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตางๆ และเสริมสรางนิสัยท่ีดี รูจัก

ทําใจใหสงบ และสะกดยั้งผอนเบาความทุกขท่ีเกิดข้ึนในใจได เรียกอยางสมัยใหมวา มีความมั่นคงทางอารมณ 

และมีภูมิคุมกันโรคทางจิต   
ประโยชนขอนี้จะเพิ่มพูนยิ่งข้ึน ในเม่ือใชจิตท่ีมีสมาธิน้ัน เปนฐานปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน คือดําเนิน

ชีวิตอยางมีสติ ตามดูรูทันพฤติกรรมทางกายวาจา ความรูสึกนึกคิด และภาวะจิตของตนท่ีเปนไปตางๆ มองอยาง

เอามาเปนความรูสําหรับใชประโยชนอยางเดียว ไมยอมเปดชองใหประสบการณและความเปนไปเหลานั้น กอพิษ

เปนอันตรายแกชีวิตจิตใจของตนไดเลย ประโยชนขอนี้ยอมเปนไปในชีวิตประจําวันดวย 

ง. ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เช่น 
๑) ใชชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย ยั้งหยุดจากความกลัด

กลุมวิตกกังวล เปนเคร่ืองพักผอนกาย ใหใจสบาย และมีความสุข เชน บางทานทําอานาปานสติ 

(กําหนดลมหายใจเขาออก) ในเวลาท่ีจําเปนตองรอคอย และไมมีอะไรท่ีจะทํา เหมือนดังเวลานั่งติด

ในรถประจําทาง หรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาทํางานใชสมองหนัก เปนตน  



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๗๘๙ 
 

  

ประโยชนขอนี้ อยางสมบูรณแบบ ไดแก ฌานสมาบัติ ท่ีพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย 

ใชเปนที่พักผอนกายใจ เปนอยูอยางสุขสบายในโอกาสวางจากการบําเพ็ญกิจ ซึ่งมีคําเรียกเฉพาะวา 

เพื่อเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร  
๒) เปนเคร่ืองเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจทุกอยาง เพราะจิตท่ีเปน

สมาธิ แนวแนอยูกับส่ิงท่ีกําลังกระทํา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเล่ือนลอยเสีย ยอมชวยใหเรียน ให

คิด ใหทํางานไดผลดี การงานก็เปนไปโดยรอบคอบ ไมผิดพลาด และปองกันอุบัติเหตุไดดี เพราะ

เม่ือมีสมาธิ ก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย ดังท่ีทานเรียกวาจิตเปนกัมมนียะ หรือกรรมนีย แปลวาควร

แกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน ยิ่งไดประโยชนในขอ ๑) มาชวยเสริม ก็ยิ่งไดผลดีมากยิ่งข้ึนไปอีก 
๓) ชวยเสริมสุขภาพกาย และใชแกไขโรคได รางกายกับจิตใจอาศัยกัน และมีอิทธิพลตอกัน ปุถุชน

ท่ัวไป เม่ือกายไมสบาย จิตใจก็พลอยออนแอเศราหมองขุนมัว ครั้นเสียใจ ไมมีกําลังใจ ก็ย่ิงซ้ําให
โรคทางกายนั้นทรุดหนักลงไปอีก แมในเวลาท่ีรางกายเปนปกติ พอประสบเรื่องราวใหเศราเสียใจ

รุนแรง ก็ลมปวยเจ็บไขไปได   
สวนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็งสมบูรณ (โดยเฉพาะทานท่ีมีจิตหลุดพนเปนอิสระแลว) เม่ือเจ็บปวย

กาย ก็ไมสบายอยูแคกายเทานั้น จิตใจไมพลอยปวยไปดวย ยิ่งกวาน้ัน กลับใชใจท่ีสบาย มีกําลังจิต
เขมแข็งน้ัน หันกลับมาสงอิทธิพลบรรเทา หรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย อาจทําใหโรคหายงาย
และไวข้ึน หรือแมแตใชกําลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายไวก็ได

1564
   

ในดานดี ผูมีจิตใจผองใสเบิกบาน ยอมชวยใหกายเอิบอิ่ม ผิวพรรณผองใส สุขภาพกายดี 

เปนภูมิตานทานโรคไปในตัว ความสัมพันธน้ี มีผลตออัตราสวนของความตองการ และการเผา

ผลาญใชพลังงานของรางกายดวย เชน จิตใจท่ีสบายผองใสสดช่ืนเบิกบานน้ัน ตองการอาหาร

นอยลง ในการท่ีจะทําใหรางกายสมบูรณผองใส เชน คนธรรมดามีเรื่องดีใจ ปลาบปลื้มอิ่มใจ ไมหิว
ขาว หรือพระท่ีบรรลุธรรมแลว มีปติเปนภักษา ฉันอาหารวันละม้ือเดียว แตผิวพรรณผองใส เพราะ
ไมหวนละหอยความหลัง ไมเพอหวังอนาคต

1565
   

ไมเฉพาะจิตใจดี ชวยเสริมใหสุขภาพกายดีเทานั้น โรคกายหลายอยาง เปนเรื่องของกายจิต
สัมพันธ เกิดจากความแปรปรวนทางจิตใจ เชน ความมักโกรธบาง ความกลุมกังวลบาง ทําใหเกิด

โรคปวดศีรษะบางอยาง หรือโรคแผลในกระเพาะอาหารอาจเกิดได เปนตน เมื่อทําจิตใจใหดีดวยวิธี

อยางใดอยางหน่ึง ก็ชวยแกไขโรคเหลานั้นได   
ประโยชนขอนี้จะสมบูรณ ตอเมื่อมีปญญาท่ีรูเทาทันสภาวธรรมประกอบอยูดวย1566 

                                                 
1564  เชน ที.ม.๑๐/๙๓/๑๑๗; สํ.ส.๑๕/๑๒๒/๓๘; ๑๓๐/๓๙; สํ.ม.๑๙/๗๐๙/๒๐๓ 
1565  สํ.ส.๑๕/๒๒/๗ 
1566  สภาพกายจิตสัมพันธนี้ อาจแบงไดเปน ๓ ระดับ ตามข้ันของพัฒนาการทางจิต  
   ขั้นต่ําสุด ทุกขกาย ซํ้าทุกขใจ คือ ผลตอกาย กระทบจิตดวย พอไมสบายกาย ใจพลอยไมสบายดวย ซํ้าเติมตัวเองใหหนักขึ้น  
   ขั้นกลาง ทุกขกาย อยูแคกาย คือ จํากัดขอบเขตของผลกระทบได ความทุกขความไมสบายมีอยูแคไหน ก็รับรูตามที่เปนแค

น้ัน วางใจได ไมใหทุกขทับถมลุกลาม  
   ขั้นสูง ใจสบาย ชวยกายคลายทุกข คือ เม่ือรางกายทุกข ไมสบาย นอกจากไมเก็บไปกอทุกขแกใจแลว ยังสามารถใช

สมรรถภาพท่ีเขมแข็ง และคุณภาพที่ดีงามของจิต สงผลดีกลับมาชวยกายไดอีกดวย  



๗๙๐  พุทธธรรม 
 
ฐ. ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ: สรุปตามประเภทของสมาธิภาวนา 

ถาสรุปตามพระบาลี การฝกอบรมเจริญสมาธิ มีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ดังน้ี 
“ภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนา (การเจริญสมาธิ) มี ๔ อย่าง ดังน้ี คือ 
๑. สมาธิภาวนา ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (การอยู่

เป็นสุขในปัจจุบัน) 
๒. สมาธิภาวนา ท่ีเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการได้ญาณทัสสนะ 
๓. สมาธิภาวนา ท่ีเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ 
๔. สมาธิภาวนา ที่เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ

ท้ังหลาย”1567 

แบบที่ ๑ บาลีขยายความวา ไดแก ฌาน ๔ ขอ น่ีก็คือ การเจริญฌานในลักษณะท่ีพูดอยางชาวบานวา

เปนวิธีหาความสุขแบบหนึ่ง ตามหลักท่ีแบงความสุขเปน ๑๐ ขั้น
1568

 ซึ่งประณีตข้ึนไปตามลําดับ คือ กามสุข สุข

ในรูปฌาน ๔ ข้ัน สุขในอรูปฌาน ๔ ข้ัน และสุขในนิโรธสมาบัติ พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย นิยม

เจริญฌานในโอกาสวาง เพื่อเปนการพักผอนอยางสุขสบาย ท่ีเรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร 

แบบที่ ๒ บาลีขยายความวา ไดแกการมนสิการอาโลกสัญญา (กําหนดหมายในแสงสวาง) อธิษฐานทิวา-
สัญญา (กําหนดหมายวาเปนกลางวัน) เหมือนกันท้ังกลางวันและกลางคืน มีใจเปดโลง ไมถูก (นิวรณ) หอหุม 

ฝกใหเปนจิตท่ีมีความสวาง   
อรรถกถาอธิบายวา การไดญาณทัสสนะในที่น้ี หมายถึงการไดทิพยจักษุ และทานกลาววา ทิพยจักษุนั้น

เปนยอดของโลกิยอภิญญาทั้ง ๕ (อีก ๔ คือ อิทธิวิธิ ทิพยโสต เจโตปริยญาณ และปุพเพนิวาสานุสติญาณ) บาง

แหงทานกลาวถึงญาณทัสสนะน้ีคําเดียว หมายคลุมถึงโลกิยอภิญญาหมดท้ัง ๕ ดังน้ัน ประโยชนขอน้ีจึงหมายถึง

การนําเอาสมาธิไปใชเพื่อผลสําเร็จทางจิต คือความสามารถพิเศษจําพวกอภิญญา รวมท้ังอิทธิปาฏิหาริย 

แบบท่ี ๓ คือ การตามดูรูทันความรูสึกนึกคิดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดับไป ในความเปนอยูประจําวันของตน 

ดังท่ีบาลีไขความไววา เวทนา สัญญา และวิตกท้ังหลาย จะเกิดข้ึน จะต้ังอยู จะดับไป ก็เปนไปโดยรูชัด 

แบบท่ี ๔ บาลีขยายความวา ไดแก การเปนอยูโดยมีปญญามองดูรูทันอยูเสมอ ถึงความเกิดขึ้น และ

ความเส่ือมส้ินไปในอุปาทานขันธท้ัง ๕ วา รูป เปนดังนี้ ความเกิดขึ้นของรูป เปนดังนี้ ความดับไปของรูป เปน

ดังน้ี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนดังน้ี เกิดขึ้นดังนี้ ดับไปดังน้ี มองอยางกวางๆ ก็คือ การใชสมาธิเพื่อ

ประโยชนทางปญญา เปนอุปกรณในการเจริญวิปสสนา อยางท่ีเรียกวา เปนบาทฐานของวิปสสนา เพื่อบรรลุ

จุดหมายสูงสุด คือ อาสวักขยญาณ หรือวิชชาวิมุตติ
1569 

ตามคําอธิบายของอรรถกถา จะเห็นวา ประโยชนอยางท่ี ๑ และ ๒ เปนดานสมถะ สวนประโยชนอยาง

ท่ี ๓ และ ๔ เปนดานวิปสสนา  

                                                 
1567  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๕๗; ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๓ 

1568  เชน ม.ม.๑๓/๑๐๐/๙๖; สํ.สฬ.๑๘/๔๑๓/๒๗๘ 
1569  ดูคําอธิบายของอรรถกถา ที่ ที.อ.๓/๒๕๗; องฺ.อ.๒/๓๙๖; ม.อ.๒/๓๑๒, และพึงเปรียบเทียบกับ องฺ.ติก.๒๐/๒๒๖/๕๖ และ 

องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๑ ดวย. 
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ประโยชนอยางอื่นๆ ท่ีไดกลาวขางตน แมจะไมมีระบุไวในพระบาลีน้ี ก็พึงเห็นวา เปนประโยชนพลอย

ไดสืบเนื่องออกไป ซึ่งพึงไดรับในระหวางการปฏิบัติ เพื่อประโยชน ๔ อยางน้ีบาง เปนขอปลีกยอยกระจาย

ออกไป ไมตองระบุไวใหเดนชัดตางหากบาง  

ในคัมภีรช้ันอรรถกถา ทานก็ไดสรุปอานิสงส คือ ผลไดตางๆ ของสมาธิภาวนา หรือการฝกเจริญสมาธิ

ไวเหมือนกัน ดังท่ีแสดงไวในวิสุทธิมัคค มี ๕ ประการ คือ
1570 

๑) เป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร)   
ขอนี้ เปนอานิสงสของสมาธิขั้นอัปปนา (คือ ระดับฌาน) สําหรับพระอรหันต ซึ่งเปนผูทํากิจเพื่อความ

หลุดพนเสร็จส้ินแลว ไมตองใชฌานเพ่ือบรรลุภูมิธรรมใดๆ ตอไปอีก อางพุทธพจนวา  
“ฌานเหล่านี้ เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร ในอริยวินัย (ระบอบของอริยชน หรือแบบ

แผนของพระอริยะ)”1571 

๒) เป็นบาท หรือเป็นปทัฏฐาน แห่งวิปัสสนา  
ขอนี้ เปนอานิสงสของสมาธิข้ันอัปปนาก็ได หรือขั้นอุปจาระก็พอได แตไมโปรงนัก ประโยชนขอนี้ใช

สําหรับพระเสขะและปุถุชน อางพุทธพจนวา  
“ภิกษุท้ังหลาย จงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุมีจิตต้ังม่ันแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง”1572 

๓) เป็นบาทหรือเป็นปทัฏฐานแห่งอภิญญา  
ขอนี้ เปนอานิสงสของสมาธิขั้นอัปปนา สําหรับผูไดสมาบัติ ๘ แลว เม่ือตองการอภิญญา ก็อาจทําให

เกิดขึ้นได อางพุทธพจนวา  
“จิตนุ่มนวลควรแก่งาน...จะน้อมจิตไป เพื่อประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมที่พึง

ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา อย่างใดๆ ก็ถึงความเป็นพยานในธรรมน้ันๆ ได ้ในเมื่อเหตุมีอยู่”1573 

๔) ทําให้ได้ภพวิเศษ  
ขอนี้ หมายถึงการเกิดในภพที่ดีท่ีสูง เปนอานิสงสของสมาธิข้ันอัปปนา สําหรับปุถุชนผูไดฌานแลว และ

ฌานมิไดเส่ือมไปเสีย ทําใหไดเกิดในพรหมโลก อางพุทธพจนวา  
“เจริญปฐมฌานขั้นปริตตกุศลแล้ว เกิดท่ีไหน? ย่อมเข้าร่วมพวกเทพพรหมปาริสัชชา”1574  

อยางไรก็ดี แมสมาธิขั้นอุปจาร ก็สามารถใหภพวิเศษ คือกามาวจรสวรรค ๖ ได 

๕) ทําให้เข้านิโรธสมาบัติได้   
ขอน้ี เปนอานิสงสของสมาธิข้ันอัปปนา สําหรับ (พระอรหันต หรือพระอนาคามี) ผูไดสมาบัติ ๘ แลว ทํา

ใหเสวยความสุขอยูไดโดยไมมีจิต ตลอดเวลา ๗ วัน อางญาณในนิโรธสมาบัติ ในปฏิสัมภิทามัคค
1575 

                                                 
1570  วิสุทฺธิ.๒/๑๙๕-๖ 
1571  ม.มู.๑๒/๑๐๒/๗๓ 
1572  สํ.ข.๑๗/๒๗/๑๘ 
1573  องฺ.ติก.๒๐/๕๔๒/๓๓๑ 
1574  อภิ.วิ.๓๕/๑๑๐๗/๕๗๐ 
1575  ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๒๕/๑๔๗ 
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ฑ. ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ: ในแง่ช่วยป้องกันความไขว้เขว 

ความเขาใจในเรื่องประโยชน หรือความมุงหมายในการเจริญสมาธินี้ จะชวยปองกัน และกําจัดความ

เขาใจผิดพลาดเก่ียวกับเรื่องสมาธิ และชีวิตของพระสงฆในพระพุทธศาสนาไดเปนอันมาก เชน ความเขาใจผิดวา

การบําเพ็ญสมาธิเปนเรื่องของการถอนตัว ไมเอาใจใสในกิจการของสังคม หรือวา ชีวิตพระสงฆ เปนชีวิตท่ีปลีก

ตัวโดยส้ินเชิง ไมรับผิดชอบตอสังคม เปนตน   

ขอพิจารณาตอไปนี้ อาจเปนประโยชน ในการปองกัน และกําจัดความเขาใจผิดที่กลาวแลวนั้น 

• สมาธิเปนเพียงวิธีการเพ่ือเขาถึงจุดหมาย ไมใชตัวจุดหมาย ผูเริ่มปฏิบัติอาจตองปลีกตัวออกไป มี

ความเกี่ยวของกับชีวิตในสังคมนอยเปนพิเศษ เพื่อการปฏิบัติฝกอบรมชวงพิเศษระยะเวลาหน่ึง 

แลวจึงออกมามีบทบาทในทางสังคมตามความเหมาะสมของตนตอไป อีกประการหนึ่ง การเจริญ

สมาธิโดยทั่วไป ก็มิใชจะตองมานั่งเจริญอยูท้ังวันท้ังคืน และวิธีปฏิบัติก็มีมากมาย เลือกใชไดตาม

ความเหมาะสมกับจริยา เปนตน 

• จะเห็นไดจากหลักฐาน เชนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวในหลักสติปฏฐาน ๔ เปนตน วา บุคคลบาง

คน อาจใชเวลาปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ๔ นั้น อยางจริงจังตอเน่ืองกัน เปนเวลาเพียง ๗ วัน 

เทาน้ัน ก็บรรลุอรหัตตผลได สําหรับทานท่ีสําเร็จผลเชนน้ีแลว การใชสมาธิตอจากน้ันไป ตามปกติก็

คือ เพ่ือประโยชนในขอทิฏฐธรรมสุขวิหาร สวนเวลาที่เหลืออยูมากมายในชีวิต ก็สามารถใชให

เปนไปตามพุทธพจนท่ีมีเปนหลักมาแตด้ังเดิม คือ “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 
โลกานุกมฺปาย – ภิกษุท้ังหลาย จงจาริกไปเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก” 

• การดําเนินปฏิปทาของพระสงฆ ขึ้นตอความถนัด ความเหมาะสม ของลักษณะนิสัย และความพอใจ

สวนตนดวย บางรูปอาจพอใจและเหมาะสมที่จะอยูปา บางรูปถึงอยากไปอยูปา ก็หาสมควรไม มี

ตัวอยางท่ีพระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหภิกษุบางรูปไปปฏิบัติธรรมในปา
1576

 และแมภิกษุท่ีอยูปา 

ในทางพระวินัยของสงฆ ก็หาไดอนุญาตใหตัดขาดจากความรับผิดชอบทางสังคมโดยส้ินเชิง อยาง

ฤาษีชีไพรไม
1577 

• ประโยชนของสมาธิและฌานท่ีตองการในพุทธธรรม ก็คือ ภาวะจิตท่ีเรียกวา “นุมนวล ควรแกงาน” 
ซึ่งจะนํามาใชเปนที่ปฏิบัติการของปญญาตอไปดังกลาวแลว สวนการใชสมาธิและฌานเพื่อประโยชน

อื่นจากน้ี ถือเปนผลไดพิเศษ และบางกรณีกลายเปนเรื่องไมพึงประสงค ซึ่งพระพุทธเจาไมทรง

สนับสนุน ตัวอยางเชน    
ผูใดบําเพ็ญสมาธิเพื่อตองการอิทธิปาฏิหาริย ผูนั้นช่ือวาต้ังความดําริผิด อิทธิปาฏิหาริยนั้น 

อาจกอใหเกิดผลรายไดมากมาย เส่ือมได และไมทําใหบรรลุจุดหมายของพุทธธรรมไดเลย
1578

  

                                                 
1576  ดู องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๖; ม.มู.๑๒/๒๓๔-๒๔๒/๒๑๒-๒๑๔; ม.อุ.๑๔/๒๓๐/๑๖๒ 

1577  ใหพิจารณาจากวินัยบัญญัติ เก่ียวกับความสัมพันธระหวางพระสงฆกับคฤหัสถ ในดานการเล้ียงชีพ เปนตน และบทบัญญัติให

พระภิกษุทุกรูป มีสวนรวม และตองรวม ในสังฆกรรม อันเก่ียวกับการปกครองและกิจการตางๆ ของหมูคณะ 

1578  ขอใหนึกถึงกรณีของพระเทวทัต และนักบวชกอนสมัยพุทธกาล 
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สวนผูใดปฏิบัติเพ่ือจุดหมายทางปญญา ผานทางวิธีสมาธิ และไดอิทธิปาฏิหาริยดวย ก็ถือ

เปนความสามารถพิเศษไป   
อยางไรก็ดี แมในกรณีปฏิบัติดวยความมุงหมายท่ีถูกตอง แตตราบใดท่ียังไมบรรลุจุดหมาย 

การไดอิทธิปาฏิหาริยยอมเปนอันตรายไดเสมอ
1579

 เพราะเปนเหตุใหเกิดความหลงเพลิน และความ

ติดหมกมุน ท้ังแกตนและคนอื่น และอาจเปนเหตุพอกพูนกิเลส จนถวงใหดําเนินตอไปไมได  
พระพุทธเจาแมจะทรงมีอิทธิปาฏิหาริยมากมาย แตไมทรงสนับสนุนการใชอิทธิปาฏิหาริย 

เพราะไมใชวิถีแหงปญญา และความหลุดพนเปนอิสระ ตามพุทธประวัติจะเห็นวา พระพุทธเจาทรง

ใชอิทธิปาฏิหาริยในกรณีเพื่อระงับอิทธิปาฏิหาริย หรือเพื่อระงับความอยากในอิทธิปาฏิหาริย  

• สําหรับทานผูฝกอบรมกาวหนาไปในมรรคแลว หรือสําเร็จบรรลุจุดหมายแลว มักนิยมใชการเจริญ

สมาธิขั้นฌาน เปนเคร่ืองพักผอนอยางสุขสบายในโอกาสวางๆ เชน พระพุทธองคเอง แมจะเสด็จ

จาริกส่ังสอนประชาชนจํานวนมาก เกี่ยวของกับคนทุกช้ันวรรณะ และทรงปกครองคณะสงฆหมูใหญ 

แตก็ทรงมีพระคุณสมบัติอยางหน่ึง คือ ฌายี และ ฌานสีลี
1580

 หมายความวา ทรงนิยมฌาน ทรง

พอพระทัยประทับในฌาน แทนการพักผอนอยางธรรมดาในโอกาสวาง เชนเดียวกับพระสาวกเปน

อันมาก อยางท่ีเรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือ เพ่ือการอยูเปนสุขในปจจุบัน ท่ีปรากฏวาทรงปลีก

พระองคไปอยูในท่ีสงัดเปนเวลานานๆ ถึง ๓ เดือน
1581

 เพื่อเจริญสมาธิ ก็เคยมี   
การนิยมหาความสุขจากฌานน้ี บุคคลใดจะทําแคไหนเพียงใด ยอมเปนเสรีภาพสวนบุคคล 

แตหากความติดชอบมากน้ัน กลายเปนเหตุละเลยความรับผิดชอบตอสวนรวม ยอมถูกถือเปนเหตุ

ตําหนิได ถึงแมจะเปนความติดหมกมุนในข้ันประณีต   
กลาวโดยพื้นฐาน ระบบชีวิตของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา วาตามหลักบทบัญญัติ

ในทางวินัย ยอมถือเอาความรับผิดชอบตอสวนรวมเปนหลักสําคัญ ความเจริญรุงเรืองก็ดี ความ

เส่ือมโทรมก็ดี ความตั้งอยูไดและไมไดก็ดี ของคณะสงฆ ยอมขึ้นอยูกับความเอาใจใสรับผิดชอบตอ

สวนรวมน้ันเปนขอสําคัญ   
เมื่อมองโดยรวม ในข้ันสูงสุด ยอมเห็นชัดวา สําหรับพระพุทธเจา และทานท่ีปฏิบัติถูกตอง 

สมาธิมาชวยหนุนการบําเพ็ญกิจเพื่อพหูชน 

                                                 
1579  เปนปลิโพธ คืออุปสรรคอยางหนึ่ง ของวิปสสนา (วิสุทฺธิ.๑/๑๒๒) 

1580  เชน ม.ม.๑๒/๘๒/๗๘; ม.อุ.๑๔/๑๑๖/๙๘ (พึงสังเกตตามเรื่อง ในคัมภีรรุนหลังๆ กลาวถึงพวกฤาษีชีไพรกอนสมัยพุทธกาล ที่เจริญ

ฌานไดเกงกลา นิยมเอาฌานเปนกีฬา จึงมีศัพทเรียกวา ฌานกีฬา ซ่ึงหมายความวา ฌานเปนเคร่ืองเลนสนุก หรือส่ิงสําหรับหา

ความเพลิดเพลินยามวาง ของพวกนักพรต (เชน ขุ.อป.๓๒/๓/๒๖; องฺ.อ.๑/๓๓๐; ธ.อ.๘/๑๘; ชา.อ.๓/๗๑, ๑๘๖; ชา.อ.๔/๒, ๑๐๗, 
๒๘๒, ฯลฯ   

   ที่กลาวถึงพระปจเจกพุทธเจา (สํ.อ./๒๓๙; องฺ.อ.๑/๑๘๘) และพุทธสาวกที่ยังไมบรรลุอรหัตตผล (ธ.อ.๗/๘๑; สุตฺต.อ.๑/๑๙) 

วาเลนฌาน ก็มีบาง แตท่ีกลาวถึงพระพุทธเจา และพระอรหันต วาเลนฌานกีฬา ยังไมพบเลย  
   เรื่องน้ี ควรเปนขอสังเกตเก่ียวกับความแตกตางในการดําเนินชีวิตวา วิถีชีวิตแบบใด เปนที่พึงประสงคในพุทธศาสนา และวิถี

ชีวิตแบบใด เหมาะกัน หรือยอมใหได สําหรับผูที่พัฒนาอยูในระดับไหน   

1581  ดู สํ.ม.๑๙/๑๓๖๓/๔๑๒ 



๗๙๔  พุทธธรรม 
 

วิธีเจริญสมาธิ 

ดังไดกลาวแลววา ผูปฏิบัติธรรมอาจใชสมาธิเพียงข้ันตน ท่ีเรียกวา ขณิกสมาธิ เปนจุดเริ่มตนสําหรับใช

ปญญาพิจารณาสภาวธรรมตามหลักวิปสสนา และสมาธิน้ันก็จะเจริญขึ้นไปกับการเจริญวิปสสนาดวย   
อยางไรก็ดี แมวาสมาธิท่ีเจริญขึ้นไปดวยการปฏิบัติเชนน้ี ในท่ีสุดจะมีกําลังพอท่ีจะชวยใหผูปฏิบัติ

บรรลุผลท่ีหมายของวิปสสนา คือความหลุดพนจากกิเลสและความทุกข ประจักษแจงนิพพานไดก็จริง แตก็ไม

เพียงพอท่ีจะใหไดผลสําเร็จทางจิต ท่ีเปนสวนพิเศษออกไป คืออภิญญาข้ันโลกียตางๆ มีอิทธิปาฏิหาริยเปนตน   
นอกจากนั้น การเริ่มตนดวยสมาธิท่ียังออน ก็เหมือนคนเดินทางท่ีมีกําลังนอย ไมแข็งแรง ทําใหมีความ

พรอมในการเดินทางนอยลง แมจะหวังไปคอยๆ เสริมกําลังขางหนา ก็สูคนท่ีเตรียมพรอมเต็มที่ไปแตตน เริ่ม

เดินทางดวยความมั่นคงไมมีหวงกังวลเลยไมได ยิ่งถาปญญาไมเฉียบแหลมอีกดวย ก็ย่ิงยากลําบาก หรือปญญา

แกไป บางทีก็พาใหฟุงซานเสียอีก
1582

 ดังนั้น จึงเกิดความนิยมท่ีจะฝกพัฒนาเนนหนักดานสมาธิใหเปนพื้นฐานไว

กอน ไมมากก็นอย แมจะไมหวังเอาผลสําเร็จทางดานพลังจิตถึงข้ันฤทธ์ิอภิญญาอะไร แตก็พอใหเปนพื้นฐานที่

ม่ันคงพอสมควร ในการเจริญปญญาตอไป 
เรื่องท่ีวาน้ี ถามองดูความเปนไปในชีวิตจริง จะเห็นชัดยิ่งขึ้น คนบางคน ถาอยูในสถานที่มีเสียงรบกวน

เพียงเล็กนอย หรือมีคนอื่นเดินผานไปผานมา จะทําอะไรท่ีใชความคิดไมไดเลย ท่ีจะใชปญญาพิจารณาอะไร

อยางลึกซึ้ง เปนอันไมตองพูดถึง แตคนบางคนมีจิตแนวแนม่ันคงดีกวา แมจะมีเสียงตางๆ รบกวนรอบดาน มี

คนพลุกพลานจอแจ ก็สามารถใชความคิดพิจารณาทํางานที่ตองใชสติปญญาไดอยางปกติ   
บางคนมีกําลังจิตเขมแข็งมาก แมอยูในสถานการณท่ีนาต่ืนเตนหวาดกลัว ก็ไมหว่ันไหว สามารถใช

ปญญามองการณและคิดการตางๆ อยางไดผลดี ดําเนินชีวิตไดอยางปกติ   
ดังมีเรื่องเลาวา พระเจานะโปเลียนที่ ๑ แหงฝรั่งเศส ทรงมีพลังจิตสูง ทรงประสงคคิดเรื่องไหนเวลาใดก็

ทรงคิดเรื่องนั้นเวลาน้ัน ไมทรงประสงคคิดเรื่องใด ก็ไมคิดเรื่องน้ัน เปรียบสมองเหมือนมีล้ินชักจัดแยกเก็บเรื่อง

ตางๆ ไวเปนพวกๆ อยางมีระเบียบ ชักออกมาใชไดตรงเรื่องตามตองการ แมทรงอยูในสนามรบ ทามกลางเสียง

ปนเสียงระเบิดกึกกอง เสียงคนเสียงมาศึกวุนวายสับสน ก็ทรงมีพระกิริยาอาการสงบ คิดการไดเฉียบแหลม

เหมือนในสถานการณปกติ หากทรงประสงคจะพักผอน ก็ทรงบรรทมหลับไดทันที ตางจากคนสามัญจํานวนมาก

ท่ีไมไดฝก เม่ือตกอยูในสถานการณเชนน้ัน อยาวาแตคิดการใดๆ เลย แมแตเพียงจะควบคุมจิตใจใหอยูท่ี ก็

ไมได มักจะขวัญบิน ใจไมอยูกับเนื้อตัว ต่ืนเตนไมเปนกระบวน   
เรื่องเลาน้ี แมจะยังไมพบหลักฐาน แตในกรณีท่ัวไป ทุกคนก็คงพอจะมองเห็นไดถึงความแตกตาง 

ระหวางคนท่ีมีกําลังจิตเขมแข็ง กับคนที่มีใจออนแอ เรื่องพระเจานะโปเลียนท่ีเลากันมาน้ัน ก็ไมใชเรื่องอัศจรรย

เลย หากเทียบกับตัวอยางในคัมภีร เชน อาฬารดาบส กาลามโคตร ระหวางเดินทางไกล นั่งพักกลางวันอยูใตรม

ไมแหงหนึ่ง มีกองเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ผานไปใกลๆ ทานก็มิไดเห็น ไมไดยินเสียงกองเกวียนนั้นเลย  
พระพุทธเจา คราวหนึ่ง ขณะประทับอยู ณ เมืองอาตุมา มีฝนตกหนักมาก ฟาคะนอง เสียงฟาผา 

ครื้นครั่นสน่ันไหว ชาวนาสองพี่นอง และโคส่ีตัว ถูกสายฟาฟาดส้ินชีวิต ใกลท่ีประทับพักอยูน้ันเอง พระพุทธเจา

ทรงอยูดวยวิหารธรรมอันสงบ ไมทรงไดยินเสียงท้ังหมดนั้นเลย
1583

    

                                                 
1582  ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๕ (เคา วินย.๕/๒/๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๔๒๐) 
1583  ที.ม.๑๐/๑๒๐-๑/๑๕๒-๓ 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๗๙๕ 
 

  

มีพุทธพจนแหงหน่ึงตรัสวา ผูท่ีฟาผา ไมสะดุง ก็มีแตพระอรหันตขีณาสพ ชางอาชาไนย มาอาชาไนย 

และพญาสีหราช
1584

 ในหมูคนสามัญ กําลังใจ กําลังปญญา ความแนวแนม่ันคงของจิต ก็ยังแตกตางกันออกไป

เปนอันมาก   
สําหรับคนสวนใหญ ซึ่งกําลังความม่ันคงของจิตก็ไมมาก กําลังปญญาก็ไมเฉียบแหลมนัก อาจารยใหญ

มากหลายทานจึงเห็นวา ถาไมเตรียมจิตท่ีเปนสนามทํางานของปญญาใหพรอมดีกอน โอกาสท่ีจะแทงตลอดสัจ

ธรรมดวยโลกุตรปญญา ยอมเปนไปไดยากยิ่ง ทานจึงเนนการฝกจิตดวยกระบวนสมาธิภาวนาใหเปนฐานไว 

กอนเจริญปญญาอยางจริงจังตอไป  
การฝกอบรมเจริญสมาธิน้ัน แมวาโดยหลักการ จะพูดไดส้ันนิดเดียว แตในดานวิธีการ มีเน้ือหา

รายละเอียดมากมาย ยิ่งถาพูดตอออกไปจนถึงการใชสมาธิ (คือจิตท่ีเปนสมาธิ) น้ัน เปนสนามปฏิบัติการของ

ปญญา ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาดวยแลว ก็กลายเปนเรื่องใหญมาก มีขอบเขต

กวางขวาง รวมเรียกวา สมถะและวิปสสนา ซึ่งควรจะเขียนแยกไวเปนหนังสืออีกเลมหน่ึงตางหาก แตเฉพาะใน

ท่ีน้ี ยังมิใชฐานะที่จะทําเชนน้ัน จึงจะกลาวไวแตหลักสําคัญกวางๆ พอเปนเคาใหเห็นแนวทาง 

๑) การเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเอง 
การเจริญสมาธิในขอนี้ ก็คือ การปฏิบัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิในกระบวนธรรมที่เปนไปเองตาม

ธรรมดาของธรรมชาติ หรือธรรมดาพาไปโดยไมตองคิดต้ังใจ ซึ่งมีพุทธพจนแสดงไวมากมายหลายแหง 

สาระสําคัญของกระบวนธรรมน้ีคือ กระทําส่ิงท่ีดีงามอยางใดอยางหนึ่ง ใหเกิดปราโมทยข้ึน จากน้ันก็จะเกิดมีปติ 
ซึ่งตามมาดวยปสสัทธิ ความสุข และสมาธิในท่ีสุด พูดเปนคําไทยวา เกิดความช่ืนบานบันเทิงใจ จากน้ันก็จะเกิด

ความเอิบอิ่มใจ รางกายผอนคลายสงบ จิตใจสบายมีความสุข แลวสมาธิก็เกิดข้ึนได เขียนใหดูงาย ดังน้ี 

ปราโมทย์   →    ปตีิ   →   ปัสสัทธิ   →   สุข  →   สมาธิ 

หลักท่ัวไปมีอยูอยางหน่ึงวา การท่ีกระบวนธรรมเชนนี้จะเกิดขึ้นไดน้ัน ตามปกติจะตองมีศีลเปน

ฐานรองรับอยูกอน สําหรับคนท่ัวไป ศีลน้ีก็หมายเอาเพียงแคการท่ีมิไดไปเบียดเบียนลวงละเมิดใครมา ท่ีจะเปน

เหตุใหใจคอวุนวายคอยระแวงหวาดหว่ันกลัวโทษ หรือเดือดรอนใจในความผิดความช่ัวรายของตนเอง มีความ

ประพฤติสุจริตเปนท่ีสบายใจของตน ทําใหเกิดความเปนปกติมั่นใจตัวเองได   
สวนการกระทําท่ีจะใหเกิดปราโมทย ก็มีไดหลายอยาง เชน อาจนึกถึงความประพฤติดีงามสุจริตของ

ตนเองแลว เกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจข้ึนก็ได อาจระลึกถึงการทํางานการบําเพ็ญประโยชนของตน อาจระลึก

ถึงพระรัตนตรัยและส่ิงดีงามอื่นๆ อาจหยิบยกเอาหลักธรรมบางอยางขึ้นมาพิจารณาแลว เกิดความเขาใจไดหลัก

ไดความหมาย เปนตน
1585

 แลวเกิดความปลาบปล้ืมบันเทิงใจข้ึนมา ก็ไดท้ังส้ิน  
                                                 
1584  องฺ.ทุก.๒๐/๓๐๒-๔/๙๗ 
1585  ระลึกถึงส่ิงดีงาม หรือความดีท่ีไดทํา เชน วินย.๕/๑๕๓/๒๑๓; ม.มู.๑๒/๙๕/๖๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๑/๓๑๗; องฺ.ทสก.๒๔/๒๑๘/

๓๕๕;  พิจารณาธรรมเกิดความเขาใจ เชน ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๓/๑๒๖; ที.ปา.๑๑/๓๐๒/๒๕๔; องฺ.ปฺจก.๒๒/

๒๖/๒๒; มองเห็นความหมดจดในจิตใจของตน เชน ที.สี.๙/๑๒๗/๙๘; ๓๘๓/๓๑๐; ม.มู.๑๒/๔๘๒/๕๑๖; ผลสืบเนื่องจากศีล เชน 

สํ.สฬ.๑๘/๑๔๔/๙๘; ๖๖๘/๔๓๓; องฺ.ทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๖; ความไมประมาท สํ.ม.๑๙/๑๖๐๒/๕๐๑; ตามแนวโพชฌงค เชน ม.อุ.

๑๔/๒๙๐/๑๙๗; สํ.ม.๑๙/๓๗๓-๓๘๐/๙๘-๑๐๐; อภิ.วิ.๓๕/๕๔๓/๓๐๖; อาศัยนิมิต เชน สํ.ม.๑๙/๗๑๗-๘/๒๐๗-๘. 



๗๙๖  พุทธธรรม 
 

องคธรรมสําคัญท่ีจะเปนบรรทัดฐาน หรือเปนปจจัยใกลชิดท่ีสุดใหสมาธิเกิดขึ้นได ก็คือ ความสุข ดัง
พุทธพจนท่ีตรัสเปนแบบไวเสมอๆ วา “สุขิโน จิตฺตํ สมาธิยติ” แปลวา ผูมีสุข จิตยอมเปนสมาธิ ขอยกตัวอยาง
ความเต็มมาดูสักแหงหน่ึง 

“(เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม) ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจปีติ 
กายย่อมผ่อนคลายสงบ ผู้มีกายผ่อนคลายสงบ ย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุข จิตย่อมต้ังมั่น”1586 

อยางไรก็ตาม วาท่ีจริง การเจริญสมาธิในขอนี้ ก็คือหลักท่ัวไปของการฝกสมาธิ ซึ่งเปนแกนกลางของวิธี
ฝกทั่วไปถึงขั้นกอนจะไดฌานน่ันเอง ในท่ีนี้ยังจะไมกลาวถึงรายละเอียดใดๆ จึงยุติเพียงน้ีกอน 

๒) การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท 
อิทธิบาท แปลวา ธรรมเครื่องใหถึงอิทธิ (ฤทธ์ิ หรือความสําเร็จ) หรือธรรมท่ีเปนเหตุใหประสบ

ความสําเร็จ หรือแปลงายๆ วา ทางแหงความสําเร็จ มี ๔ อยาง คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ 

(ความมีใจจดจอ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง) แปลใหจํางายตามลําดับวา มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิต

ฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน 
อิทธิบาทน้ัน พระพุทธเจาตรัสพันไวกับเรื่องสมาธิ เพราะอิทธิบาทเปนขอปฏิบัติท่ีทําใหเกิดสมาธิ และ

นําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนจุดหมายของสมาธิ สมาธิเกิดจากอิทธิบาทขอใด ก็มีช่ือเรียกตามอิทธิบาทขอนั้น โดยนัยน้ี

จึงมีสมาธิ ๔ ขอ คือ
1587 

๑. ฉันทสมาธิ   สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ หรือสมาธิท่ีมีฉันทะเปนใหญ 
๒. วิริยสมาธิ   สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะ หรือสมาธิท่ีมีวิริยะเปนใหญ 
๓. จิตตสมาธิ   สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะ หรือสมาธิท่ีมีจิตตะเปนใหญ 
๔. วีมังสาสมาธิ   สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสา หรือสมาธิท่ีมีวิมังสาเปนใหญ 
อน่ึง สมาธิเหลาน้ี จะเกิดมีควบคูไปดวยกันกับความเพียรพยายาม ท่ีเรียกวา “ปธานสังขาร” ซึ่งแปลวา

สังขารท่ีเปนตัวความเพียร หรือความเพียรท่ีเปนเครื่องปรุงแตง ขอแปลงายๆ วา ความเพียรท่ีเปนแรงสรางสรรค 

หรือความเพียรสรางสรรค (ไดแก ความเพียรซึ่งทําหนาท่ี ๔: กัน-ละ-เจริญ-รักษา ท่ีเรียกวา “ปธาน ๔” น่ันเอง) 
สมาธิเกิดจาก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หรือจากความมีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ ใชปญญา

สอบสวนไดอยางไร มีแนวความเขาใจ ดังนี้ 
๑. ฉันทะ  ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในส่ิงท่ีทํา และพอใจใฝรักในจุดหมายของส่ิงท่ีทําน้ัน อยาก

ทําส่ิงน้ันๆ ใหสําเร็จ อยากใหงานน้ันหรือส่ิงน้ันบรรลุถึงจุดหมาย พูดงายๆ วา รักงาน และรักจุดหมายของงาน 

พูดใหลึกลงไปในทางธรรมวา ความรักใครใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยม สมบูรณ ซึ่งเปนจุดหมายของ

ส่ิงท่ีกระทํา หรือซึ่งจะเขาถึงไดดวยการกระทําน้ัน อยากใหส่ิงน้ันๆ เขาถึงหรือดํารงอยูในภาวะท่ีดีท่ีงดงามท่ี

ประณีต ท่ีสมบูรณท่ีสุดของมัน หรืออยากใหภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของส่ิงนั้นๆ ของงานน้ัน เกิดมีเปนจริง

ข้ึน อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายท่ีดีงามนั้น  

                                                 
1586  ที.ปา.๑๑/๓๐๒/๒๕๔; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๖/๒๒ (ขอความในวงเล็บ แสดงเหตุใหเกิดปราโมทยในกรณีนี้ ซึ่งในกรณีอ่ืนๆ จะแปลก

กันไปไดตางๆ สวนความนอกวงเล็บ คือหลักทั่วไป) 
1587  เชน สํ.ม.๑๙/๑๑๕๐/๓๔๓ (ดูบาลีที่ยกมาแสดงขางหนา); อางใน วิสุทฺธิ.๑/๑๑๑ 
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ความอยากที่เปนฉันทะนี้ เปนคนละอยางกับความอยากไดส่ิงน้ันๆ มาเสพ หรืออยากเอามาเพื่อตัวตนใน

รูปใดรูปหน่ึง ซึ่งเรียกวาเปนตัณหา ความอยากของฉันทะน้ัน ใหเกิดความสุขความช่ืนชม เม่ือเห็นส่ิงน้ันๆ งาน

น้ันๆ บรรลุความสําเร็จ เขาถึงความสมบูรณ อยูในภาวะอันดีงามของมัน   
อาการของความอยากท่ีเปนฉันทะนี้ พูดแยกออกไปวา ขณะเม่ือส่ิงน้ัน หรืองานน้ัน กําลังเดินหนาไปสู

จุดหมาย ก็เกิดปติ เปนความเอิบอิ่มใจ ครั้นส่ิงหรืองานท่ีทําบรรลุจุดหมาย ก็ไดรับโสมนัส มีความสุข เปนความ
ฉํ่าชื่นใจ ท่ีพรอมดวยความรูสึกโปรงโลงผองใสเบิกบานแผออกไปเปนอิสระ ไรขอบเขต   

สวนความอยากของตัณหา ใหเกิดความสุขความชื่นชม เมื่อไดส่ิงนั้นมาใหตนเสพเสวยรสอรอย หรือ

ปรนเปรอความยิ่งใหญพองขยายของตัวตน เปนความฉ่ําช่ืนใจท่ีเศราหมอง หมกหมักตัว กีดกั้นกักตนไวใน

ความคับแคบ และมักติดตามมาดวยความหวงแหนหวงกังวลเศราเสียดาย และหว่ันกลัวหวาดระแวง
1588 

เม่ือเด็กเล็กๆ คนหน่ึงอยูตามลําพัง เด็กน้ันอาจกําลังเขียนภาพอยางประณีตบรรจงดวยใจรัก ต้ังใจให

ภาพน้ันดีงามสมบูรณท่ีสุด หรืออาจกําลังเอาของเลนท่ีเปนช้ินสวนมาตอเขาเปนรูปรางตางๆ อยางระมัดระวังให

เรียบรอยดีท่ีสุดของรูปรางท่ีหมายใจไวนั้น เด็กน้ีมีความสุข เม่ืองานเขียน หรืองานตอชิ้นสวนน้ัน ดําเนินไป

ดวยดี มีความสําเร็จทีละนอยๆ ไปเรื่อยๆ ยิ่งเม่ือการเขียนหรือตอช้ินสวนนั้นเสร็จส้ินบรรลุจุดหมาย เขาจะดีใจ 

มีความสุขมาก อาจถึงโลดเตน    
เด็กนี้ทํางานน้ัน ดวยจิตใจแนวแน ต้ังม่ัน พุงตรงตอจุดหมาย เขามีความสุขดวยงานและความสําเร็จ

ของงานน้ันเอง เปนความสุขท่ีมิใชเกิดจากการเสพเสวยรสส่ิงใด ไมจําเปนตองอาศัยอามิสตอบแทน และไม

จําเปนตองมีใครอื่นมาคอยดูคอยชมพะนอตัวตนของเขา คือไมตองอาศัยรางวัล ท้ังท่ีเปนกาม และท่ีเปนภพ  
แตเม่ือทําสําเร็จแลว เขาอาจอยากเรียกใหใครๆ มาดู หรือเอาภาพนั้นไปอวด (เผื่อแผ) ใหคนอื่นไดชื่น

ชมกับความดีงาม ความประณีตสมบูรณของภาพ หรือรูปท่ีเขาตอขึ้นนั้นบาง   
ในกรณีเชนน้ี ถาผูใหญท่ีดู หรือรับการอวดน้ัน จะแสดงความช่ืนชมตอความดีงามสมบูรณของภาพหรือ

ส่ิงนั้นดวย หรือแสดงความเอาใจใสตอคุณคาของส่ิงน้ันตามสมควร หรือเสริมบางวา นาทําอยางน้ีอีก และหนุน

ใหทําดียิ่งข้ึนไป ก็นาจะเปนการถูกตองเพียงพอ   
แตการท่ีจะชม หรือเอาใจใสเกินเลยไป จนกลายเปนการหันจากความดีงามความสําเร็จของงานไปเปน

การพะนอ (ความยึดมั่น) ตัวตนของเด็กในรูปใดรูปหน่ึง นาจะไมถูกตอง เพราะจะกลายเปนการแปรฉันทะของ

เด็กใหกลายเปนตัณหา เปล่ียนจากกุศล เปนอกุศลไป อาจเปนการสรางนิสัยเสียใหแกเด็ก คือเม่ือเกิดมีฉันทะ

ข้ึนเม่ือใด ก็จะเกิดตัณหาตามมาดวย ทําใหฉันทะของเด็กน้ันเปนปจจัยของตัณหาสืบตอไป การฝกอบรมเด็กใน

ลักษณะเชนนี้ คงจะมีอยูมิใชนอย ถาสังคมเปนเชนน้ี คนท่ีจะมีความสุขไดดวยฉันทะ จะมีนอยลง และคนท่ีจะมี

ความสุขไดตอเมื่อมีการสนองตัณหา จะมีจํานวนมากข้ึน และสังคมก็จะเดือดรอนมากข้ึน
1589 

การท่ีเด็กอยากชวนคนอื่นมาชื่นชมส่ิงท่ีพบเห็น หรืออยากอวดแสดงน้ัน ไมจํากัดเฉพาะส่ิงท่ีเปน

ความสําเร็จของเด็กเองเทาน้ัน แตจะมีตอส่ิงท้ังหลายโดยท่ัวไป ท้ังท่ีเปนของมนุษยปรุงแตง และท่ีเปนธรรมชาติ 

แมแตเม็ดหินกรวดทราย ใบหญา และแมลงเล็กๆ ท่ีเขามองเห็นความดีงามสมบูรณแฝงอยู  
                                                 
1588  ดูในบทวาดวย ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ ในภาคมัชเฌนธรรมเทศนา. 
1589  มีขอสังเกตที่เสนอไว โดยยังไมมีหลักฐานยืนยันวา คนตะวันออกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ ดูจะหยอนในดานฉันทะ สวนคน

ตะวันตกดูเหมือนจะมีฉันทะสูง แตนาเสียดายท่ีเอาฉันทะนั้นไปเปนปจจัยเล้ียงตัณหาเสีย จึงสรางความสําเร็จไดดีกวา พรอมกับที่

กอปญหาขึ้นมากกวาเชนเดียวกัน 



๗๙๘  พุทธธรรม 
 

ความรูสึกเชนนี้จะเห็นไดไมยาก แมในผูใหญท่ัวไป เมื่อมองเห็นธรรมชาติอันงดงาม ผลงานท่ีประณีต

นาชื่นชม การแสดงออกของคนซึ่งทําไดอยางยอดเยี่ยมสมบูรณ เปนตน คนมักจะอยากชวนคนอื่นใหมาดูมาชม

มาสรางความรูสึกที่เปนกุศลอยางท่ีตนไดรับดวย ในการท่ีเขาชวนใครๆ นั้น เขามิไดตองการจะเสพเสวยอะไร 

หรือจะเอาอะไรเพื่อตนเลย คนท่ีไดมองเห็นคุณคาความจริงแทของธรรม ก็จะมีความรูสึกทํานองเดียวกันนี้ อัน

ทําใหธรรมมีคุณสมบัติเปน เอหิปสสิโก คือ ชวนใหเชิญกันมาดู 
ถาสามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดข้ึนอยางแรงกลา เกิดความรักในคุณคาความดีงาม ความสมบูรณของส่ิง

น้ัน หรือจุดหมายนั้นอยางเต็มที่แลว คนก็จะทุมเทชีวิตจิตใจอุทิศใหแกส่ิงนั้น เมื่อรักแท ก็มอบใจให อาจถึง
ขนาดยอมสละชีวิตเพื่อส่ิงน้ันได   

เจา ขุนนาง เศรษฐี พราหมณ คนหนุมสาวมากมายในพุทธกาล ยอมสละวัง ทรัพยสมบัติ และโลกามิส

มากมาย ออกบวชได ก็เพราะเกิดฉันทะในธรรม เม่ือไดสดับซาบซึ้งคําสอนของพระพุทธเจา   
แมคนท้ังหลายที่ทํางานดวยใจรัก ก็เชนเดียวกัน เม่ือมีฉันทะนําแลว ก็ตองการทําส่ิงนั้นใหดีท่ีสุด ให

สําเร็จผลอยางดีท่ีสุดของส่ิงน้ัน ของงานนั้น ไมหวงพะวงกับส่ิงลอเรา หรือผลตอบแทนท้ังหลาย จิตใจก็มุงแนว
แนมั่นคงในการดําเนินสูจุดหมาย เดินเรียบ สมํ่าเสมอ ไมซาน ไมสาย ฉันทสมาธิจึงเกิดข้ึนโดยนัยนี้ และพรอม

น้ัน ปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรค ก็ยอมเกิดควบคูมาดวย 

๒. วิริยะ  ความเพียร ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบ่ัน กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหว่ันกลัวตอ
อุปสรรคและความยากลําบาก เมื่อคนรูวาส่ิงใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะเกิดขึ้นแกเขาแลว แมไดยิน

วาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นป เทาน้ีเดือน เขาก็ไมทอถอย 

กลับเห็นเปนส่ิงทาทาย ท่ีจะเอาชนะใหได ทําใหสําเร็จ  
ในพุทธกาล มีนักบวชนอกศาสนาหลายทาน เม่ือสดับพุทธธรรมแลวเล่ือมใส ขอบรรพชาอุปสมบท ครั้น

ไดรับทราบวา ผูเคยเปนนักบวชนอกศาสนาจะตองประพฤติวัตรทดสอบตนเองกอน เรียกวาอยูปริวาส (ติตถิย

ปริวาส) เปนเวลา ๔ เดือน ก็ไมทอถอย กลับกลาเสนอตัวประพฤติวัตรทดสอบเพิ่มเปนเวลาถึง ๔ ป
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สวนผูขาดความเพียร อยากบรรลุความสําเร็จเหมือนกัน แตพอไดยินวาตองใชเวลานานเปนป ก็หมด

แรง ถอยหลัง ถาอยูระหวางปฏิบัติ ก็ฟุงซาน จิตใจวุนวาย ปฏิบัติไดผลยาก   
คนที่มีความเพียร เทากับมีแรงหนุน เวลาทํางาน หรือปฏิบัติธรรมระดับใดก็ตาม จิตใจจะแนวแน ม่ันคง 

พุงตรงตอจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได เรียกวาเปนวิริยสมาธิ พรอมทั้งมีปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเขา

ประกอบคูไปดวยกัน  

๓. จิตตะ ความมีใจจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิดเรื่องนั้น ใจอยูกับ

งานน้ัน ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คน

ผูนั้นจะไมสนใจ ไมรับรูเรื่องอื่นๆ ใครจะพูดอะไรเรื่องอื่นๆ ไมสนใจ แตถาพูดเรื่องนั้น งานน้ัน จะสนใจเปน

พิเศษทันที บางทีจดัทําเรื่องน้ัน งานนั้น ขลุกงวนอยูไดท้ังวันท้ังคืน ไมเอาใจใสรางกาย การแตงเนื้อแตงตัว อะไร

จะเกิดข้ึน ก็ไมสนใจ เรื่องอื่นเกิดขึ้นใกลๆ บางทีก็ไมรู ทําจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน  

                                                 
1590  ดูเรื่อง อเจลกัสสป, ที.สี.๙/๒๗๔/๒๒๑; สํ.นิ.๑๖/๕๑/๒๕; สุภัททปริพาชก, ที.ม.๑๐/๑๔๐/๑๗๗; อเจลเสนิย, ม.ม.๑๓/๙๐/๘๖; 

วัจฉโคตตปริพาชก, ม.ม.๑๓/๒๕๙/๒๕๗; มาคัณฑิยปริพาชก, ม.ม.๑๓/๒๙๒/๒๘๗ (ตนบัญญัตอิยูท่ี วินย.๔/๑๐๐/๑๔๓) 
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ความมีใจจดจอฝกใฝเชนน้ี ยอมนําใหสมาธิเกิดขึ้น จิตจะแนวแน แนบสนิทในกิจท่ีทํา มีกําลังมาก 

เรียกวาเปนจิตตสมาธิ พรอมนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย  

๔. วิมังสา ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญตรวจตราหาเหตุผล 
และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลย บกพรอง หรือขัดของ เปนตน ในกิจท่ีทํา รูจักทดลอง และคิดคนหา

ทางแกไขปรับปรุง   
ขอนี้เปนการใชปญญาชักนําสมาธิ ซึ่งจะเห็นไดไมยาก คนมีวิมังสา ชอบคิดคนหาเหตุผล ชอบสอบสวน 

ชอบทดลอง เม่ือทําอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไป เชน คิดวา ผลนี้เกิดจากเหตุอะไร ทําไมจึงเปนอยางน้ี ผล

คราวนี้เกิดจากปจจัยท่ีเปนองคประกอบเหลาน้ีเทาน้ี ถาชักองคประกอบนี้ออกเสีย จะเปนอยางนี้ ถาเพิ่ม

องคประกอบนี้เขาไปแทน จะเกิดผลอยางน้ี ลองเปล่ียนองคประกอบนั้นแลว ไมเกิดผลอยางท่ีคาดหมาย เปน

เพราะอะไร จะแกไขท่ีจุดไหน ฯลฯ  
ในการปฏิบัติธรรม วีมังสกชนก็ชอบพิจารณาใครครวญสอบสวน เชนวา ธรรมขอน้ีๆ มีความหมาย

อยางไร มีความมุงหมายอยางไร ควรใชในโอกาสอยางใด ควบคูสัมพันธกับขอธรรมอื่นขอใด ปฏิบัติธรรมคราว

น้ีไมคอยกาวหนา อินทรียใดออนไป อินทรียใดเกินไป คนสมัยปจจุบันอยูในสภาพอยางน้ี ขาดแคลนธรรมขอใด

มาก จะนําธรรมขอน้ีเขาไป ควรใชวิธีอยางใด ควรเนนความหมายดานไหน เปนตน   
การคิดหาเหตุผลตรวจตรองสอบสวนทดลองอยางน้ี ยอมชวยรวมจิตใหคอยกําหนดและติดตามเรื่องท่ี

พิจารณาติดแจตลอดเวลา เปนเหตุใหจิตแลนด่ิงแนวไปกับเรื่องท่ีพิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลัง 

เรียกวาเปนวิมังสาสมาธิ ซึ่งก็จะมีปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเกิดมาดวย เชนเดียวกับสมาธิขออื่นๆ 

ความจริง อิทธิบาท ๔ อยางน้ี เกื้อหนุนกัน และมักมาดวยกัน เชน เกิดฉันทะ มีใจรักแลว ก็ทําให

พากเพียร เม่ือพากเพียร ก็เอาใจจดจอใฝใจอยูเสมอ และเปดชองใหใชปญญาพิจาณาไตรตรอง แตท่ีแยกเปนแต

ละขออยางน้ี ก็ดวยถือเอาภาวะที่เดนเปนใหญ เปนตัวนํา เปนตัวชักจูงขออื่นๆ ในแตละกรณี เชนวา  
เม่ือฟงธรรมดวยกัน คนหนึ่งชอบศึกษาธรรม ฟงดวยความรักความพอใจในธรรม อยากรูอยากเขาใจ

ธรรมใหย่ิงๆ ขึ้นไป (หรือแมเพียงแตชอบใจธรรมท่ีแสดงในคราวนั้น หรือชอบผูแสดงคราวน้ัน) จึงฟงดวยจิตใจ

แนวแน ก็มีฉันทะ เปนตัวเดน ชักนําสมาธิ และกุศลธรรมอื่นๆ   
อีกคนหน่ึงมีนิสัย หรือแมแตมีความรูสึกเกิดขึ้นในขณะนั้นวา เม่ือพบอะไรท่ีควรทํา ก็ตองสู ตอง

เอาชนะ ตองเขาเผชิญ และตองทําใหสําเร็จ จึงฟงดวยความรูสึกวาเปนส่ิงทาทาย จะตองพยายามเขาใจใหได ก็มี

วิริยะ เปนธรรมเดน   
อีกคนหน่ึง มีนิสัยเอาใจใสรับผิดชอบ ไมวาอะไรท่ีตนเกี่ยวของ ก็จะตองใสใจเอาจิตจดจอติดตาม จึง

ต้ังใจฟง เอาจิตติดตามเน้ือความไป ก็มีจิตตะ เปนใหญ   
อีกคนหนึ่ง คิดจะตรวจสอบวา ธรรมท่ีแสดงน้ัน จริงหรือไม ดีหรือไม หรือจะคนหาเหตุผลในธรรมท่ีฟง 

ฟงไปก็คิดใครครวญพิจารณาสอบสวนไป ใจจึงแนวแนอยูกับธรรมท่ีฟง ก็มีวิมังสา เปนใหญ  
ดวยเหตุน้ี บางแหงทานจึงเรียกอิทธิบาท ๔ น้ีวาเปนอธิบดี หรืออธิปไตย ๔

1591
 โดยกําหนดเอาภาวะที่

เปนใหญ เปนหัวหนา ในกรณีน้ันๆ 

                                                 
1591  ดู อภิ.สํ.๓๔/๑๙๓/๗๙; อภิ.วิ.๓๕/๗๗๑/๓๙๒; สงฺคห.๔๑ 
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สาระของการสรางสมาธิตามหลักอิทธิบาท ก็คือ เอางาน ส่ิงท่ีทํา หรือจุดหมายท่ีตองการ เปนอารมณ

ของจิต แลวปลุกเราระดมฉันทะ วิริยะ จิตตะ หรือวิมังสา เขานําหนุน สมาธิก็เกิดข้ึน และมีกําลังแข็งกลา ชวย

ใหทํางานอยางมีความสุข และบรรลุผลสําเร็จดวยดี 
โดยนัยน้ี ในการปฏิบัติธรรมก็ดี ในการเลาเรียนศึกษา หรือประกอบกิจการงานอ่ืนใดก็ดี เม่ือตองการ

สมาธิ เพ่ือใหกิจท่ีทําน้ันดําเนินไปอยางไดผลดี ก็พึงปลุกเราและชักจูงอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ใหเกิดเปนองคธรรม

เดนนําข้ึนสักขอหนึ่ง แลวสมาธิ ความสุขสบายใจ และการทํางานท่ีไดผล ก็เปนอันหวังไดเปนอยางมากวาจะเกิด

มีตามมาเอง พรอมกันนั้น การฝกสมาธิ หรือการปฏิบัติธรรมสวนหน่ึง ก็จะเกิดมีข้ึนในหองเรียน ในบาน ในทุง

นา ในที่ทํางาน และในสถานที่ทุกๆ แหง 
ตัวอยางเชน เมื่อจะสอนวิชาใดวิชาหน่ึง หรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง ครูก็ทําตนเปนกัลยาณมิตร โดยอาจช้ีแจง

ใหนักเรียนเห็นคุณคาความดีของวิชานั้น หรือเรื่องราวน้ัน ใหมองเห็นวา วิชานั้นมีประโยชนอยางไร อาจเปน

ประโยชนของตัวผูเรียนเองเกี่ยวกับการหางานทํา การไดรับผลตอบแทน หรือความเจริญกาวหนาในชีวิต เปนตน 

(ใชโลภะ เปนปจจัยแกฉันทะ) ก็ได หรือถาจะใหดี ควรเปนประโยชนของสวนรวม เชน ความเกื้อกูลแกเพื่อน

มนุษย (ฉันทะบริสุทธ์ิ) ก็ได จนทําใหนักเรียนเกิดความรักความพอใจ อยากเรียนเพราะอยากรูวิชาน้ัน น้ีเรียกวา

ปลุกฉันทะ ใหเกิดขึ้น   
อีกอยางหนึ่ง อาจพูดปลุกเราในแงท่ีเปนส่ิงทาทายสติปญญาความสามารถ กระตุนความเขมแข็งคึกคัก

ท่ีจะเรียน หรือกลาวถึงตัวอยางการกระทําสําเร็จของผูอื่น ใหเกิดกําลังใจสู เปนตน เรียกวาปลุกเราวิริยะข้ึน  
อีกอยางหน่ึง อาจปลุกเราในแง ความรูสึกเกี่ยวกับหนาท่ี หรือความรับผิดชอบ ใหเห็นความเกี่ยวของ 

และความสําคัญของเรื่องน้ัน ตอชีวิต หรือตอสังคม เชน เรื่องเกี่ยวกับภัยอนัตรายและความปลอดภัยเปนตน ซึ่ง

แมนักเรียนจะมิไดชอบ มิไดรักเรื่องน้ัน แตก็จะเอาใจใสต้ังจิตจดจอเรียนอยางแนวแน เรียกวา ทําใหเกิดจิตตะ   
อีกอยางหนึ่ง ครูอาจสอนตามแนวของการสํารวจตรวจสอบสืบสวนทดลอง หรือคนควาหาเหตุผล เชน 

ต้ังเปนปญหา หรือคําถาม เปนตน ซึ่งทําใหนักเรียนตองใชวิมังสา นักเรียนก็จะเรียนอยางมีสมาธิไดเหมือนกัน 

เรียกวาใชวิธีวิมังสา   
ย่ิงถาครูจับลักษณะนิสัยของนักเรียนได แลวปลุกเราอิทธิบาทขอท่ีตรงกับลักษณะนิสัยอยางนั้น ก็ย่ิงดี 

หรืออาจปลุกอิทธิบาทหลายๆ ขอไปพรอมกันก็ได   
ในขณะเดียวกัน ผูเรียน หรือผูทํางานท่ีฉลาด ก็อาจใชโยนิโสมนสิการปลุกเราอิทธิบาทขึ้นมาใชสราง

ผลสําเร็จไดดวยตนเอง 

ขอยกขอความจากบาลีมา เปนเครื่องทบทวนความเขาใจ เริ่มตั้งแตความหมายของคําวาอิทธิไปทีเดียว 

อิทธิ แปลวา ความสําเร็จ: 
“คําว่า อิทธิ หมายความว่า ความสําเร็จ ความสัมฤทธิ์ การสําเร็จ การสําเร็จด้วยดี การ

ได้ การได้จําเพาะ การถึง สมบัติ การสัมผัส การประจักษ์แจ้ง การบําเพ็ญให้ถึงพร้อม ซึ่ง
ธรรมเหล่าน้ัน”1592 

                                                 
1592  อภิ.วิ.๓๕/๕๐๘/๒๙๓ 
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อิทธิ แปลวา ฤทธ์ิ อยางท่ีเรียกวาอิทธิปาฏิหาริย:  
“ภิกษุทั้งหลาย อิทธิ เป็นไฉน? (กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมประกอบฤทธิ์ต่างๆ 

ได้มากมายหลายอย่าง คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทําให้ปรากฏก็ได้ 
ทําให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดําลงแม้ใน
แผ่นดินเหมือนในนํ้าก็ได้ เดินบนนํ้าไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็
ได้ ใช้มือจับต้องลูบคลําดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ซึ่งมีกําลังฤทธิ์เดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ ใช้
อํานาจทางกายถึงพรหมโลกก็ได้ น้ีเรียกว่า อิทธิ”  

“ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาทเป็นไฉน? มรรคาใด ปฏิปทาใด ย่อมเป็นไปเพื่อการได้อิทธิ เพื่อ
ประสบอิทธิ, มรรคา ปฏิปทาน้ี เรียกว่า อิทธิบาท” 

“อิทธิบาทภาวนา (การเจริญอิทธิบาท) เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิ
บาท ท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิ
และปธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ย่อมเจริญ
อิทธิบาท ท่ีประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร, น้ีเรียกว่า อิทธิบาทภาวนา”1593 

“ภิกษุทั้งหลาย หากว่าภิกษุอาศัยฉันทะ จึงได้สมาธิ จึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว, 
นี้เรียกว่า ฉันทสมาธิ; ภิกษุนั้น ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ 
มุ่งมั่น (๑) เพื่อความไม่เกิดขึ้น แห่งอกุศลธรรมอันชั่วร้าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น... (๒) เพื่อละ
อกุศลธรรมอันชั่วร้าย ที่เกิดขึ้นแล้ว... (๓) เพื่อความเกิดขึ้น แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่
เกิดขึ้น... (๔) เพื่อความตั้งอยู่ได้ ไม่เลือนหาย เพื่อภิยโยภาพ เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความ
เจริญเต็มบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ท่ีเกิดขึ้นแล้ว, เหล่านี้เรียกว่า ปธานสังขาร;  

“ฉันทะนี้ด้วย ฉันทสมาธินี้ด้วย ปธานสังขารเหล่านี้ด้วย นี้เรียกว่า อิทธิบาทที่
ประกอบด้วยฉันทสมาธิ (สมาธิที่เกิดจากฉันทะ) และปธานสังขาร (ความเพียรสร้างสรรค์) 

“หากว่าภิกษุอาศัยวิริยะ จึงได้สมาธิ จึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว, นี้เรียกว่า วิริย
สมาธิ;...วิริยะนี้ด้วย วิริยสมาธินี้ด้วย ปธานสังขารเหล่านี ้ด้วย นี้เรียกว่าอิทธิบาท ที่
ประกอบด้วยวิริยสมาธิ และปธานสังขาร 

“หากว่าภิกษุอาศัยจิตตะ จึงได้สมาธิ จึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว, นี้เรียกว่า จิตต-
สมาธิ;...จิตตะนี้ด้วย จิตตสมาธินี้ด้วย ปธานสังขารเหล่านี ้ด้วย นี้เรียกว่าอิทธิบาทที่
ประกอบด้วยจิตตสมาธิ และปธานสังขาร 

“หากว่าภิกษุอาศัยวิมังสา จึงได้สมาธิ จึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว, นี้เรียกว่า   
วีมังสาสมาธิ...วีมงัสาน้ีด้วย วีมังสาสมาธินี้ด้วย ปธานสังขารเหล่านี้ด้วย นี้เรียกว่าอิทธิบาท
ท่ีประกอบด้วยวีมังสาสมาธิและปธานสังขาร”1594 

                                                 
1593  สํ.ม.๑๙/๑๑๗๕-๖/๓๕๕; คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค กลาวถึงอิทธิ หรือฤทธ์ิไว ๑๐ ประเภท ฤทธิ์อยางที่แสดงในพุทธพจนนี้ เปน

ประเภทที่ ๑, ฤทธิ์ประเภทที่ ๑๐ ไดแก ความสําเร็จเพราะประกอบถูกตองในเรื่องนั้นๆ และขอสุดทายในประเภทท่ี ๑๐ ไดแก ฤทธ์ิ 
คือ การละกิเลสได้หมดสิ้น ด้วยอรหัตตมรรค (ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๗๙-๖๙๔/๕๘๙-๖๐๑) วิสุทธิมัคคนํามาอธิบายพิเศษในดาน

อิทธิปาฏิหาริย (วิสุทฺธิ.๒/๒๑๒-๒๔๔) แตก็ไดอางความหมายแงอ่ืนๆ ไวดวย เชน ความสําเร็จที่เกิดจากศิลปะในยุทธวิธี หรือแมแต
การไถหวาน ก็เปนฤทธิ์ในประเภทท่ี ๑๐ (วิสุทฺธิ.๒/๒๑๑) ดังน้ัน อิทธิบาท จึงใชเพื่อความสําเร็จได ในกิจทุกอยาง 

1594  สํ.ม.๑๙/๑๑๕๐-๓/๓๔๓-๖; ในอภิธรรม แสดงคําจํากัดความฉันทสมาธิ เปนตน แปลกไปเล็กนอย เชนวา “ภิกษุทําฉันทะใหเปน
ใหญ จึงไดสมาธิ จึงไดภาวะท่ีจิตมีอารมณหนึ่งเดียว นี้เรียกวาฉันทสมาธิ”  ดังนี้ เปนตน (ดู อภิ.วิ.๓๕/๕๐๕-๕๔๑/๒๙๒-๓๐๖) 



๘๐๒  พุทธธรรม 
 

“ปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนา เป็นไฉน? มรรคามีองค์ ๘ ประการ อันเป็นอริยะนี้
แหละ กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ, น้ีเรียกว่า ปฏิปทาให้ถึงอิทธิบาทภาวนา”1595 

“ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ อย่างเหล่านี้ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการ
ไปจากท่ีมิใช่ฝ่ัง (มิใช่จุดหมาย) สู่ท่ีอันเป็นฝ่ัง (คือจุดหมาย)”1596 

๓) การเจริญสมาธิอยางสามัญ หรือฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา 
การฝกสมาธิดวยอิทธิบาท ๔ นั้น ในดานชีวิตประจําวัน ใชไดกับงาน หรือการประกอบกิจตางๆ เชน 

การเลาเรียนและกิจกรรมท้ังหลาย ซึ่งมีความกาวหนาหรือความสําเร็จของงานหรือกิจนั้นๆ เปนเปาหมายใหแก

อิทธิบาท ทําใหเกิดแรงความเพียรประกอบการ ท่ีเรียกวาปธานสังขารข้ึนมา พุงแลนไปสูเปาหมายน้ัน ไมวาจะ

เปนการปองกัน แกไข สรางขึ้นใหม หรืออนุรักษ ก็ตาม จึงหนุนใหจิตต้ังม่ันแนวแน เปนสมาธิอยูได   
แตในการสัมพันธกับอารมณซึ่งเพียงผานไปๆ เก่ียวของกับส่ิงท่ีนิ่งเฉย หรือส่ิงท่ีดํารงอยูตามสภาพ 

แทบไมมีฐานที่ต้ังตัวหรือเปนท่ีทําการของอิทธิบาท ในกรณีเชนน้ี องคธรรมท่ีจะใชเปนเครื่องชักนําหรือฝกใหเกิด

สมาธิ ก็คือ องคธรรมพื้นฐานท่ีเรียกวา “สติ” เพราะสติเปนเครื่องดึงและกุมจิตไวกับอารมณ คือ ส่ิงท่ีพึง

เกี่ยวของ และกิจท่ีตองทําในเวลาน้ัน ดังไดกลาวแลวขางตนวา สติเปนที่พึ่งพํานักของใจ  
ในวิธีน้ี ใชสติเริ่มตนใหแลว พอรูสึกวาเขาที หรืออยางท่ีใชคําพูดแบบชาวบานวาเขาทาเขาทาง ฉันทะก็

จะมาตามธรรมชาติเอง  

การฝกสมาธิดวยอาศัยสติเปนหลัก แยกไดเปน ๒ วิธีใหญ คือ  
๑. การฝกเพื่อใชงานทางปญญา หรือมุงประโยชนทางปญญา ไดแก การใชสตินําทางใหแกปญญา หรือ

ทํางานรวมกับปญญา โดยคอยจับอารมณสงเสนอใหปญญารู หรือพิจารณา (พูดอีกอยางหนึ่งวา สติดึง หรือกุม
จิตอยูกับอารมณแลว ปญญาก็พิจารณาหรือรูเขาใจอารมณน้ัน)   

ตามวิธีฝกแบบน้ี สมาธิไมใชตัวเนน แตพลอยไดรับการฝกไปดวย พลอยเจริญไปดวยเอง พรอมกับท่ี

พลอยชวยสงเสริมการใชปญญาใหไดผลดีย่ิงข้ึนดวย การฝกแบบน้ี ไดแกวิธีการสวนใหญของสติปฏฐาน ซึ่งได
แสดงหลักการท่ัวไปไวแลวในตอนท่ีวาดวยสัมมาสติขางตน และเรียกไดวาเปนการเจริญสมาธิในชีวิตประจําวัน 

๒. การฝกเพื่อสรางสมาธิลวนๆ หรือมุงลึกลงไปในทางสมาธิเพียงดานเดียว ไดแก การใชสติคอยจับ

อารมณไว ใหจิตอยูกับอารมณน้ัน ไมคลาดจากกัน หรือตรึงจิตใหอยูกับอารมณท่ีกําลังกําหนดนั้นเรื่อยไป เปน

วิธีการท่ีเนนสมาธิโดยตรง แมหากบางครั้งจะใชปญญาบาง ก็เพียงเล็กนอยเปนสวนประกอบ เชน เพียงคิด

พิจารณารูไปตามท่ีจําๆ มา ไมมุงหยั่งถึงตัวสภาวะ  
การฝกแบบนี้ ไดแกสวนสาระสําคัญของวิธีฝกแบบท่ี ๔ คือ การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน ท่ีจะ

กลาวตอไป 
หนังสือน้ีมุงกลาวเฉพาะหลักการทั่วไป ยังไมกลาวถึงรายละเอียดของวิธีปฏิบัติ จึงขอผานหัวขอน้ีไป

กอน 

                                                 
1595  สํ.ม.๑๙/๑๑๗๗/๓๕๕ 
1596  สํ.ม.๑๙/๑๑๐๘/๓๒๖ 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๐๓ 
 

  

๔) การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน 
คําวา การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน ในท่ีน้ี หมายถึง วิธีฝกอบรมเจริญสมาธิอยางท่ีไดปฏิบัติสืบๆ 

กันมา ในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ตามท่ีทานนําลงเขียนอธิบายไวในคัมภีรชั้น

อรรถกถา เฉพาะอยางยิ่งคัมภีรวิสุทธิมัคค
1597

 เปนวิธีการท่ีปฏิบัติกันอยางเอาจริงเอาจัง เปนงานเปนการ โดยมุง
ฝกจําเพาะแตสมาธิแทๆ ภายในขอบเขตท่ีเปนระดับโลกียท้ังหมด

1598
 ซึ่งกําหนดวางกันไวเปนรูปแบบ มีข้ันตอนท่ี

ดําเนินไปตามลําดับ เริ่มตั้งแตการตระเตรียมตัวเบ้ืองตนกอนฝก วิธีเจริญกรรมฐานแตละอยางๆ และ

ความกาวหนาในการฝก จนไดรับผลในข้ันตางๆ ตลอดถึงฌานสมาบัติ และโลกิยอภิญญาท้ังหลาย 

วิธีเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผนน้ัน สรุปความตามท่ีทานแสดงไว เปนลําดับข้ันตอนใหญได คือ 
เบ้ืองแรก เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิดี หรือชําระศีลใหหมดจดแลว:  
๑. ตัดปลิโพธ คือ ขอติดของ หรือเหตุกังวล ๑๐ ประการ 
๒. เขาหากัลยาณมิตร คือ ครูอาจารย ผูมีคุณสมบัติเหมาะท่ีจะใหกรรมฐาน 
๓. รับเอากรรมฐานอยางใดอยางหน่ึงใน ๔๐ อยาง ท่ีเหมาะกับจริยาของตน 
๔. ก) เขาอยูในวัด ท่ีอยูอาศัย หรือสถานท่ีปฏิบัติ ซึ่งเหมาะแกการเจริญสมาธิ 

ข) ตัดปลิโพธ คือ ขอกังวลเล็กๆ นอยๆ เสียใหหมด  
๕. สมาธิภาวนา: ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ  
รายละเอียดของวิธีปฏิบัติตามหัวขอเหลาน้ี ทานกลาวไวสําหรับพระภิกษุผูจะทําการฝกอยางจริงจัง อาจ

เปนเวลาหลายเดือน หรือหลายป ถาคฤหัสถจะปฏิบัติ หรือผูใดจะฝกระยะส้ันๆ ก็พึงจับเอาสาระมาใชเทาท่ีเหมาะ 

ข้อ ๑.  ปลิโพธ ๑๐    
ปลิโพธ แปลวา เครื่องผูกพัน หรือหนวงเหน่ียว ซึ่งเปนเหตุใหใจพะวักพะวน หวงกังวล ไมโปรง แปลกัน

งายๆ วาความกังวล เมื่อมีปลิโพธ ก็จะทําใหปฏิบัติกาวหนาไปไดยาก ไมอํานวยโอกาสแกการเกิดสมาธิ จึงตอง

กําจัดเสีย ปลิโพธ น้ันทานแสดงไว ๑๐ อยาง คือ :- 
๑. อาวาส คือ ท่ีอยู หรือวัด ตนมีของใชเก็บสะสมไวมาก หรือมีงานอะไรคางอยู เปนกังวล แตถาใจ

ไมผูกพัน ก็ไมเปนไร 
๒. ตระกูล คือ ตระกูลญาติ หรือตระกูลอุปฏฐาก ซึ่งสนิทสนม หางไป ใจคอยหวง ควรทําใจใหได 
๓. ลาภ เชน มีคนเลื่อมใสมาก มาหามาถวายของ มัววุนอยู ไมเปนอันปฏิบัติ ควรปลีกตัวไปหาท่ีสงัด 
๔. คณะ เชน มีคณะศิษยท่ีตองสอน ยุงอยูกับงานสอน และการแกความสงสัย ควรทําใหเสร็จเรื่องท่ี

คาง หรือหาคนแทน เปนตน แลวขอโอกาสลาไป 
๕. กรรม คือ การงาน โดยเฉพาะนวกรรม (การกอสราง) ควรทําใหเสร็จ หรือมอบหมายแกใครให

เรียบรอย 
๖. อัทธานะ คือ การเดินทางไกลดวยกิจธุระ เชน ไปบวชพระเณร พึงทําเสียใหเสร็จ ใหหมดกังวล 

                                                 
1597  วิสุทฺธิ.๑/๑๐๔-๒/๒๘๔; มีกลาวใน วินย.อ.๕๐๘ เปนตนไป บางบางสวน 
1598  สมาธิที่เปนโลกุตระ ไดแก สมาธิที่ประกอบกับอริยมรรค หรือมรรคสมาธิ วิธีเจริญโลกุตรสมาธิน้ัน รวมอยูดวยในตัวกับการเจริญ

ปญญา เมื่อเจริญปญญา ก็เปนอันเจริญมรรคสมาธินั้นไปดวย จึงไมตองพูดแยกไวตางหาก (วิสุทฺธิ.๑/๑๑๒) 



๘๐๔  พุทธธรรม 
 

๗. ญาติ ท้ังญาติทางบาน และญาติทางวัด (อุปชฌาย อาจารย ศิษย เพื่อนศิษย) เจ็บปวย ตอง

ขวนขวายรักษาใหหาย จนหมดหวง 
๘. อาพาธ คือ ตนเองปวยไข รีบรักษาใหหาย ถาดูทาจะไมยอมหาย ก็ใหทําใจสูวา ฉันจะไมยอมเปน

ทาสของแก จะปฏิบัติละ 
๙. คันถะ คือ ปริยัติ หรือส่ิงท่ีเลาเรียน เปนปลิโพธสําหรับผูวุนกับการรักษาความรู เชน สาธยาย เปน

ตน ถาไมวุน ก็ไมเปนไร 
๑๐. อิทธิ คือ ฤทธ์ิของปุถุชน เปนภาระในการรักษา แตเปนปลิโพธสําหรับผูบําเพ็ญวิปสสนาเทานั้น 

ไมเปนปลิโพธแกการเจริญสมาธิโดยเฉพาะ เพราะผูท่ีเจริญสมาธิ ยังไมมีฤทธ์ิท่ีจะหวง 

ข้อ ๒. เขาหากัลยาณมิตร  
เม่ือตัดปลิโพธไดแลว ไมมีอะไรติดของคางใจ ไรหวงกังวล พึงไปหาทานที่สามารถสอนกรรมฐานใหแก

ตนได ซึ่งมีคุณสมบัติดีงาม ใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นอยางแทจริง เรียกวา กัลยาณมิตร คือ ผูประกอบดวย
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ คือ นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ รูจักวารูจักพูด ยอมใหพูดยอมใหวา แถลงเรื่อง

ลึกซึ้งได และไมชักนําในเรื่องไมควร
1599

   
กัลยาณมิตรนั้น ถาใหดี ควรไดพระพุทธเจา ถาไมได ก็หาพระอรหันต พระอริยบุคคลระดับรองลงมา 

ทานผูไดฌาน ผูทรงพระไตรปฎก จนถึงทานท่ีเปนพหูสูตลดหล่ันกันลงมา   
ทานวา พระปุถุชนท่ีเปนพหูสูต บางทีสอนไดดีกวาพระอรหันตท่ีไมเปนพหูสูตเสียอีก เพราะพระอรหันต

ถนัดแตแนวปฏิบัติท่ีทานผานมาเองเทาน้ัน บอกทางไปไดพอจําเพาะตัว และบางองคก็ไมถนัดเชิงสอนอีกดวย 

สวนพระพหูสูต ไดคนความาก สอบสวนมาหลายอาจารย แสดงทางไปใหเห็นกวางขวาง และรูจักกลวิธียักเยื้อง

สอนใหเหมาะ ยิ่งไดพระอรหันตท่ีเปนพหูสูต ก็ย่ิงดี   
เม่ือหากัลยาณมิตรไดแลว พึงเขาไปหา ทําวัตรปฏิบัติตอทานแลว ขอโอกาสเรียนกรรมฐานจากทาน 

ข้อ ๓. รับกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริยา  
ในขอนี้ พึงเขาใจความหมายของจริยา และกรรมฐาน พอเปนเคา ดังนี้ 

 กรรมฐาน แปลวา ท่ีต้ังแหงการทํางานของจิต หรือท่ีใหจิตทํางาน มีความหมายเปนทางการวา ส่ิงท่ีใช

เปนอารมณในการเจริญภาวนา หรืออุปกรณในการฝกอบรมจิต หรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนําสมาธิ พูดงายๆ 

วา ส่ิงท่ีเอามาใหจิตกําหนด (ดวยสติ) จิตจะไดมีงานทําเปนเรื่องเปนราว สงบอยูท่ีได ไมเท่ียวว่ิงเลนเตลิดหรือ

เล่ือนลอยฟุงซานไปอยางไรจุดหมาย   
พูดส้ันๆ กรรมฐาน คือ ส่ิงท่ีใชเปนอารมณของจิตท่ีจะชักนําใหเกิดสมาธิ หรืออะไรก็ไดท่ีพอจิตเพงหรือ

จับแลว จะชวยใหจิตแนวแนอยูกับมัน เปนสมาธิไดเร็ว และม่ันคงที่สุด พูดใหส้ันท่ีสุดวา ส่ิงท่ีใชฝกสมาธิ  
เทาท่ีพระอรรถกถาจารยรวบรวมแสดงไว มี กรรมฐาน ๔๐ อยาง คือ 
ก. กสิณ ๑๐ แปลกันวา วัตถุอันจูงใจ หรือวัตถุสําหรับเพงเพื่อจูงจิตใหเปนสมาธิ เปนวิธีใชวัตถุ

ภายนอกเขาชวย โดยวิธีเพง เพื่อรวมจิตใหเปนหน่ึง มี ๑๐ อยาง คือ 
ก) ภูตกสิณ (กสิณ คือมหาภูตรูป) ๔ คือ ปฐวี (ดิน) อาโป (น้ํา) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม) 

                                                 
1599  กัลยาณมิตรธรรม ๗ อธิบายไวแลว ในบทวาดวยบุพภาคของการศึกษา 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๐๕ 
 

  

ข) วรรณกสิณ (กสิณ คือสี) ๔ คือ นีล (เขียว) ปต (เหลือง) โลหิต (แดง) โอทาต (ขาว) 
ค) กสิณอื่นๆ คือ อาโลก (แสงสวาง) ปริจฉินนากาส เรียกส้ันวา อากาศ (ชองวาง) 

1600 
กสิณ ๑๐ น้ี จะใชของที่มีอยูตามธรรมชาติก็ได ตกแตงจัดทําข้ึนใหเหมาะกับการใชเพง

โดยเฉพาะก็ได แตโดยมากนิยมวิธีหลัง 

ข. อสุภะ ๑๐ ไดแก พิจารณาซากศพในระยะตางๆ กัน รวม ๑๐ ระยะ เริ่มแตศพท่ีข้ึนอืด ไปจนถึง
ศพท่ีเหลือแตโครงกระดูก

1601 

ค. อนุสติ ๑๐ คือ อารมณดีงามท่ีควรระลึกถึงเนืองๆ ไดแก
1602 

๒. พุทธานุสติ   ระลึกถึงพระพุทธเจา และพิจารณาคุณของพระองค 
๓. ธัมมานุสติ   ระลึกถึงพระธรรม และพิจารณาคุณของพระธรรม 
๔. สังฆานุสติ   ระลึกถึงพระสงฆ และพิจารณาคุณของพระสงฆ 
๕. สีลานุสติ   ระลึกถึงศีล พิจารณาศีลของตน ท่ีไดประพฤติบริสุทธ์ิไมดางพรอย 
๖. จาคานุสติ   ระลึกถึงจาคะ ทานท่ีตนไดบริจาคแลว และพิจารณาเห็นคุณธรรม คือความเผื่อ

แผเสียสละที่มีในตน 
๗. เทวตานุสติ   ระลึกถึงเทวดา หมายถึงเทวดาที่ตนเคยไดรูไดยินมา และพิจารณาเห็นคุณธรรม 

ซึ่งทําคนใหเปนเทวดา ตามที่มีอยูในตน 
๘. มรณสติ    ระลึกถึงความตายอันจะตองมีมาถึงตนเปนธรรมดา พิจารณาใหเกิดความไม

ประมาท 
๙. กายคตาสติ  สติอันไปในกาย หรือระลึกถึงเก่ียวกับรางกาย  คือ กําหนดพิจารณากายนี้ ให

เห็นวาประกอบดวยสวนตางๆ  คือ อาการ ๓๒ อันไมสะอาด ไมงาม นาเกลียด 

เปนทางรูเทาทันสภาวะของกายน้ี มิใหหลงใหลมัวเมา 
๑๐. อานาปานสติ  สติกําหนดลมหายใจเขาออก 
๑๑. อุปสมานุสติ  ระลึกถึงธรรมเปนท่ีสงบ คือนิพพาน และพิจารณาคุณของนิพพาน อันเปนที่หาย

รอน ดับกิเลส และไรทุกข 

                                                 
1600  กสิณ ๑๐ มีอยูแลวในวิสุทธิมัคค ตามที่มาซ่ึงอางแลว แตพึงทราบพิเศษวา ในบาลีเดิม ไมมีอาโลกกสิณ แตมีวิญญาณกสิณแทน 

เปนขอท่ี ๑๐ และเล่ือนอากาศกสิณเขามาเปนขอที่ ๙ (เชน ที.ปา.๑๑/๓๕๘/๒๘๓; ๔๖๗/๓๓๖; ม.ม.๑๓/๓๔๒/๓๓๐; องฺ.เอก.๒๐/

๒๒๔/๕๔; องฺ.ทสก.๒๔/๒๕/๔๘; ๒๙/๖๔; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๑๓/๑๔๐)  
1601  อสุภะ ๑๐ คนปจจุบันคงหาโอกาสพิจารณายาก จึงสรุปไวแตใจความ รายช่ือเต็ม คือ อุทธุมาตกะ (ศพขึ้นอืด) วินีลกะ (ศพเปนสี

เขียวคลํ้าคละสีตางๆ) วิปุพพกะ (ศพมีน้ําเหลืองไหลเย้ิมตามท่ีแตกปริ) วิจฉิททกะ (ศพขาดจากกันเปน ๒ ทอน) วิกขายิตกะ (ศพ
ถูกสัตวจิกทึ้งกัดกินแลว) วิกขิตตกะ (ศพกระจุยกระจาย มือเทาศีรษะหลุดไปอยูขางๆ) หตวิกขิตตกะ (ศพถูกสับเปนทอนๆ 

กระจาย) โลหิตกะ (ศพมีโลหิตอาบ) ปุฬุวกะ (ศพมีหนอนคลาคลํ่า) อัฏฐิกะ (ศพเหลือแตรางกระดูก หรือทอนกระดูก); ในบาลีเดิม
จัดเขาเปนสัญญาตางๆ คือ ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๑๓/๑๔๐; อภิ.สํ.๓๔/๑๙๑/๗๗; ในบาลีฝายพระสูตร กลาวถึงอยางมากเพียง ๖ ขอ (เชน 

ที.ปา.๑๑/๒๓๘/๒๓๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔/๒๑) บาง ๕ ขอ (รวมอยูกับพวกอ่ืน เชน สํ.ม.๑๙/๖๔๖/๑๘๑; องฺ.เอก.๒๐/๒๒๔/๕๔; 
องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓) บาง และท่ีใกลเคียงที่สุด คือ เปนการสรุปเอามาจาก นวสีวถิกาปพพะ ในสติปฏฐาน หรือกายคตาสติ เชน 

ที.ม.๑๐/๒๗๙/๓๓๐; ม.มู.๑๒/๑๓๘/๑๐๗, ม.อุ.๑๔/๒๙๙/๒๐๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/๓๖๒ 
1602  ท่ีมาในบาลีเดิม คือ องฺ.เอก.๒๐/๑๗๙-๑๘๐/๓๙-๔๐; ๒๒๔/๕๔; ขุ.ม.๒๙/๑๒/๗; ๑๔/๑๑; ๙๕๒/๖๐๖; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๑๓/๑๔๐ 

นอกจากนี้ ท่ีมาตางหากกันไมครบชุดอีกหลายแหง ขอท่ีพบตางหาก หรือมาในชุดอ่ืนอีกมาก ไดแก กายคตาสติ และโดยเฉพาะ

อยางย่ิง อานาปานสติ ซ่ึงเปนขอเดนที่สุด 



๘๐๖  พุทธธรรม 
 

ง. อัปปมัญญา ๔ คือ ธรรมท่ีพึงแผออกไปในมนุษยสัตวท้ังหลาย อยางมีจิตใจสม่ําเสมอท่ัวกัน ไมมี
ประมาณ ไมจํากัดขอบเขต โดยมากเรียกกันวา พรหมวิหาร ๔ (ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ 

ธรรมประจําใจท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ หรือคุณธรรมประจําใจของทานผูมีจิตกวางขวางย่ิงใหญ) คือ 
1603 

๑. เมตตา  ความรัก คือ ปรารถนาดี มีไมตรี อยากใหมนุษยสัตวมีสุขท่ัวหนา 
๒. กรุณา  ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกข 
๓. มุทิตา  ความพลอยยินดี คือ พลอยมีใจแชมช่ืนเบิกบาน เมื่อผูอื่นอยูดีมีสุขและเจริญงอก

งามประสบความสําเร็จย่ิงข้ึนไป 
๔. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ วางจิตเรียบสงบ สมํ่าเสมอ เท่ียงตรงดุจตาช่ัง มองเห็น

มนุษยสัตวท้ังหลายไดรับผลดีรายตามเหตุปจจัยท่ีประกอบ ไมเอนเอียงไปดวยชอบหรือชัง 
จ. อาหาเร ปฏิกูลสัญญา  กําหนดหมายความเปนปฏิกูลในอาหาร 1604 
ฉ. จตุธาตุววัฏฐาน กําหนดพิจารณาธาตุ ๔ คือ พิจารณาเห็นรางกายของตน โดยสักวาเปนธาตุ ๔ 

แตละอยางๆ 
1605 

ช. อรูป หรือ อารุปป์ ๔ ไดแก กําหนดภาวะอรูปธรรมเปนอารมณ ใชไดเฉพาะผูท่ีเพงกสิณ ๙ อยาง

แรกขอใดขอหน่ึง จนไดจตุตถฌานมาแลว คือ
1606 

๑. อากาสานัญจายตนะ กําหนดชองวางหาท่ีสุดมิได (ซึ่งเกิดจากการเพิกกสิณออกไป) เปนอารมณ 
๒. วิญญาณัญจายตนะ กําหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได (คือเลิกกําหนดที่วาง เลยไปกําหนด

วิญญาณท่ีแผไปสูท่ีวางแทน) เปนอารมณ 
๓. อากิญจัญญายตนะ (เลิกกําหนดวิญญาณเปนอารมณ เลยไป) กําหนดภาวะไมมีอะไรเลย เปน

อารมณ 
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (เลิกกําหนดแมแตภาวะไมมีอะไรเลย) เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช 

ไมมีสัญญาก็ไมใช 

กรรมฐานท้ังหมดนี้ บางทีทานจัดรวมเปน ๒ ประเภท คือ 
1607 

๑. สัพพัตถกกรรมฐาน  แปลวา กรรมฐานที่ใชประโยชนได หรือควรตองใช ทุกท่ีทุกกรณี คือ ทุก

คนควรเจริญอยูเสมอ ไดแก เมตตา และมรณสติ (บางทานจัด อสุภสัญญา เขาดวย)  
๒. ปาริหาริยกรรมฐาน แปลวา กรรมฐานท่ีตองบริหาร หมายถึงกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริยาของแตละ

บุคคล ซึ่งเม่ือลงมือปฏิบัติแลว จะตองคอยเอาใจใสรักษาอยูตลอดเวลา ใหเปนพื้นฐานของการ

ปฏิบัติท่ีสูงยิ่งข้ึนไป 

                                                 
1603  อัปปมัญญา มาในบาลีเดิมมากมาย จนแทบไมตองอาง เชน ที.สี.๙/๓๘๓-๔/๓๑๐; ที.ปา.๑๑/๒๓๔/๒๓๕; สวนท่ีเรียกวา พรหม

วิหาร เชน ที.ม.๑๐/๑๘๔/๒๒๕; ม.ม.๑๓/๔๖๒/๔๒๖ 
1604  ในพระสูตร มาดวยกันกับอสุภะ ๕ ท่ีมาในชุดสัญญา ๑๐ เชน องฺ.เอก.๒๐/๒๒๔/๕๔ (เคยอาง) 
1605  บางทีเรียกส้ันๆ วา ธาตุววัตถานบาง ธาตุมนสิการบาง ธาตุกัมมัฏฐาน หรือธาตุกรรมฐานบาง; ที่มาในบาลี คือ ที.ม.๑๐/๒๗๘/

๓๒๙, ม.มู.๑๒/๑๓๗/๑๐๖ (มาใน กายานุปสสนาสติปฏฐาน น่ันเอง) 
1606  ท่ีมาในบาลี เชน ที.ปา.๑๑/๒๓๕/๒๓๕; สํ.สฬ.๑๘/๒๑๙/๓๒๖; เฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนะ วิสุทธิมัคควา กําหนดอากิญ-

จัญญายตนะนั่นเอง เปนอารมณ แตกําหนด มิใชเพื่อเขา แตเพื่อผานเลย (ดู วิสุทฺธิ.๒/๑๔๕, ๑๕๑) 
1607  วิสุทฺธิ.๑/๑๒๒; วินย.อ.๑/๕๐๙; สุตฺต.อ.๑/๖๖ 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๐๗ 
 

  

กรรมฐาน ๔๐ อยางนั้น ทานแนะนําวา แตกตางกันโดยความเหมาะสมแกผูปฏิบัติ ซึ่งควรเลือกใชให

เหมาะกับลักษณะนิสัย ความโนมเอียงของแตละบุคคล ท่ีเรียกวาจริยาตางๆ ถาเลือกไดถูกกันเหมาะกัน ก็ปฏิบัติ

ไดผลดี และรวดเร็ว ถาเลือกผิด อาจทําใหปฏิบัติไดลาชา หรือไมสําเร็จผล 

 จริยา  แปลวา ความประพฤติปกติ หมายถึง พื้นเพของจิต พื้นนิสัย ลักษณะความประพฤติท่ีหนัก

ไปทางใดทางหนึ่ง ตามสภาพจิตท่ีเปนปกติของบุคคลนั้นๆ   
- ตัวความประพฤติ หรือลักษณะนิสัยนั้น เรียกวา “จริยา”  
- บุคคลผูมีลักษณะนิสัย และความประพฤติอยางน้ันๆ เรียกวา “จริต”  
ตัวอยางเชน คนมี ราคจริยา เรียกวา ราคจริต เปนตน  
โดยประเภทใหญๆ จัดเปน จริต ๖ คือ

1608 
๑. ราคจริต  ผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะ ประพฤติหนักไปทาง

รักสวยรักงาม ละมุนละไม ควรใชกรรมฐานคูปรับ คือ อสุภะ (และกายคตาสติ) 
๒. โทสจริต  ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโทสะ ประพฤติหนักไปทาง

ใจรอนหงุดหงิดรุนแรง กรรมฐานท่ีเหมาะคือ เมตตา (รวมถึงพรหมวิหารขออื่นๆ และกสิณ โดยเฉพาะวรรณกสิณ) 
๓. โมหจริต  ผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโมหะ ประพฤติหนักไปทาง

เขลา เหงา ซึม เง่ืองงง งมงาย ใครวาอยางไร ก็คอยเห็นคลอยตามไป พึงแกดวยมีการเรียน ไตถาม ฟงธรรม 

สนทนาธรรมตามกาล หรืออยูกับครู (กรรมฐานท่ีเกื้อกูล คือ อานาปานสติ) 
๔. สัทธาจริต  ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยมากดวยศรัทธา ประพฤติหนักไป

ทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน นอมใจเลื่อมใสโดยงาย พึงชักนําไปในส่ิงท่ีควรแกความเล่ือมใส และความเช่ือท่ีมี

เหตุผล เชน ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และศลีของตน (อนุสติ ๖ ขอแรก ไดท้ังหมด) 
๕. พุทธิจริต หรือญาณจริต ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยความประพฤติหนักไป

ทางใชความคิดพิจารณา และมองไปตามความจริง พึงสงเสริมดวยแนะนําใหใชความคิดพิจารณาสภาวธรรมและ

ส่ิงดีงาม ท่ีใหเจริญปญญา เชน พิจารณาไตรลักษณ (กรรมฐานที่เหมาะ คือ มรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน 

อาหาเร ปฏิกูลสัญญา) 
๖. วิตกจริต  ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยความประพฤติหนักไปทางชอบครุนคิด

วกวน นึกคิดจับจด ฟุงซาน พึงแกดวยส่ิงท่ีสะกดอารมณ เชน เจริญอานาปานสติ (หรือเพงกสิณ เปนตน) 

อาการแสดงออกตางๆ กันในทางความประพฤติของจริตเหลาน้ี เชน เมื่อพบเห็นส่ิงของอะไรสักอยาง 
- ถาของน้ันมีอะไรเปนสวนดีนาชมอยูบาง ใจของคนราคจริต จะไปจับอยูท่ีสวนน้ัน ติดใจ เล็งแลอยูได

นานๆ สวนอื่นท่ีเสียๆ ไมไดใสใจ  
- สวนคนโทสจริต แมของน้ันจะมีสวนดีอยูหลายอยาง แตถามีสวนเสียหรือขอบกพรองอยูสักหนอย ใจ

ของเขาจะกระทบเขากับสวนท่ีเสียนั้นกอน ไมทันไดพิจารณาเห็นสวนดี ก็จะไปเสียเลย  
                                                 
1608  ที่มาในบาลีเดิม คือ ขุ.ม.๒๙/๗๒๗/๔๓๕; ๘๘๙/๕๕๕; ขุ.จู.๓๐/๔๙๒/๒๔๑; ความจริง ลําดับในบาลีเดิมเปน ราคจริต โทสจริต โมหจริต 

วิตกจริต สัทธาจริต และญาณจริต และพึงทราบวา ขอความในวงเล็บ เปนของเพิ่มเติมตามแนวอรรถกถา รายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ 
พึงดู วิสุทฺธิ.๑/๑๒๗-๑๓๙. 



๘๐๘  พุทธธรรม 
 

- คนพุทธิจริต คลายคนโทสจริตอยูบาง ท่ีไมคอยติดใจอะไร แตตางกันที่วา คนโทสจริต มองหาสวน

เสียหรือมองใหเสีย ท้ังท่ีไมเปนอยางนั้นจริง และผละไปอยางหงุดหงิดขัดใจ สวนคนพุทธิจริตมองหา
สวนเสียขอบกพรองท่ีเปนจริง และเพียงแตไมติดใจผานไป  

- สวนคนโมหจริต มองเห็นแลว จับจุดอะไรไมชัด ออกจะเฉยๆ ถาใครวาดี ก็พลอยเห็นดี วาตามเขาไป 

ถาเขาวาไมดี ก็พลอยเห็นไมดี คลอยตามเขาไป  
- ฝายคนวิตกจริต คิดจับจด นึกถึงจุดดีตรงน้ีบาง สวนไมดีตรงนั้นบาง วุนไปวุนมา ชั่งไมเสร็จ 

ตัดสินใจไมตก จะเอาหรือไมเอา  
- สวนคนสัทธาจริต มีลักษณะคลายคนราคจริตอยูบาง คือ มักมองเห็นสวนท่ีดี แตตางท่ีวา คนสัทธา

จริตเห็นแลว ก็ชื่นชมซาบซึ้งใจเรื่อยๆ ไป ไมติดใจออยอิ่งอยางพวกราคจริต  
อยางไรก็ตาม คนมักมีจริตผสม เชน ราคะผสมวิตก โทสะผสมพุทธิ เปนตน ในการปฏิบัติบําเพ็ญสมาธิ 

นอกจากเลือกกรรมฐานใหเหมาะกับจริตแลว แมแตสถานที่อยูอาศัย บรรยากาศ หนทาง ของใช อาหารเปนตน 

ทานก็ยังแนะนําใหเลือกส่ิงท่ีเปนสัปปายะ คือ เก้ือกูล เหมาะกันดวย  
กรรมฐาน ๔๐ นั้น นอกจากเหมาะกับจริตท่ีตางกันแลว ยังตางกันโดยผลสําเร็จท่ีสามารถใหเกิดข้ึน สูง

ตํ่า มากนอยกวากันดวย คือมีขอบเขตในการใหเกิดสมาธิระดับตางๆ ไมเทากัน (ดู ตารางตอทาย ขอ ๓. น้ี) 

 การรับกรรมฐาน   
ในการรับกรรมฐาน ทานใหทําเปนพิธีการสักหนอย คือ เขาไปหาทานผูเปนกัลยาณมิตรแลว 
ก. กลาวคํามอบถวายตัวแดพระพุทธเจา ทํานองนี้วา  
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ขอสละอัตภาพน้ี แด่พระองค์”1609

  
หรือมอบตัวแกพระอาจารยก็ไดวา “ข้าแต่ท่านพระอาจารย์ ข้าพเจ้า ขอสละอัตภาพนี้ แด่ท่าน”1610

  
การมอบตัวใหน้ี เปนกลวิธีสรางความรูสึกใหปฏิบัติอยางจริงจังเด็ดเด่ียว ชวยทําลายความหวาดกลัว ทํา

ใหวางาย ทําใหความรูสึกระหวางอาจารยกับผูปฏิบัติถึงกัน และเปดโอกาสใหอาจารยสอนและชวยในการฝกได

อยางเต็มท่ี พรอมนั้น พึงทําพ้ืนใจของตนใหประกอบดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ เนกขัมมะ ความใฝสงัด และ

ความรอดพน กับท้ังทําจิตใหโนมนอมไปในสมาธิและนิพพาน แลวขอกรรมฐาน 
ข. ฝายพระอาจารย ถารูจิตใจศิษยได ก็กําหนดจริยาดวยญาณนั้น ถามิฉะนั้นก็สอบถามใหรู เชนวา 

เธอเปนพวกจริตใด? ลักษณะอาการความรูสึกนึกคิดของเธอสวนมากเปนอยางไร? เธอนึกถึงพิจารณาอะไรแลว
สบาย? ใจเธอนอมไปในกรรมฐานไหน? เปนตน แลวบอกกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาของเขาน้ัน ช้ีแจงใหรูวาจะ

เริ่มตนปฏิบัติ ทําอยางไร วิธีกําหนดและเจริญทําอยางไร นิมิตเปนอยางไร สมาธิมีขั้นตอนอยางไร วิธีรักษา เล้ียง 
และทําสมาธิใหมีกําลังมากขึ้น ทําอยางไร เปนตน1611 

                                                 
1609  คําบาลีวา “อิมาหํ ภควา อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ”  จะแปลวา ขอถวายชีวิต ก็ได 
1610  คําบาลีวา “อิมาหํ  ภนฺเต อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ”  จะแปลวา ขอถวายชีวิต ก็ได 
1611  ตามที่ทานแสดงในตอนวาดวยการเจริญอานาปานสติ วา ใหเรียนกรรมฐานท่ีมีสนธิ ๕ คือ เรื่องเกี่ยวกับกรรมฐาน ๕ ขอ หรือ ๕ 

ภาค ไดแก ๑. อุคคหะ เรียนหลักของกรรมฐานตามแบบแผนหรือตํารา ๒. ปริปุจฉา สอบถามความหมายและขอสงสัยใหเสร็จส้ิน 

๓. อุปัฏฐาน การปรากฏแหงนิมิตกรรมฐานวาเปนอยางนั้นๆ ๔. อัปปนา การที่กรรมฐานจะแนวแนถึงขั้นฌานได เปนอยางน้ีๆ ๕. 
ลักษณะ กําหนดสภาพของกรรมฐานวา กรรมฐานน้ีมีลักษณะอยางนี้ จะสําเร็จดวยทําอยางนี้ๆ (ดู วิสุทฺธิ.๒/๖๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๕๗) 



บทท่ี ๑๖

 

 

ระดับสม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ

ไวเพียงนี้

 

๖ องคประกอ

ทายขอ ๓. นี้ 
าธิท่ีกรรมฐาน

ต:  เฉพาะกสิณ ท

เรื่องกรรมฐา

แลว กรรมฐาน

เรื่องเกี่ยวกับก

นี ้

อบของมัชฌิม

 จะแสดงอยาง
นชนิดนั้นจะให

ทานวา กสิณวง

นที่เหมาะกับจริ

นทุกอยางก็เปน

กรรมฐาน ๔๐

มาปฏิปทา ๓: 

งรวบรัด พอให
หสําเร็จได โดย

งเล็ก เหมาะแก
ริตตางๆ นั้น อ

นประโยชน ชวย

๐ ทานแสดงไว

 

 หมวดสมาธิ

หเห็นความสัม

ยทําเปนตาราง

วิตกจริต กสิณ

ยาถึงกับถือตา

ขมอกุศล และเ

วอีกหลายอยา

ธิ 

มพันธ ระหวาง
 ดังนี้  

ณใหญไมจํากัด 
ยตัวทีเดียววาจ

เก้ือหนุนกุศลธร

าง แตเห็นวาพ

งกรรมฐาน กับ

เหมาะแกโมหจ

จะเปนอยางที่ได

รรมไดทั้งนั้น (ดู

พอจะถือเปนขอ

บจริยาท่ีเหมา

ริต; อนึ่ง ทาน
ดแสดงไว พูดอ

ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๔๕

อปลีกยอยได

 ๘๐๙ 

 

ะกัน และ

นเตือนไววา 

อยางกวางๆ 

๕) 

 จึงขอยุติ



๘๑๐  พุทธธรรม 
 

ข้อ ๔. เขาประจําท่ี  
ก. อยูในวัดท่ีเหมาะแกการเจริญสมาธิ ความจริง ควรอยูวัดเดียวกับพระอาจารย แตถาไมผาสุก ก็พึงไป

หาวัดท่ีเปนสัปปายะ สาระคือ หาสถานที่ท่ีเหมาะ เกื้อกูลแกการปฏิบัติ 
ทานใหเวนวัด คือ ท่ีอยู ซึ่งมีโทษ ๑๘ ประการ คือ  
วัดใหญ (มีพระมาก ตางจติตางใจ เรื่องมาก และไมคอยสงบ)  
วัดใหม (ตองพลอยไปยุงงานกอสรางกับเขาดวย)  
วัดเกาจัด (มีเรื่องดูแลมาก)   
วัดติดทาง (อาคันตุกะมาบอย)  
วัดมีสระหิน (คนมาชุมนุมกันมาก) 
วัดมีผัก วัดมีไมดอก วัดมีไมผล (คนจะมากันเรื่อย มาเก็บดอกไม ขอผลไม ฯลฯ วุนวาย)  
วัดท่ีคนเชื่อถือมาก (วามีพระวิเศษ เปนตน คนจะมาออกันมาก)   
วัดติดเมือง   วัดติดปาไมใชสอย   วัดติดที่นา (เปนถ่ินท่ีชาวบานทํากิจธุระ การงาน และหาเล้ียงชีพ)  
วัดมีคนไมถูกกัน (ยุงกับปญหา)  
วัดติดทาน้ําทาบก (คนมากับรถกับเรือ แวะเรื่องโนนเรื่องน้ี ไมไดสงบ) 
วัดถิ่นหางไกลชายแดน (ท่ีคนไมนับถือพระศาสนา)  
วัดติดพรมแดน (เขตแหงอํานาจระหวาง ๒ รัฐ อาจเปนการเส่ียงภัย แมแตถูกหาวาเปนจารบุรุษ)  
วัดมีสภาพไมเปนสัปปายะ (เปนท่ีมีอารมณตางๆ รบกวนมาก)   
วัดท่ีหากัลยาณมิตรไมได (ขอน้ีชัดอยูแลว) 

สวนวิหาร หรือวัด ท่ีเหมาะสม คือ เสนาเสนะท่ีประกอบดวยองค ๕ อันไดแก   
๑. ไมไกลนัก ไมใกลนัก ไปมาสะดวก  
๒. กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนไมอึกทึก  
๓. ปราศจากการรบกวนของเหลือบยุง ลมแดด สัตวเล้ือยคลาน  
๔. เมื่อพักอยูท่ีน้ัน ไมขัดสนปจจัยส่ี  
๕. มีพระเถระพหูสูต ซึ่งจะสามารถเขาไปสอบถามอรรถธรรม ใหทานชวยอธิบายแกความสงสัยได1612 

ข.  ตัดปลิโพธเล็กๆ นอยๆ คือ ขอกังวลเก่ียวกับรางกาย เครื่องใชประจําตัว ไมตองใหเปนขอกวนใจ

จุกจิกขึ้นอีก เชน ตัดโกนผมขนเล็บ เย็บยอมจัดการเรื่องผาจีวรใหเรียบรอย ชําระท่ีพักอาศัยใหสะอาด เปนตน 

                                                 
1612  ดูความเต็มใน องฺ.ทสก.๒๔/๑๑/๑๗; ในบาลี กลาวถึงคุณสมบัติของตัวผูปฏิบัติ ที่จะบรรลุวิมุตติไดในเวลาไมนานไวดวยวา 

ประกอบดวยองคคุณ ๕ ประการ คือ  
  ๑. มีศรัทธาในตถาคตโพธิ  
  ๒. สุขภาพดี โรคนอย ระบบการเผาผลาญ (ไฟธาตุ) พอดี  
  ๓. เปนคนเปดเผยตัวตามเปนจริง แดพระศาสดา และเพื่อนพรหมจารี ไมมีมายา  
  ๔. มีความเพียรบากบ่ันจริงจัง  
  ๕. มีปญญาท่ีจะชําแรกกิเลสได 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๑๑ 
 

  

ข้อ ๕. เจริญสมาธิ: หลักทั่วไป  
ในการปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ พึงทราบวา กรรมฐานแตละประเภท มีรายละเอียดวิธีเจริญสมาธิ

แตกตางกันไป แตกระน้ัน ก็พอจะสรุปเปนหลักการท่ัวไปอยางกวางๆ ดังท่ีบางคัมภีรแสดงไว โดยจัดเปนภาวนา

คือ การเจริญ หรอืการฝก ๓ ขั้น ไดแก บริกรรมภาวนา อุปจารภาวนา และอัปปนาภาวนา
1613

  
แตกอนจะกลาวถึงภาวนา ๓ ข้ัน มีคําท่ีควรทําความเขาใจคําหนึ่ง คือ นิมิต 
นิมิต หรือ นิมิตต คือ เครื่องหมายสําหรับใหจิตกําหนด หรือภาพท่ีเห็นในใจ ซึ่งเปนตัวแทนของส่ิงท่ีใช

เปนอารมณกรรมฐาน แบงเปน ๓ อยาง ตามลําดับความเจริญ คือ (ดู ตารางทายขอ ๓. ประกอบดวย) 
๑) บริกรรมนิมิต  แปลวา นิมิตขั้นเตรียม หรือเริ่มตน ไดแก ส่ิงใดก็ตามท่ีใชเปนอารมณในการเจริญ

กรรมฐาน เชน ดวงกสิณท่ีเพงดู ลมหายใจท่ีกําหนด หรือพุทธคุณท่ีนึกเปนอารมณวาอยูในใจ 
๒) อุคคหนิมิต แปลวา นิมิตท่ีใจเรียน หรือนิมิตติดตา ไดแก บริกรรมนิมิตน่ันเอง ท่ีเพงหรือนึกจน

เห็นแมนยํา กลายเปนภาพติดตาติดใจ เชน ดวงกสิณท่ีเพงจนติดตา หลับตามองเห็น เปนตน 
๓) ปฏิภาคนิมิต แปลวา นิมิตเสมือน นิมิตคูเปรียบ หรือนิมิตเทียบเคียง ไดแก นิมิตท่ีเปนภาพเหมือน

ของอุคคหนิมิตนั่นเอง แตติดลึกเขาไปอีก จนเปนภาพที่เกิดจากสัญญาของผูท่ีไดสมาธิ จึงบริสุทธ์ิ
จนปราศจากสี เปนตน และไมมีมลทินใดๆ ท้ังสามารถนึกขยาย หรือยอสวนไดตามปรารถนา 

นิมิต ๒ อยางแรก คือ บริกรรมนิมิต และอุคคหนิมิต ไดท่ัวไปในกรรมฐานทุกอยาง แตปฏิภาคนิมิต 

ไดเฉพาะในกรรมฐาน ๒๒ อยาง ท่ีมีวัตถุสําหรับเพง คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ และอานาปานสติ  

ภาวนา คือ การเจริญ หมายถึง การเจริญกรรมฐาน หรือฝกสมาธิ ท่ีกาวหนาในข้ันตางๆ มี ๓ ข้ัน ดังน้ี 
๑. บริกรรมภาวนา การเจริญสมาธิขั้นเริ่มตน ไดแก การกําหนดถือเอานิมิตในส่ิงท่ีใชเปนอารมณ

กรรมฐาน เชน เพงดวงกสิณ กําหนดลมหายใจเขาออกที่กระทบปลายจมูก หรือนึกถึงพุทธคุณเปนอารมณ วาอยู
ในใจ เปนตน พูดงายๆ วากําหนดบริกรรมนิมิตนั่นเอง 

เม่ือกําหนดอารมณกรรมฐาน (คือ บริกรรมนิมิต) น้ันไป จนมองเห็นภาพส่ิงน้ันติดตาติดใจแมนยํา ก็

เกิดเปนอุคคหนิมิต จิตก็เปนสมาธิขั้นตน ท่ีเรียกวา บริกรรมสมาธิ (คือ ขณิกสมาธิ นั่นเอง) 
๒. อุปจารภาวนา การเจริญสมาธิข้ันอุปจาร ไดแก อาศัยบริกรรมสมาธิ เอาจิตกําหนดอุคคหนิมิต

ตอไป จนกระทั่งแนวแนแนบสนิทในใจ เกิดเปนปฏิภาคนิมิตขึ้น นิวรณก็สงบระงับ (ในกรรมฐานท่ีไมมีวัตถุเพง 

เพียงแตนึกถึงอารมณอยูในใจ ไมมีปฏิภาคนิมิต กําหนดดวยจิตแนวแนจนนิวรณระงับไปอยางเดียว) จิตก็ต้ังมั่น

เปนอุปจารสมาธิ เปนข้ันสูงสุดของกามาวจรสมาธิ 
๓. อัปปนาภาวนา การเจริญสมาธิข้ันอัปปนา ไดแก เสพปฏิภาคนิมิตท่ีเกิดข้ึนแลวนั้นสมํ่าเสมอดวย

อุปจารสมาธิ พยายามรักษาไว ไมใหเส่ือมหายไปเสีย โดยหลีกเวนสถานที่ บุคคล อาหาร เปนตน ท่ีเปนอสัปปายะ 

เสพแตส่ิงท่ีเปนสัปปายะ
1614

 และรูจักปฏิบัติตามวิธีท่ีจะชวยใหเกิดอัปปนา เชน ประคับประคองจิตใหพอดี เปน

ตน
1615

 จนในท่ีสุด ก็เกิดเปนอัปปนาสมาธิ บรรลุปฐมฌาน เปนขั้นเริ่มแรกของรูปาวจรสมาธิ 
                                                 
1613  เรื่องภาวนา ๓ และนิมิต ๓ ดู สงฺคห.๕๒-๕๓ 
1614  สัปปายะ (ส่ิงที่เหมาะกัน เก้ือกูล ชวยสนับสนุน) มี ๗ คือ อาวาส (ที่อยู) โคจร (ที่เที่ยวหาอาหาร) ภัสสะ (การพูดคุย) บุคคล โภชนะ 

อุตุ (ดินฟาอากาศ ธรรมชาติแวดลอม) อิริยาบถ ท่ีถูกกัน หรือชวยเสริม; สวนอสัปปายะ ก็คือส่ิงทั้ง ๗ นั้น ท่ีไมเก้ือกูล หรือไม
เหมาะกัน (วิสุทฺธิ.๑/๑๖๑; วินย.อ.๑/๕๒๔; ม.อ.๓/๕๗๐) 

1615  เรียกวา อัปปนาโกศล ๑๐ อยาง (วิสุทฺธิ.๑/๑๖๓-๑๗๔) 



๘๑๒  พุทธธรรม 
 

กรรมฐานหลายอยาง สุขุมละเอียด เปนอารมณลึกซึ้ง ไมมีวัตถุสําหรับเพง หรือสัมผัสดวยกายได จึงไม
ชัดพอ จิตไมสามารถแอบแนบติดสนิทอยูไดนาน จึงไมมีปฏิภาคนิมิต และใหผลสําเร็จไดเพียงแคอุปจารสมาธิ  

สวนกรรมฐานท่ีเปนอารมณหยาบ เพงดู หรือสัมผัสดวยกายได กําหนดไดชัดเจน จิตแนบสนิทต้ังอยูได

นาน ก็ใหเกิดปฏิภาคนิมิตดวย และสําเร็จผลถึงอัปปนาสมาธิได  
ท้ังนี้ มีแปลกแตอัปปมัญญา (พรหมวิหาร) ซึ่งแมจะไมมีปฏิภาคนิมิต เพราะไมมีวัตถุธรรมเปนอารมณ 

แตก็มีสัตวเปนอารมณ จึงมีความชัดเจนเพียงพอ และใหเกิดอปัปนาสมาธิได
1616  

เม่ือบรรลุปฐมฌานแลว ตอจากน้ันก็เปนการบําเพ็ญความชํานาญ
1617

 ใหเกิดขึ้นในปฐมฌานน้ัน และทํา

ความเพียรเพ่ือบรรลุฌานข้ันตอๆ ข้ึนไปตามลําดับ ภายในขอบเขตความสามารถใหสําเร็จผลของกรรมฐานชนิด

น้ันๆ เปนอันไดบรรลุผลของสมถะตามสมควร 

ข้อ ๖. เจริญสมาธิ: อานาปานสติภาวนา เป็นตัวอย่าง  
เม่ือไดกลาวถึงหลักท่ัวไปของวิธีเจริญสมาธิแลว ก็เห็นควรแสดงตัวอยางวิธีเจริญสมาธิไวสักอยางหนึ่ง

ดวย และบรรดากรรมฐาน ๔๐ อยางน้ัน ในที่น้ี ขอเลือกแสดงอานาปานสติ  

ก) ข้อดีพิเศษของอานาปานสติ 
เหตุผลท่ีเลือกแสดงอานาปานสติภาวนา เปนตัวอยาง มีหลายประการ เชน 
• เปนวิธีเจริญสมาธิท่ีปฏิบัติไดสะดวกยิ่ง เพราะใชลมหายใจซึ่งเน่ืองอยูกับตัวของทุกคน ใชไดทุกเวลา

ทุกสถานท่ี ในทันทีท่ีตองการ ไมตองตระเตรียมวัตถุอุปกรณอยางพวกกสิณ เปนตน ในเวลาเดียวกันก็เปน

อารมณประเภทรูปธรรม ซึ่งกําหนดไดชัดเจนพอสมควร ไมละเอียดลึกซึ้งอยางกรรมฐานประเภทนามธรรม ท่ี

ตองนึกข้ึนมาจากสัญญา และถาตองการปฏิบัติอยางงายๆ ก็ไมจําเปนตองใชความคิดอะไร เพียงเอาสติคอย

กําหนดลมหายใจท่ีปรากฏอยูแลว ไมตองคิดแยกแยะพิจารณาสภาวธรรมอยางพวกธาตุมนสิการ เปนตน ผูท่ีใช

สมองเหน่ือยมาแลว ก็ปฏิบัติไดสบาย 
• พอเริ่มลงมือปฏิบัติ ก็ไดรับผลเปนประโยชนทันทีต้ังแตตนเรื่อยไป ไมตองรอจนเกิดสมาธิท่ีเปน

ข้ันตอนชัดเจน กลาวคือ กายใจผอนคลายไดพัก จิตสงบสบายลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆ ทําใหอกุศลธรรมระงับ และ

สงเสริมใหกุศลธรรมเกิดข้ึน 

                                                 
1616  ทานวาอัปปมัญญา ถึงจะไมมีปฏิภาคนิมิตอยางพวกกสิณ เปนตน แตก็มีสีมสัมเภท (ภาวะท่ีจิตเมตตาเปนตนน้ัน เจริญบริบูรณ 

หมดความแบงแยก เปนไปตอสัตวทั้งปวงเสมอเหมือนกัน) เปนนิมิต และเจริญนิมิตนั้นไปจนบรรลุอัปปนา (ดู วิสุทฺธ.ิ๒/๑๐๗) 

1617  ความชํานาญนั้นเรียกวา “วสี”  มี ๕ อยาง คือ ๑. อาวัชชนวสี (ชํานาญในการนึกตรวจองคฌานท่ีตนออกมาแลว) ๒. สมาปัชชนวสี 
(ชํานาญในการเขาฌานนั้นๆ ไดรวดเร็ว ในทันที ทุกท่ีทุกเวลาที่ตองการ) ๓. อธิฏฐานวสี (ชํานาญในการอธิษฐาน คือต้ังจิตยับย้ัง

อยูในฌานไดนานเทาที่ตองการ ไมใหฌานจิตตกภวังคเสีย) ๔. วุฏฐานวสี (ชํานาญในการออกจากฌาน ออกไดตามเวลาที่กําหนด

ไว และเม่ือใดก็ไดตามที่ตองการ) ๕. ปัจจเวกขณวสี (ชํานาญในการพิจารณาทบทวนองคฌาน คือการทําอยางอาวัชชนวสีน่ันเอง ที่

เปนครั้งหลังๆ ตอนั้นมา) ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๒๕/๑๔๗; นํามาอางและอธิบายใน วิสุทฺธิ.๑/๑๙๖; ปฏิสํ.อ.๓๗๔; สงฺคห.ฎีกา ๑๕๐, ๒๖๓; 
ทานวา ถายังไมไดวสีในฌานลําดับตน ก็อยาพึ่งเจริญฌานขั้นตอไป มิฉะนั้นอาจเสื่อม ทั้งจากฌานที่ไดแลว และยังไมได ทั้งน้ีทาน

อางพระบาลีใน องฺ.นวก.๒๓/๒๓๙/๔๓๓. 
   อนึ่ง มติของพระอรรถกถาจารยมีวา อาวัชชนวสี และปจจเวกขณวสี เนื่องอยูดวยกันในวิถีจิตเดียวกัน คือ ในชวงอาวัชชนะ 

เปนอาวัชชนวสี และในชวงชวนขณะ เปนปจจเวกขณวสี แตจะแยกความหมายอยางไร ก็ไดประโยชนเทากัน. 
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• ไมกระทบกระเทือนตอสุขภาพ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงประสบการณของพระองคเองวา “เม่ือเราอยู
ดวยวิหารธรรมน้ี (คืออานาปานสติสมาธิ) มาก กายก็ไมเม่ือย ตาก็ไมเหน่ือย”1618

 ไมเหมือนอยางกรรมฐาน

บางอยาง ท่ีอาศัยการยืน การเดิน หรือการเพงจอง แตตรงขาม อานาปานสติกรรมฐานนี้กลับเกื้อกูลแกสุขภาพ 

ท้ังชวยใหรางกายไดรับการพักผอนอยางดี และระบบการหายใจท่ีปรับใหเรียบเสมอประณีตดวยการปฏิบัติ

กรรมฐานนี้ ก็ชวยสงเสริมสุขภาพใหดียิ่งขึ้น   
ขอใหนึกอยางงายๆ คนที่ ว่ิงมา หรือขึ้นลงท่ีสูง กําลังเหนื่อย หรือคนต่ืนเตนตกใจ เกรี้ยวกราด 

หวาดกลัว เปนตน ลมหายใจหยาบแรงกวาคนปกติ บางทีจมูกไมพอ ตองหายใจทางปากดวย ในทางตรงขาม 

คนท่ีกายผอนคลาย ใจสงบสบาย ลมหายใจละเอียดประณีตกวาคนปกติ   
การบําเพ็ญอานาปานสติ ชวยทําใหกายใจสุขสงบ จนลมหายใจละเอียดประณีตลงไปเร่ือยๆ ยิ่งกวานั้น

อีก จนถึงขั้นท่ีแทบจับไมไดเลยวามีลมหายใจ ในเวลาน้ัน รางกายดํารงอยูไดดี โดยใชพลังงานนอยท่ีสุด ไม

เรียกรองการเผาผลาญ เตรียมความสดช่ืนไวใหแกการทํากิจในเวลาถัดไป และชวยใหแกชาลง หรือชวยให

ทํางานไดมากข้ึน พรอมกับท่ีสามารถพักผอนนอยลง 
• เปนกรรมฐานขอหนึ่งในจํานวนเพียง ๑๒ อยาง ท่ีสามารถใหสําเร็จผลในดานสมถะไดจนถึงข้ันสูงสุด 

คือ จตุตถฌาน และสงผลใหถึงอรูปฌาน กระท่ังนิโรธสมาบัติก็ได จึงจับเอาเปนขอปฏิบัติหลักได ต้ังแตตนจน
ตลอด ไมตองพะวงท่ีจะหากรรมฐานอื่นมาสับเปลี่ยน หรือตอเติมอีก มีพุทธพจนเสริมวา 

“เพราะฉะนั้นแล หากภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุจตุตถฌาน...ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิ
น้ีแลให้ดี...หากภิกษุหวังว่า เราพึงก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าถึงเนว
สัญญานาสัญญายตนะเถิด...เราพึงก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว 
เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธเถิด ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิน้ีแลให้ดี”1619 

• ใชไดท้ังในทางสมถะ และวิปสสนา คือ จะปฏิบัติเพื่อมุงผลฝายสมาธิแนวไปอยางเดียว ก็ได จะใช
เปนฐานปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานจนครบทั้ง ๔ อยาง ก็ได เพราะเปนขอปฏิบัติท่ีเอื้ออํานวยใหสามารถใชสมาธิ
จิต เปนสนามปฏิบัติการของปญญาไดเต็มที่1620 

• เปนวิธีเจริญสมาธิท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก ทรงสนับสนุนบอยครั้ง ใหพระภิกษุท้ังหลาย

ปฏิบัติ และพระพุทธองคเองก็ไดทรงใชเปนวิหารธรรมมาก ท้ังกอนและหลังตรัสรู ดังพุทธพจนบางแหงวา 
“ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธินี้แล เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นสภาพสงบ 

ประณีต สดชื่น เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และยังอกุศลธรรมชั่วร้ายที ่เกิดขึ้นแล้วๆ ให้
อันตรธานสงบไปได้โดยพลัน เปรียบเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูกาล ยังฝุ่นละอองที่ฟุ้ง
ขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อน ให้อันตรธานสงบไปโดยพลัน ฉะน้ัน”1621 

                                                 
1618  สํ.ม.๑๙/๑๓๒๙/๔๐๑ 
1619  ดูรายละเอียดที่ สํ.ม.๑๙/๑๓๒๙-๑๓๔๕/๔๐๑-๔๐๔; ดูประกอบ ตารางขอบเขตความสําเร็จ ที่แสดงไวแลวขางตน; อน่ึง พึงสังเกตวา 

ตามมติของพระอรรถกถาจารย อานาปานสติ ไมสามารถใหผลถึงอรูปฌานได เพราะอรูปฌานตองอาศัยกสิณ (เชน วิสุทฺธิ.๒/๑๓๒) 
1620  ท่ีจัดเปนสวนหนึ่งของกายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ ที.ม.๑๐/๒๗๔/๓๒๕; ม.มู.๑๒/๑๓๓/๑๐๓; ท่ีระบุวิธีปฏิบัติใหไดครบสติปฏฐาน 

๔ คือ ในอานาปานสติสูตร, ม.อุ.๑๔/๒๘๙/๑๙๕; และ สํ.ม.๑๙/๑๓๕๘-๑๔๐๕/๔๐๙-๔๒๕; ที่กลาวถึงเนื้อหาของการปฏิบัติครบ 

๑๖ ตอน ณ ท่ีอ่ืนอีก คือ วินย.๑/๑๗๘/๑๓๑; ม.ม.๑๓/๑๔๖/๑๔๐; สํ.ม.๑๙/๑๓๐๕-๑๓๕๗/๓๙๔-๔๐๙; องฺ.ทสก.๒๔/๖๐/๑๑๙; 
คําอธิบายพิสดารมาใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๖๒-๔๒๒/๒๔๔-๓๐๐ นอกน้ันมาในรายชื่ออนุสติ และเรื่องอ่ืนๆ อีกมากแหง 

1621  วินย.๑/๑๗๘/๑๓๑; สํ.ม.๑๙/๑๓๕๒-๓/๔๐๗ 



๘๑๔  พุทธธรรม 
 

“ภิกษุทั้งหลาย...เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงอานาปานสติสมาธิว่า เป็นอริยวิหาร 
(ธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะ) ก็ได้ ว่าเป็นพรหมวิหาร (ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม) ก็ได้ ว่า
เป็นตถาคตวิหาร (ธรรมเครื่องอยู่ของตถาคต) ก็ได้,  

“ภิกษุเหล่าใด เป็นเสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาภาวะปลอดโปร่งโล่งใจ (โยคเกษม) 
อันยอดเยี่ยม, อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย,  

“ส่วนภิกษุเหล่าใด เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้ว...อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้ว 
ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สุขสบายในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) และเพื่อ
สติสัมปชัญญะ”1622 

“ภิกษุทั้งหลาย ดังที่เป็นมา เรานั้น ก่อนสัมโพธิ เม่ือยังมิได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ก็
อยู่ด้วยวิหารธรรม (คืออานาปานสติสมาธิ) นี้ โดยมาก, เมื่อเรานั้นเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้
โดยมาก กายก็ไม่เมื่อย ตาก็ไม่เหนื่อย และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ด้วยไม่ถือ
มั่น; เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุหวังว่า กายของเราไม่พึงเมื่อย ตาก็ไม่พึง
เหนื่อย และจิตของเราก็พึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ด้วยไม่ถือมั่น, ก็พึงมนสิการอานาปาน
สติสมาธินี้แลให้มาก”1623 

“สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ไพรสณฑ์ ชื่ออิจฉานังคละ ใกล้อิจฉานังคล-
นคร ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า: ภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะ
หลีกเร้นอยู่ตลอดไตรมาส ใครๆ ไม่พึงเข้ามาหาเรา เว้นแต่ภิกษุผู้นําบิณฑบาตรูปเดียว... 

“ครั้งนั้นแล เมื่อล่วงเวลาสามเดือนแล้ว พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้ว 
ตรัสกะภิกษุท้ังหลายว่า: ภิกษุท้ังหลาย หากว่า อัญเดียรถีย์ปริพาชกทั้งหลายจะพึงถามพวกเธอ
อย่างนี้ว่า พระสมณโคดมอยู่จําพรรษา ด้วยวิหารธรรมใด โดยมาก, เธอทั้งหลายถูกถามอย่าง
นี้แล้ว พึงชี้แจงแก่อัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น อย่างนี้ว่า: ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระ
ภาคประทับจําพรรษา ด้วยอานาปานสติสมาธิ โดยมาก”1624  

“ดูกรอานนท์ ธรรมเอก คือ อานาปานสติสมาธิ ภิกษุเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมยัง
สติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์, สติปัฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมยังโพชฌงค์ 
๗ ให้บริบูรณ์, โพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้
บริบูรณ์”1625 

                                                 
1622  สํ.ม.๑๙/๑๓๖๖-๗/๔๑๓; พึงสังเกต คําวา “พรหมวิหาร” ไมใชชื่อจําเพาะของเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเสมอไป (ชื่อเฉพาะของ

ธรรมชุดน้ัน คืออัปปมัญญา) 

1623  สํ.ม.๑๙/๑๓๒๙-๑๓๓๐/๔๐๑; แมแตการบรรลุปฐมฌานเมื่อครั้งที่พระองคยังเปนพระกุมาร ประทับใตรมตนหวา ในคราวท่ีพระ
พุทธบิดาประกอบพิธีแรกนา ตามความใน ม.มู.๑๒/๔๒๕/๔๕๗ อรรถกถา ม.อ.๒/๓๙๒ และ ชา.อ.๑/๙๒ ก็วา ทรงไดปฐมฌานนั้น

ดวยการกําหนดลมหายใจ 
1624  สํ.ม.๑๙/๑๓๗๓-๔/๔๑๕ 

1625  สํ.ม.๑๙/๑๓๘๑/๔๑๗; คลาย ม.อุ.๑๔/๒๘๗/๑๙๓ 
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“ดูกรราหุล เมื่อเจริญอานาปานสติแล้วอย่างนี้ ทําให้มากแล้วอย่างนี้ แม้แต่ลมอัสสาสะ
ปัสสาสะ ซึ่งมีในท้ายท่ีสุด ก็ดับไปโดยรู้ มิใช่ดับโดยไม่รู้”1626 

ข) พุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติ 
เบ้ืองแรก พึงทราบวิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจน ดังน้ี 
“ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ เจริญอย่างไร ทําให้มากอย่างไร จึงจะมีผลมาก มีอานิสงส์มาก? 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ข. ไปสู่ป่า ก็ดี ไปสู่โคนไม้ ก็ดี ไปสู่เรือนว่าง ก็ดี1627 
ค. น่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง ดํารงสติเฉพาะหน้า (= เอาสติมุงตอกรรมฐาน คือลมหายใจท่ีกําหนด) 
ง. เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า 1628 

หมวดส่ี ท่ี ๑ ใชบําเพ็ญกายานุปสสนาสติปฏฐานได 
๑) เม่ือหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 
 เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว 
๒) เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รู้ชัดว่าหายใจออกส้ัน 
 เม่ือหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น 
๓) สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ตลอดกายท้ังหมด หายใจออก 
 สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ตลอดกายท้ังหมด หายใจเข้า 
๔) สําเหนียกว่า จักเป็นผู้ระงับกายสังขาร  หายใจออก 
 สําเหนียกว่า จักเป็นผู้ระงับกายสังขาร  หายใจเข้า 

หมวดส่ี ท่ี ๒ ใชบําเพ็ญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานได 
๕) สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดปีติ หายใจออก 
 สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดปีติ หายใจเข้า 
๖) สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุข   หายใจออก 
 สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุข   หายใจเข้า 
๗) สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขาร  หายใจออก 
 สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขาร  หายใจเข้า 
๘) สําเหนียกว่า จักเป็นผู้ระงับจิตตสังขาร หายใจออก 
 สําเหนียกว่า จักเป็นผู้ระงับจิตตสังขาร หายใจเข้า 

                                                 
1626  ม.ม.๑๓/๑๔๖/๑๔๒; วิสุทธิมัคคอธิบายวา เมื่อจะส้ินชีพ สามารถรูลมหายใจเขาออกสุดทายของตน ตั้งแตเร่ิม จนดับไปพรอมกับจุติ

จิต และทานอธิบายตอไปดวยวา ภิกษุท่ีบรรลุอรหัตตดวยเจริญกรรมฐานอยางอ่ืน ยอมกําหนดระยะกาลแหงอายุของตนไดบาง 

ไมไดบาง แตทานที่เจริญอานาปานสติครบกระบวนแลวบรรลุอรหัตต สามารถกําหนดระยะกาลแหงอายุของตนได (วาจะอยูไปอีก
นานเทาใด จะส้ินชีพเมื่อใด) ดู วิสุทฺธิ.๒/๘๕-๘๖ 

1627  เรือนวาง แปลจาก “สุญญาคาร”  แต วิสุทฺธิ.๒/๕๗ ใหแปลวาที่วาง (= ที่วางจากเรือน) ไดแก เสนาสนะ ๗ อยาง นอกจากปาและ

โคนไม 
1628  อรรถกถาวินัย แปล อัสสาสะ วาหายใจออก ปัสสาสะ วาหายใจเขา สวนอรรถกถาพระสูตรแปลกลับกัน อัสสาสะ วาหายใจเขา 

ปัสสาสะ วาหายใจออก (วิสุทฺธิ.๒/๕๙) ในที่นี้ แปลไปตามนิยมในเมืองไทย คือตามอรรถกถาวินัย ทานที่ชอบแนวพระสูตร พึง

เปล่ียนเขาเปนออก ออกเปนเขา 



๘๑๖  พุทธธรรม 
 

หมวดส่ี ท่ี ๓ ใชบําเพ็ญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานได 
๙) สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิต   หายใจออก 
  สําเหนียกว่า จักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิต   หายใจเข้า 
๑๐) สําเหนียกว่า จักยังจิตให้บันเทิง  หายใจออก 
  สําเหนียกว่า จักยังจิตให้บันเทิง  หายใจเข้า 
๑๑) สําเหนียกว่า จักต้ังจิตม่ัน   หายใจออก 
  สําเหนียกว่า จักต้ังจิตม่ัน   หายใจเข้า 
๑๒) สําเหนียกว่า จักเปล้ืองจิต  หายใจออก 
  สําเหนียกว่า จักเปล้ืองจิต  หายใจเข้า 

หมวดส่ี ท่ี ๔ ใชบําเพ็ญธรรมานุปสสนาสติปฏฐานได 
๑๓) สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง  หายใจออก 
  สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง  หายใจเข้า 
๑๔) สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจออก 
  สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจเข้า 
๑๕) สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความดับไป  หายใจออก 
  สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความดับไป  หายใจเข้า 
๑๖) สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้  หายใจออก 
  สําเหนียกว่า จักพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้  หายใจเข้า”1629 

ในท่ีนี้ จักชี้แจงประกอบโดยยอ เฉพาะภายในขอบเขตท่ีเปนสมถะ ของจตุกกะแรก คือ หมวดสี่ท่ี ๑ 

เทาน้ัน 
1630 

  

                                                 
1629  ม.อุ.๑๔/๒๘๘/๑๙๔; สํ.ม.๑๙/๑๓๐๖/๓๙๔ เปนตน ขอที่วาจะใชบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ อยางไร มีบรรยายตอไปใน ม.อุ.๑๔/๒๘๙/

๑๙๕; สํ.ม.๑๙/๑๓๕๘-๑๓๖๑/๔๐๙-๔๑๑ เปนตน;  
   อานาปานสติครบกระบวนอยางนี้ อรรถกถาเรียกวา โสฬสวัตถุกอานาปานสติกรรมฐาน (อานาปานสติกรรมฐาน มีวัตถุคือ

หัวขอ ๑๖) แยกออกเปนจตุกกะ (หมวดสี่) ๔ หมวด ดังไดแสดงแลว ดู วิสุทฺธิ.๒/๕๒  
   ปราชญบางทานชี้ใหสังเกตความแตกตาง ระหวางอานาปานสติ กับวิธีฝกหัดเก่ียวกับลมหายใจของลัทธิอ่ืนๆ เชน การบังคับ

ควบคุมลมหายใจของโยคะ ที่เรียกวา ปราณยาม เปนตน วาเปนคนละเรื่องกันทีเดียว โดยเฉพาะวา อานาปานสติ เปนวิธีฝกสติ 
ไมใชฝกหายใจ คือ อาศัยลมหายใจ เปนเพียงอุปกรณสําหรับฝกสติ สวนการฝกบังคับลมหายใจนั้น บางอยางรวมอยูในวิธีบําเพ็ญ 

ทุกรกิริยา ที่พระพุทธเจาเคยทรงบําเพ็ญ และละเลิกมาแลว ดู  
  P. Vajira¤àõa Mahàthera, Buddhist Meditation in Theory and Practice (Colombo: M.D. Gunasena & Co., Ltd., 

1962), pp.235-6. 
  Nyanaponika Thera, The Heart of Buddhist Meditation (London:- Rider & Co., Ltd. 1962), p. 61. 

1630  มติของอรรถกถาวา ผูเริ่มตน พึงปฏิบัติไดเฉพาะจตุกกะแรก คือ หมวดส่ี ท่ี ๑ น้ีเทาน้ัน สวนจตุกกะที่เหลือจากนี้ ปฏิบัติไดตอเมื่อ

บรรลุฌานแลว   
   อนึ่ง เฉพาะสามจตุกกะตนเทานั้น ใชไดท้ังสมถะและวิปสสนา จตุกกะสุดทาย ใชไดแตสําหรับวิปสสนาอยางเดียว   (วิสุทฺธิ.๒/

๖๖, ๘๔) 
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ค) วิธีปฏิบัติภาคสมถะ 

-  เตรียมการ 
ก. สถานท่ี  
เริ่มตน ถาจะปฏิบัติอยางจริงจัง พึงหาสถานท่ีสงบสงัด

1631
 ไมใหมีเสียงและอารมณอื่นรบกวน เพื่อให

บรรยากาศแวดลอมชวยเกื้อกูลแกการปฏิบัติ โดยเฉพาะผูเริ่มใหม เหมือนคนหัดวายน้ํา ไดอาศัยอุปกรณชวย 
หรือเริ่มหัดในน้ําสงบ ไมมีคล่ืนลมแรงกอน แตถาขัดของโดยเหตุจําเปน หรือปฏิบัติเพื่อประโยชนจําเพาะ

สถานการณ ก็จํายอม 

ข. ท่านั่ง    
หลักการอยูท่ีวา อิริยาบถใดก็ตาม ท่ีทําใหรางกายอยูในภาวะผอนคลายสบายท่ีสุด แมปฏิบัติอยูนานๆ ก็

ไมเม่ือยลา และท้ังชวยใหการหายใจคลองสะดวก ก็ใชอิริยาบถน้ัน   
การณปรากฏวา อิริยาบถท่ีทานผูสําเร็จนับจํานวนไมถวน ไดพิสูจนกันมาตลอดกาลนานนักหนาวา 

ไดผลดีท่ีสุดตามหลักการน้ัน ก็คือ อิริยาบถนั่งในทาท่ีเรียกกันวา “ขัดสมาธิ” หรือท่ีพระเรียกวา “น่ังคูบัลลังก”  
ต้ังกายตรง คือ ใหรางกายทอนบนต้ังตรง กระดูกสันหลัง ๑๘ ขอ มีปลายจดกัน ทานวาการนั่งอยางน้ี 

หนังเนื้อและเอ็นไมขด ลมหายใจก็เดินสะดวก เปนทานั่งท่ีมั่นคง เม่ือเขาท่ีดีแลว จะมีดุลยภาพอยางย่ิง กายจะ

เบา ไมรูสึกเปนภาระ น่ังอยูไดแสนนาน โดยไมมีทุกขเวทนารบกวน ชวยใหจิตเปนสมาธิงายข้ึน กรรมฐานไมตก

แตเดินหนาไดเรื่อย   
ตามท่ีสอนสืบกันมา ยังมีเพิ่มวา ใหสนเทาชิดทองนอย ถาไมเอาขาไขวกัน (ขัดสมาธิเพชร) ก็เอาขาขวา

ทับขาซาย วางมือบนตักชิดทองนอย มือขวาทับมือซาย นิ้วหัวแมมือจดกัน หรือน้ิวช้ีขวาจดหัวแมมือซาย แต

รายละเอียดเหลาน้ี ขึ้นตอดุลยภาพแหงรางกายของแตละบุคคลดวย   
ผูท่ีไมเคยน่ังเชนนี้ หากทนหัดทําได ก็คงดี แตถาไมอาจทําได ก็อาจน่ังบนเกาอี้ ใหตัวตรงสบาย หรืออยู

ในอิริยาบถอื่นที่สบายพอดี   
มีหลักการสําทับอีกวา ถายังน่ังไมสบาย มีอาการเกร็ง หรือเครียด พึงทราบวาปฏิบัติไมถูกตอง พึงแกไข

เสียใหเรียบรอยกอนปฏิบัติตอไป สวนตาจะหลับ หรือลืมก็ได สุดแตสบาย และใจไมซาน ถาลืมตา ก็อาจทอด

ลง หรือมองท่ีปลายจมูกใหเปนที่สบาย
1632 

                                                 
1631  พระอรรถกถาจารยถือวา อานาปานสติ เปนกรรมฐานท่ีหนัก เจริญยาก ทานถึงกับสําทับความสําคัญไววา อานาปานสติเปนยอดใน

ประเภทกรรมฐาน เปนภูมิมนสิการของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธบุตรชนิดมหาบุรุษ เทานั้น ไมใชการนิดหนอย 

มิใชการท่ีสตัวเล็กนอยจะสรองเสพได ถาไมละที่มีเสียงอ้ืออึง ก็บําเพ็ญไดยาก เพราะเสียงเป็นข้าศึกแห่งฌาน และในการมนสิการ

ตอๆ ไป ก็จะตองใชสติปญญาท่ีกลาแข็งดวย ทานอางพุทธพจนที่ ม.อุ.๑๔/๒๘๙/๑๙๖ มาสนับสนุนวา “ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาว

อานาปานสติ แกคนท่ีมีสติเลอะเลือน ไรสัมปชัญญะ”  (ดู วิสุทฺธิ.๒/๕๕, ๗๕); อยางไรก็ตาม นาสังเกตวา ในเมื่อทานวาอานาปานสติ

ย่ิงใหญ ทํายากอยางนี้ เหตุไฉนทานจึงวาเปนกรรมฐานที่เหมาะแกคนโมหจริตดวย  
1632  อานาปานสติ เปนกรรมฐานอยางเดียว ในบรรดาขอปฏิบัติเปนอันมากในมหาสติปฏฐานสูตร ท่ีมีคําแนะนํากําหนดเก่ียวกับอิริยาบถ

วา ใหพึงนั่งอยางนี้ (ดู กายคตาสติสูตร, ม.อุ.๑๔/๒๙๒-๓๑๗/๒๐๓-๒๑๖; คิริมานนทสูตร, องฺ.ทสก.๒๔/๖๐/๑๑๕-๑๒๐ ดวย)  
   สวนกรรมฐานอยางอ่ืน ยอมเปนไปตามอิริยาบถตางๆ ที่เขาเรื่องกัน หากจะมีการน่ัง ก็ยอมเปนไปเพราะความเหมาะสมกัน

โดยอนุโลม กลาวคือ เมื่อกรรมฐานใดน่ังปฏิบัติไดดี และในเมื่อการนั่งอยางน้ีเปนทานั่งที่ดีที่สุด ก็เปนธรรมดาอยูเองที่พึงนั่งอยางนี้ 

ตัวอยางเชน การเพงกสิณ และการพิจารณาธรรมารมณตางๆ นานๆ เปนตน เหมือนคนจะเขียนหนังสือ ทานั่งยอมเหมาะดีกวายืน
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เม่ือน่ังเขาท่ีสบายดีพรอมแลว กอนจะเริ่มปฏิบัติ ปราชญบางทานแนะนําวา ควรหายใจยาวลึกๆ และ

ชาๆ เต็มปอด สัก ๒-๓ ครั้ง พรอมกับต้ังความรูสึกใหตัวโลง และสมองโปรงสบายเสียกอน แลวจึงหายใจโดย

กําหนดนับตามวิธีการ 

- ข้ันปฏิบัติ คือ ลงมือกําหนดลมหายใจ  
พระอรรถกถาจารยไดเสนอวิธีการเพิ่มเติม เชน การนับ เขามาเสริมการปฏิบัติตามพุทธพจนท่ียกมา

แสดงขางตนแลวดวย มีความท่ีควรทราบ ดังนี้ 
ก. การนับ (คณนา)  
เริ่มแรก ในการกําหนดลมหายใจออก-เขา ยาว-ส้ันนั้น ทานวาใหนับไปดวย เพราะการนับจะชวยตรึงจิต

ไดดี การนับแบงเปน ๒ ตอน 
• ชวงแรก ทานใหนับชาๆ การนับมีเคล็ดหรือกลวิธีวา อยานับตํ่ากวา ๕ แตอยาใหเกิน ๑๐ และใหเลข

เรียงลําดับ อยาโจนขามไป (ถาตํ่ากวา ๕ จิตจะด้ินรนในโอกาสอันแคบ ถาเกิน ๑๐ จิตจะไปพะวงท่ีการนับ 

แทนที่จะจับอยูกับกรรมฐาน คือลมหายใจ ถานับขาดๆ ขามๆ จิตจะหว่ันจะวุนไป)  
ใหนับท่ีหายใจเขา-ออกอยางสบายๆ เปนคูๆ คือ ลมออกวา ๑ ลมเขาวา ๑ ลมออกวา ๒ ลมเขาวา ๒ 

อยางนี้เรื่อยไป จนถึง ๕,๕ แลวต้ังตนใหม ๑,๑ จนถึง ๖,๖ แลวต้ังตนใหม เพิ่มทีละคูไปจนครบ ๑๐ คู แลว

กลับยอนท่ี ๕ คูใหม จนถึง ๑๐ คู อยางน้ันเรื่อยไป   
พอจะเขียนใหดูได ดังน้ี 

1633
  

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ 
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ 
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ 
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ 

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙ 
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙ ๑๐,๑๐ 

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕  
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ 
ฯลฯ 

                                                                                                                                                        
หรือนอน เปนตน พึงเขาใจความหมายของการน่ังอยางนี้ มิใชมองเห็นการนั่งเปนสมาธิไป พูดอีกอยางหนึ่งวา การนั่งแบบคูบัลลังกนี้ 

เปนทาน่ังท่ีดีที่สุดแกสุขภาพและการงาน ดังนั้น เม่ือจะน่ัง หรือในกรณีจะทําอะไรท่ีควรจะตองนั่ง ทานก็แนะนําใหน่ังทานี้ (แมแตนั่ง
คิด น่ังพัก น่ังสนทนา น่ังทําใจ เชน ม.ม.๑๓/๕๘๙/๕๓๗; ม.อุ.๑๔/๖๗๕/๔๓๔; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๔๙; ขุ.อุ.๒๕/๖๖/๑๐๒) เหมือน

ท่ีแนะนําวา เมื่อจะนอน ก็ควรจะนอนแบบสีหไสยา หรือเม่ือจะเดินอยูลําพัง ก็ควรเดินแบบจงกรม ดังนี้เทาน้ันเอง. 

1633  ความในวิสุทธิมัคคตอนนี้ คงจะเขียนรวบรัดเกินไป ผูอานจับความออกมาตางๆ กัน ดูของไทย ฝรั่ง ลังกาแลว ไมใครจะตรงกัน 

เพื่อสะดวก จึงเอาอยางที่เรียนกันมาในเมืองไทย (การเริ่มนับ จะตั้งตนที่ลมเขาหรือลมออกก็ได แลวแตอยางไหนใครชัด);  
   อนึ่ง พึงทราบวา ตัวอยางวิธีปฏิบัติที่แสดงในที่นี้ เขียนตามคัมภีรวิสุทธิมัคค ใหเห็นแบบแผนเดิม ผูปฏิบัติจะยักเย้ืองไปอยาง

อ่ืนอีกก็ได เชน อยางที่สํานักตางๆ ในปจจุบัน สอนใหวาพุทโธบาง อยางอ่ืนบาง กํากับลมหายใจเขา – ออก แทนการนับ เปนตน 

(สาระอยูที่เปนอุบายตรึงจิตไวเทานั้น)  
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• ชวงสอง ทานใหนับเร็ว กลาวคือ เม่ือลมหายใจเขาออกปรากฏแกใจชัดเจนดีแลว (จิตอยูกับลม
หายใจ โดยลมหายใจชวยตรึงไวได ไมสายฟุงไปภายนอก) ก็ใหเลิกนับชาอยางขางตนนั้นเสีย เปล่ียนเปนนับเร็ว  

คราวนี้ ไมตองคํานึงถึงลมเขาใน หรือออกนอก กําหนดแตลมท่ีมาถึงชองจมูก นับเร็วๆ จาก ๑ ถึง ๕ 

แลวข้ึนใหม ๑ ถึง ๖ เพิ่มทีละหนึ่งเรื่อยไป จน ๑ ถึง ๑๐ แลวเริ่ม ๑ ถึง ๕ ใหมอีก จิตจะแนวแนดวยกําลังการ

นับ เหมือนเรือต้ังลําแนวในกระแสน้ําเช่ียว ดวยอาศัยถอ   
เมื่อนับเร็วอยางน้ัน กรรมฐานก็จะปรากฏตอเน่ือง เหมือนไมมีชองวาง พึงนับเร็วๆ อยางนั้นเรื่อยไป ไม

ตองกําหนดวาลมเขาในออกนอก เอาสติกําหนด ณ จุดท่ีลมกระทบ คือท่ีปลายจมูก หรือริมฝปากบน (แหงใด

แหงหน่ึง แลวแตท่ีใดรูสึกชัด) เทาน้ัน
1634

  
ท้ังน้ี พอเขียนดูกันได ดังนี้  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
ฯลฯ 

กําหนดนับอยางน้ีเรื่อยไป จนกวาเมื่อใด แมไมนับแลว สติก็ยังต้ังแนวอยูไดในอารมณ คือลมหายใจเขา
ออกน้ัน (วัตถุประสงคของการนับ ก็เพื่อใหสติต้ังแนวอยูไดในอารมณ ตัดความคิดฟุงซานไปภายนอกไดนั่นเอง) 

ข. การติดตาม (อนุพันธนา)  
เมื่อสติอยูท่ีแลว คือ จิตอยูกับลมหายใจโดยไมตองนับแลว ก็หยุดนับเสีย แลวใชสติติดตามลมหายใจ

ไมใหขาดระยะ ท่ีวาติดตามนี้ มิใชหมายความวาตามไปกับลมท่ีเดินผานจมูก เขาไปจุดกลางตรงหัวใจ ลงไปสุด
แถวสะดือ แลวตามลมจากทองข้ึนมาท่ีอก แลวออกมาท่ีจมูก เปนตนลม กลางลม ปลายลม ถาทําอยางนั้น ท้ัง

กายใจจะปนปวนวุนวาย เสียผล    
วิธีติดตามท่ีถูกตอง คือ ใชสติตามลมอยูตรงจุดท่ีลมกระทบ (ปลายจมูก หรือริมฝปากบน) น่ันแหละ  
เปรียบเหมือนคนเลื่อยไม ต้ังสติไวตรงท่ีฟนเล่ือยกระทบไมเทาน้ัน จะไดใสใจฟนเล่ือยท่ีมาหรือไป สาย

ตาไปตามหัวเล่ือย กลางเล่ือย ปลายเล่ือย ก็หาไม แตท้ังท่ีตามองอยูตรงท่ีฟนเล่ือยกระทบไมแหงเดียว ฟนเล่ือย
ท่ีมาหรือไป เขาก็ตระหนักรู และโดยวิธีนี้ งานของเขาก็สําเร็จดวยดี   

ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน เม่ือต้ังสติไวท่ีจุดลมกระทบ ไมสายใจไปตามลมที่มาหรือไป ก็รูตระหนักถึงลม ท้ัง
ท่ีมาและไปน้ันได และโดยวิธีน้ี การปฏิบัติจึงจะสําเร็จ 

                                                 
1634  ทานวา คนจมูกยาว ลมกระทบชัดท่ีปลายจมูก คนจมูกส้ัน ลมกระทบชัดที่ริมฝปากบน และทานวา ถาสงจิตตามลมเขาไป จะรูสึกอึด

อัดอยูในทรวงอก และถาสงจิตตามลมออกไปขางนอก จิตก็จะแพรสายไปกับอารมณตางๆ 
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ในระยะนี้ สําหรับผูปฏิบัติบางทาน นิมิตจะเกิด และสําเร็จอัปปนาสมาธิโดยเร็ว แตบางทานจะคอยเปน
คอยไป คือ ต้ังแตใชวิธีนับมา ลมหายใจจะละเอียดยิ่งขึ้นๆ รางกายผอนคลายสงบเต็มที่ ท้ังกายและใจรูสึกเบา 

เหมือนดังตัวลอยอยูในอากาศ   
เม่ือลมหายใจท่ีหยาบหมดไปแลว จิตของผูปฏิบัติ จะยังมีนิมิตแหงลมหายใจท่ีละเอียดเปนอารมณอยู 

แมนิมิตน้ันหมดไป ก็ยังมีนิมิตแหงลมท่ีละเอียดกวาน้ันอยูในใจตอๆ ไปอีก   
เปรียบเหมือนเมื่อเอาแทงโลหะเคาะกังสดาล หรือเคาะระฆัง ใหมีเสียงดังข้ึนฉับพลัน จะมีนิมิต คือเสียง

แววเปนอารมณท่ีอยูในใจไปไดนาน เปนนิมิตเสียงท่ีหยาบ แลวละเอียดเบาลงไปๆ ตามลําดับ   
แตถึงตอนนี้ จะมีปญหาสําหรับกรรมฐานลมหายใจน้ีโดยเฉพาะ กลาวคือ แทนที่ย่ิงกําหนดไป อารมณ

จะยิ่งชัดมากข้ึนเหมือนกรรมฐานอื่น แตสําหรับกรรมฐานน้ี ยิ่งเจริญไป ลมหายใจยิ่งละเอียดขึ้นๆ จนไมรูสึกเลย 

ทําใหไมมีอารมณสําหรับจับหรือกําหนด    
เม่ือปรากฏการณอยางน้ีเกิดข้ึน ทานแนะนําวา อยาเสียใจ อยาลุกเลิกไปเสีย พึงเอาลมกลับมาใหม  
วิธีเอาลมคืนมา ก็ไมยาก ไมตองตามหาท่ีไหน เพียงต้ังจิตไว ณ จุดที่ลมกระทบตามปกตินั่นแหละ 

มนสิการ คือกําหนดนึกถึงวา ลมหายใจกระทบท่ีตรงนี้ ไมชาลมก็จะปรากฏ แลวกําหนดอารมณกรรมฐานน้ันตอ

เรื่อยไป ไมนาน นิมิตก็จะปรากฏ 
1635 

นิมิตน้ัน ปรากฏแกผูปฏิบัติไมเหมือนกัน บางก็รูสึกเหมือนปุยนุน บางเหมือนปุยฝาย บางวาเหมือนสาย

ลม บางทานปรากฏเหมือนดวงดาว หรือเหมือนเม็ดมณีบาง ไขมุกบาง เม็ดฝาย หรือเส้ียนไม ซึ่งมีสัมผัสหยาบ

บาง เหมือนสายสังวาลบาง พวงดอกไมบาง เปลวควันบาง ขายใยแมงมุมบาง แผนเมฆบาง ดอกบัวบาง ลอรถ

บาง ตลอดจนเหมือนวงพระจันทร หรือวงพระอาทิตยก็มี  
ท่ีเปนเชนนี้ เพราะนิมิตน้ัน เปนของเกิดจากสัญญา และสัญญาของคนแตละคน ก็ตางๆ กันไป 

เม่ือไดนิมิตแลว ก็ไปบอกอาจารยใหทราบ (เปนการตรวจสอบไปในตัว กันเขาใจผิด) ตอน้ันก็คอยตั้งจิต

ไวในนิมิตน้ันเรื่อยๆ    
เม่ือนิมิตน้ี (ปฏิภาคนิมิต) เกิดข้ึน นิวรณก็ระงับ สติมั่นคง จิตต้ังแนว เปนอุปจารสมาธิ  
ผูปฏิบัติตองพยายามรักษานิมิตนั้นไว (ซึ่งก็คือรักษาสมาธิดวยน่ันเอง) โดยเวนอสัปปายะ เสพสัปปายะ ๗ 

มนสิการบอยๆ ใหนิมิตเจริญงอกงาม โดยปฏิบัติตามวิธีการที่จะชวยใหเกิดอัปปนา (อัปปนาโกศล ๑๐) เชน 

ประกอบความเพียรใหสมํ่าเสมอ เปนตน จนในท่ีสุด อัปปนาสมาธิ ก็จะเกิดข้ึน บรรลุปฐมฌาน 

                                                 
1635  ในการปฏิบัติตามนัยอรรถกถา ชวงอนุพันธนา มาจนถึงนิมิตปรากฏนี้ มีขั้นตอนแทรกอยูดวยอีก ๒ คือ ผุสนา (การกําหนดความ

กระทบแหงลมหายใจ ของผูใชสติตามลม ซ่ึงกําลังตั้งจิตจะใหเปนอัปปนา และตั้งจิตกําหนดอยูที่ปลายจมูก) และฐปนา (การตั้งจิต
ไวในอารมณอยางแนวแน จนเปนอัปปนา โดยเฉพาะตอนตอจากน้ีไปที่วา ตั้งจิตไวในนิมิต รักษานิมิตไว ประคับประคองจนบรรลุ

อัปปนาสมาธิ เปนขั้นตอนของฐปนาลวนๆ)   
   หลังจากไดฌานแลว ถาใชกรรมฐานนี้ทําวิปสสนาตอไป ก็เรียกวา ขั้นสัลลักขณา (กําหนด คือกําหนดพิจารณาไตรลักษณ) 

จนในที่สุดก็ถึงมรรค เรียกวาเปนวิวัฏฏนา (หมุนออก) และบรรลุผลเรียกวาเปนปาริสุทธิ (หมดจดจากกิเลส) แลวจบลง

ดวยปฏิปัสสนา (ยอนดู) คือ พิจารณามรรคผลที่ไดบรรลุ (ไดแกปจจเวกขณะนั่นเอง) นับตั้งแตคณนา ถึงจบส้ิน เปน ๘ ขั้น 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๒๑ 
 

  

ผลสูงสุดของสมาธิและสูความสมบูรณเหนือสมาธิ 

ก) ผลสําเร็จและขอบเขตความสําคัญของสมาธิ 
การเจริญสมาธินั้น จะประณีตขึ้นไปเปนข้ันๆ โดยลําดับ ภาวะจิตท่ีมีสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลว 

เรียกวา ฌาน (absorption)   
ฌานมีหลายขั้น มองดูงายๆ วา ยิ่งเปนข้ันสูงขึ้นไปเทาใด องคธรรมตางๆ คือคุณสมบัติของจิต ท่ีเปน

ตัวกําหนดความเปนฌาน ซึ่งเรียกวา “องคฌาน” ก็ย่ิงลดนอยลงไปเทาน้ัน  
ฌาน

1636
 โดยทั่วไป แบงเปน ๒ ระดับใหญ และแบงยอยออกไปอีกระดับละ ๔ รวมเปน ๘ อยาง 

เรียกวา ฌาน ๘ หรือ สมาบัติ ๘ คือ  
๑. รูปฌาน ๔ ไดแก 

๑) ปฐมฌาน  (ฌานท่ี ๑)  มีองคประกอบ ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
๒) ทุติยฌาน  (ฌานท่ี ๒)  มีองคประกอบ ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
๓) ตติยฌาน  (ฌานท่ี ๓)  มีองคประกอบ ๒ คือ สุข เอกัคคตา 
๔) จตุตถฌาน  (ฌานท่ี ๔)  มีองคประกอบ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 

๒. อรูปฌาน ๔ ไดแก 
๑) อากาสานัญจายตนะ  (ฌานท่ีกําหนดอากาสคือชองวาง อันอนันต) 
๒) วิญญาณัญจายตนะ  (ฌานท่ีกําหนดวิญญาณ อันอนันต) 
๓) อากิญจัญญายตนะ  (ฌานท่ีกําหนดภาวะท่ีไมมีส่ิงใดๆ) 
๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ  (ฌานท่ีเลิกกําหนดส่ิงใดๆ โดยประการท้ังปวง เขาถึงภาวะมี

สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช) 

ในคัมภีรฝายอภิธรรม เฉพาะอยางยิ่งอภิธรรมยุคหลัง รุนอรรถกถาฎีกา1637
 นิยมแบงรูปฌานเปน ๕ ขั้น 

เรียกวา “ฌานปญจกนัย” (แลวเรียกฌานที่แบง ๔ อยางเดิม เปนจตุกกนัย)  
ท้ังน้ี โดยซอยละเอียดออกไปจาก (รูป) ฌาน ๔ น้ันเอง คือ แทรกเพิ่มฌานท่ี ๒ เขามาอีกขอหน่ึง 

ระหวางปฐมฌาน กับทุติยฌานเดิม เปน “ทุติยฌาน (ฌานท่ี ๒) มีองคประกอบ ๔ คือ วิจาร ปติ สุข 

เอกัคคตา” หรือพูดงายๆ วา ฌานท่ีไมมีวิตก มีแตวิจาร  
แลวเล่ือนทุติยฌานเดิม ออกไปเปนตติยฌาน ตติยฌานเดิมเปนจตุตถฌาน จตุตถฌานเดิมเปนปญจม

ฌาน ตามลําดับ    
โดยนัยน้ี เม่ือไดยินคําวา ฌาน ๕ ฌานปญจกนัย ปญจกัชฌาน ปญจมฌาน ไมพึงสับสนหรือแปลกใจ 

พึงทราบวา เปนเพียงการซอยละเอียดจากฌาน ๔ น้ีเอง 
การเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิ โดยใชกลวิธีใดๆ ก็ตาม เพื่อใหเกิดผลสําเร็จเชนน้ี เรียกวา “สมถะ”  
มนุษยปุถุชนเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตาม ยอมไดผลสําเร็จอยางสูงสุดเพียงเทาน้ี 

หมายความวา สมถะลวนๆ ยอมนําไปสูภาวะจิตท่ีเปนสมาธิไดสูงสุด เพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะเทานั้น 
                                                 
1636  คําวา “ฌาน” ที่ใชกันท่ัวไปโดยปรกติ เมื่อไมระบุระดับ มักหมายถึง รูปฌาน ๔ 
1637  ท่ีมาชั้นเดิม เชน อภิ.สํ.๓๔/๑๗๘/๖๑; ๘๘๓/๓๔๒; ชั้นหลัง ดูการจัดฌาน ๔ – ๕ ที่ วิสุทฺธิ.๑/๑๑๐-๑; สงฺคห.๓-๔ 
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แตทานผูบรรลุผลสําเร็จควบ ท้ังฝายสมถะ และวิปสสนา เปนพระอนาคามี หรือพระอรหันต สามารถ
เขาถึงภาวะท่ีประณีตสูงสุดอีกข้ันหน่ึง นับเปนขั้นท่ี ๙ คือ สัญญาเวทยิตนิโรธ

1638
 หรือนิโรธสมาบัติ เปนภาวะท่ี

สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหนาท่ี และเปนความสุขขั้นสูงสุด 
สมาธิ เปนองคธรรมท่ีสําคัญยิ่งขอหน่ึงก็จริง แตก็มีขอบเขตความสําคัญท่ีพึงตระหนักวา สมาธิมีความ

จําเปนแคไหนเพียงใด ในกระบวนการปฏิบัติ เพ่ือเขาถึงวิมุตติ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม  
ขอบเขตความสําคัญของสมาธิ อาจสรุป ดังนี้  
๑. ประโยชนของสมาธิ ในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมน้ัน อยูท่ีนํามาใชเปนที่ทําการ

สําหรับใหปญญาปฏิบัติการอยางไดผลดีท่ีสุด (ดังท่ีวาทําจิตใหควรแกงาน) และสมาธิท่ีใชเพื่อการน้ี ก็ไมจําตอง
เปนขั้นที่เจริญถึงท่ีสุด   

ลําพังสมาธิอยางเดียว แมจะเจริญถึงข้ันฌานสูงสุด หากไมกาวไปสูข้ันการใชปญญาแลว ยอมไม

สามารถทําใหถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาไดเปนอันขาด  
๒. ฌานตางๆ ท้ัง ๘ ขั้น แมจะเปนภาวะจิตท่ีลึกซึ้ง แตในเมื่อเปนผลของกระบวนการปฏิบัติท่ีเรียกวา

สมถะอยางเดียวแลว ยังเปนเพียงโลกียเทานั้น จะนําไปปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาไดไม 
๓. ในภาวะแหงฌาน ท่ีเปนผลสําเร็จของสมาธิน้ัน กิเลสตางๆ สงบระงับไป จึงเรียกวาเปนความหลุด

พนเหมือนกัน แตความหลุดพนน้ีมีชั่วคราว เฉพาะเมื่ออยูในภาวะน้ันเทานั้น และถอยกลับสูสภาพเดิมได ไม

ยั่งยืนแนนอน   
ทานจึงเรียกความหลุดพนชนิดที่เกิดจากฌานนี้ วาเปนโลกิยวิโมกข (ความหลุดพนขั้นโลกีย) เปน กุปป

วิโมกข (ความหลุดพนท่ีกําเริบ คือเปล่ียนแปลงกลับกลายหายสูญได)
1639

 และเปนวิกขัมภนวิมุตติ (ความหลุด

พนดวยขมไว คือ กิเลสระงับไปเพราะถูกกําลังสมาธิขมไว เหมือนเอาแผนหินทับหญา ยกแผนหินออกเม่ือใด 

หญายอมกลับงอกงามขึ้นไดใหม) 
1640 

จากขอพิจารณาที่กลาวมานี้ จะเห็นวา ในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมน้ัน องคธรรมหรือ

ตัวการสําคัญท่ีสุด ท่ีเปนตัวตัดสินในข้ันสุดทาย จะตองเปนปญญา และปญญาท่ีใชปฏิบัติการในข้ันน้ี เรียกช่ือ

เฉพาะวา “วิปสสนา” ดังน้ัน การปฏิบัติท่ีถูกแท จึงตองกาวมาถึงขั้นวิปสสนาดวยเสมอ   
สวนสมาธิน้ัน แมจะจําเปนเพื่อทําจิตใหเหมาะกับงาน แตอาจยืดหยุนเลือกใช ข้ันใดข้ันหนึ่งก็ได เริ่มแต

ข้ันตนๆ ท่ีเรียกวา “วิปสสนาสมาธิ” ซึ่งอยูในระดับเดียวกับขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ เปนตนไป  
โดยนัยน้ี วิถีแหงการเขาถึงจุดหมายแหงพุทธธรรมนั้น แมจะมีสาระสําคัญวา ตองประกอบพรอมดวย

องคมรรคท้ัง ๘ ขอเหมือนกัน แตก็อาจแยกไดโดยวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการใชสมาธิ เหมือนเปน ๒ วิถี คือ  
๑. วิถีของวิปัสสนายานิก “ผูมีวิปสสนาเปนยาน” ไดแก วิธีการอยางท่ีกลาวไวบางแลวในเรื่อง

สัมมาสติ เปนวิธีปฏิบัติท่ีเนนสติ คือ ใชสมาธิแตเพียงขั้นตนๆ เทาท่ีจําเปน หรือใชสมาธิเปนเพียงตัวชวย แตใช

สติเปนองคธรรมหลักสําหรับยึดจับส่ิงท่ีตองการกําหนดไว ใหปญญาตรวจสอบวิจัย บางทีเรียกใหหนักแนนวา 

สุทธวิปสสนายานิก คือมี “วิปัสสนาล้วน” เปนยาน (ความจริงสมถะก็มีดวย แตแคจําเปนโดยไมเนน) 

                                                 
1638  แปลวา ความดับแหงสัญญาและเวทนา (cessation of ideation and feeling) 
1639  ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๗๘/๓๖๑-๓๖๒ 
1640  มาในคัมภีรชั้นอรรถกถามากแหง เชน ที.อ.๒/๒๖; ม.อ.๓/๕๗๕; สํ.อ.๓/๓๐๗; วิสุทฺธิ.๒/๒๔๙ (เทียบกับที่เรียกในพระไตรปฎกวา 

วิกขัมภนนิโรธ –  ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๐๔/๖๐๙) 
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๒. วิถีของสมถยานิก “ผูมีสมถะเปนยาน” เปนวิธีปฏิบัติท่ีสมาธิมีบทบาทสําคัญ คือ บําเพ็ญสมาธิให

จิตใจสงบแนวแน จนเขาถึงภาวะท่ีเรียกวาฌาน หรือสมาบัติขั้นตางๆ เสียกอน ทําใหจิตด่ืมดํ่าแนนแฟนอยูกับส่ิง

ท่ีกําหนดน้ันๆ จนมีความพรอมอยูโดยตัวของมันเอง ท่ีจะใชปฏิบัติการตางๆ อยางท่ีเรียกวา จิตนุมนวล ควรแก

งาน โนมไปใชในกิจท่ีประสงคอยางไดผลดีท่ีสุด   
ในสภาพจิตเชนน้ี กิเลสอาสวะตางๆ ซึ่งตามปรกติฟุงข้ึนรบกวน และบีบค้ันบังคับจิตใจใหพลานอยู ก็

ถูกควบคุมใหสงบน่ิงอยูในเขตจํากัด เหมือนผงธุลีท่ีตกตะกอนในเวลาน้ําน่ิง และมองเห็นไดชัดเพราะนํ้าใส 

เหมาะสมอยางย่ิงแกการท่ีจะกาวตอไป สูข้ันใชปญญาจัดการกําจัดตะกอนเหลานั้นใหหมดส้ินไปโดยส้ินเชิง  
ในช้ันนี้ ท่ีเจริญกาวหนามาท้ังหมด นับวาเปนวิธีปฏิบัติท่ีเรียกวา สมถะ   
ถาไมหยุดเพียงน้ี ก็จะกาวตอไปสูข้ันการใชปญญากําจัดกิเลสอาสวะใหหมดส้ินเชิง คือ ข้ันวิปสสนา 

คลายกับในวิธีท่ี ๑ แตกลาวตามหลักการวา ทําไดงายข้ึน เพราะจิตพรอมอยูแลว   
วิธีปฏิบัติอยางน้ี ก็คือ การปฏิบัติท่ีเรียกวาครบเต็ม ท้ังสมถะและวิปสสนา 

เม่ือแยกโดยบุคคล ผูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติตามวิถีท้ังสองน้ี   
- ผูไดรับผลสําเร็จตามวิถีแรก เรียกวา ปญญาวิมุต คือ ผูหลุดพนดวยปญญา (ถาวาอยางเครงครัด 

เปน “สุกขวิปสสก” ซึ่งไดสมาธิถึงฌาน ตอเม่ือถึงขณะแหงมรรค จัดเปนสุดทายของปญญาวิมุต) 
- สวนผูไดรับผลสําเร็จตามวิถีท่ี ๒ เรียกวา อุภโตภาควิมุต

1641
 คือ ผูหลุดพนท้ังสองสวน (ท้ังดวย

สมาบัติ และดวยอริยมรรค) 
ขอท่ีควรทราบเพิ่มเติม และเนนไว เกี่ยวกับวิถีท่ี ๒ คือ วิถีท่ีใชสมถะเต็มรูปแลว จึงเจริญวิปสสนา ซึ่ง

ไดผลสําเร็จเปนอุภโตภาควิมุตน้ัน มีวา 
๑. ผูปฏิบัติตามวิถีนี้ ยอมประสบผลไดพิเศษในระหวาง คือ ความสามารถชนิดตางๆ ท่ีเกิดจากฌาน

สมาบัติดวย โดยเฉพาะที่เรียกวา อภิญญา ซึ่งมี ๖ อยาง
1642

 คือ 
๑) อิทธิวิธิ (แสดงฤทธ์ิตางๆ ได – magical powers) 
๒) ทิพพโสต (หูทิพย – clairaudience หรือ divine ear) 
๓) เจโตปริยญาณ (กําหนดใจหรือความคิดผูอื่นได – telepathy หรือ mind-reading) 
๔) ทิพพจักขุ หรือ จุตูปปาตญาณ (ตาทิพย หรือรูการจุติและอุบัติของสัตวท้ังหลายตามกรรม

ของตน – divine eye; clairvoyance; knowledge of the decease and rebirth of beings) 
๕) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (การระลึกชาติได – reminiscence of previous lives) 
๖) อาสวักขยญาณ (ญาณหยั่งรูความส้ินอาสวะ – knowledge of the extinction of all taints) 
สวนผูปฏิบัติตามวิถีแรก จะไดเพียงความส้ินอาสวะ หาไดผลสําเร็จพิเศษตางๆ ท่ีจะเกิดจากฌานไม 

๒. ผูปฏิบัติตามวิถีท่ี ๒ จะตองปฏิบัติใหครบท้ัง ๒ ขั้นของกระบวนการปฏิบัติ การปฏิบัติตามวิถีของ

สมถะอยางเดียว แมจะไดฌาน ไดสมาบัติ ขั้นใดก็ตาม ถาไมกาวหนาตอไปถึงขั้นวิปสสนา หรือควบคูไปกับ

วิปสสนาดวยแลว จะไมสามารถเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเปนอันขาด 

                                                 
1641  ดูเรื่อง เจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติ ในตอนวาดวยนิพพาน ขางตน 
1642  ดู วิสุทฺธิ.๒/๑๙๗-๒๘๔ 



๘๒๔  พุทธธรรม 
 
ข) องคประกอบตางๆ ท่ีคํ้าจุน เกื้อหนุน และเสริมประโยชนของสมาธิ 

มีธรรมหลายอยางท่ีเก่ียวของกับการเจริญสมาธิ บางอยางชวยเปนฐานค้ําและหนุนใหเกิดสมาธิ 

บางอยางท้ังชวยเกื้อหนุนใหเกิดสมาธิ และชวยในการใชสมาธิใหสําเร็จประโยชนเพื่อจุดหมายท่ีสูงขึ้นไป เชน ใน

การบําเพ็ญวิปสสนา เปนตน 
องคธรรมบางขอพบบอยๆ ในฐานะตางๆ กัน เชน วิริยะ เปนอิทธิบาทก็มี เปนพละและอินทรียก็มี เปน

โพชฌงคก็มี ทําใหดูเหมือนซ้ําซาก พึงทราบวา เปนการจัดตามคุณสมบัติ และหนาท่ี เชน วิริยะ  
- เปนอิทธิบาท ในกรณีท่ีเปนหัวแรงใหญ ซึ่งใหบรรลุผลสําเร็จน้ันๆ  
- เปนพละ ในกรณีท่ีเปนพลังคุมกันตัว ทําใหธรรมฝายตรงขามเขาครอบงําทําอันตรายไมได  
- เปนอินทรีย ในกรณีท่ีเปนเจาการ ซึ่งจะออกโรงทําหนาท่ีกําจัดกวาดลางอกุศลธรรมฝายตรงขาม คือ

ความเกียจคราน ความหดหูทอถอย หงอยซึม เปนตน และสรางความพรอมในการท่ีจะทํางาน  
- เปนโพชฌงค ในกรณีท่ีเปนองคประกอบอยางหนึ่ง ซึ่งเขารวมงานกับองคธรรมอื่นๆ ทําหนาท่ี

สัมพันธสืบทอดกันเพื่อนําไปสูจุดหมายคือความรูแจงสัจธรรม  

(๑) ฐาน ปทัฏฐาน และท่ีหมายของสมาธิ 

กลาวไดวา ศีลเปนฐานของสมาธิ คือเปนพื้นฐานรองรับใหการปฏิบัติตางๆ เพื่อใหเกิดสมาธิ เปนไปได 

เชนเดียวกับท่ีเปนพื้นฐานรองรับการปฏิบัติธรรมท้ังหลายโดยท่ัวไป ในฐานะเปนลําดับตนแหงไตรสิกขา ดังพุทธ

พจนท่ีพระพุทธโฆสาจารยนํามาต้ังเปนกระทู สําหรับเขียนเรียบเรียงเนื้อหาของคัมภีรวิสุทธิมัคคท้ังหมดวา 

“ภิกษุเป็นคนมีปรีชา ตั้งอยู่ในศีลแล้ว อบรมจิตและปัญญา เธอมีความเพียร มีปัญญา
ครองตน พึงสางรกชัฏน้ีได้”1643  

พุทธพจนท่ีอื่นๆ ตรัสแสดงวา ธรรมตางๆ ไมวาจะเรียกเปนมรรค เปนโพชฌงค เปนสติปฏฐาน เปน

สัมมัปปธานก็ตาม คนตั้งอยูในศีลแลว จึงจะปฏิบัติไดผล เปรียบเหมือนคนจะทํางานท่ีใชกําลัง ก็ตองอาศัยพื้น
แผนดินเปนฐาน หรือสัตวท้ังหลายท่ัวไป จะยืนเดินนั่งนอน ก็ลวนตองอาศัยพ้ืนแผนดินรองรับ

1644
  

ดังไดกลาวแลววา ศีลกลางๆ สําหรับคนท่ัวไป หมายถึงความประพฤติสุจริต และการท่ีมิไดเบียดเบียน
กอความเสียหายเดือดรอนแกใครๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความเดือดรอนวุนวายใจ และเสียความมั่นใจในตนเอง เปน
เส้ียนหนามคอยท่ิมแทงระคาย หรือสะดุดสะกิดสะกัดขัดขวาง รบกวนไว ไมใหใจเขาสูความสงบเรียบสนิทได  

สวนศีลนอกเหนือจากนั้นไป ก็สุดแตวินัยท่ีกํากับการดําเนินชีวิต แบบท่ีตนเขาสวมรับเอาไว เชน 

พระภิกษุตองปฏิบัติตามหลักศีลสังวรตามวินัยของสงฆ เปนตน   
พนจากศีลข้ึนไป แรงหนุนสําคัญในการปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนตัวเดน ท่ีพระพุทธเจาทรงย้ําบอยมาก ก็คือ

ความไมประมาท ความมีกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ
1645  

                                                 
1643  วิสุทฺธิ.๑/๑ จาก สํ.ส.๑๕/๖๑/๒๐ 
1644  ดู สํ.ม.๑๙/๒๖๔/๖๘; ๓๕๕/๙๓; ๔๑๐/๑๑๒; ๖๘๙/๑๙๓; ๑๐๙๓/๓๒๐ 

1645  เชน สํ.ม.๑๙/๔๖๓/๑๒๙; ๔๖๕/๑๒๙; ๕๑๖/๑๔๑ น้ีอางเฉพาะเรื่องโพชฌงค นอกน้ัน พึงดูที่มาอ่ืน ซ่ึงเคยอางมาแลว 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๒๕ 
 

  

ศีล เป็นฐานรองรับการปฏิบัติเพื่อสมาธิ โดยทําหนาท่ีเปนพื้นให เหมือนกับชวยสงผลอยูไกลๆ1646
 แต

ปจจัยใกลชิดแทๆ ท่ีจะใหเกิดสมาธิ ไดแกความสุข จึงวางเปนหลักไววา ความสุข เป็นปทัฏฐานของสมาธิ 1647
  

พึงกําหนดไวเปนขอสังเกตสําคัญ เพื่อปองกันความเขาใจผิดวา ส่ิงท่ีจะเรียกไดวาเปนสมาธินั้น อยาง
นอยในข้ันตน จะตองมากับความสุข  

ความมุ่งหมายของสมาธิ ไดเคยกลาวไวมากแลว เพียงอางเปนการทบทวนรวมไวดวยท่ีน้ีวา ไดแก 
การรูเห็นตามเปนจริง หรือยถาภูตญาณทัสสนะ

1648
 หรืออาจอางพุทธพจนอีกแหงหนึ่งวา “สมาหิโต...ยถาภูตํ 

ปชานาติ”1649
 แปลวา ผูมีใจต้ังม่ัน ยอมรูเห็นตามเปนจริง พูดไขความวา เพื่อเปนสนามปฏิบัติการของปญญา ให

ปญญาเจริญ จนบรรลุจุดหมายของมัน    
อยางไรก็ตาม จะตองไมลืมวา ตามหลักความสัมพันธระหวางองคมรรค ปญญา คือสัมมาทิฏฐิ เปนเข็ม

ช้ีทิศ หรือเปนไฟสองทางอํานวยแสงสวาง ชวยใหองคธรรมทุกอยางเดินหนาได และแลนไปถูกทาง ความเจริญ
ของปญญา จึงสนับสนุนความเจริญของสมาธิดวย เชน ยิ่งรูชัดเห็นชัด ก็แนวแนม่ันใจยิ่งมีสมาธิกลาแข็ง  

ความเปนไปขององคธรรมใหญ ๒ อยาง คือ สมาธิ และปญญา จึงมีลักษณะของการอาศัยและสงเสริม

กัน ดังท่ีมักอางพุทธภาษิตวา “นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส” ฌานยอมไมมีแกผูไรปญญา และ “นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน” 
ปญญาก็ไมมีแกผูไรฌาน พรอมท้ังสรุปวา “ยมฺหิ ฌานญฺจ ปญฺญญฺจ ส เว นิพฺพานสนฺติเก” ผูใดมีท้ังฌาน
และปญญา ผูน้ันแลอยูใกลนิพพาน

1650
   

อรรถกถาทั้งหลาย เมื่อกลาวถึงขอธรรมตางๆ มักใหความรูเกี่ยวกับธรรมขอน้ันๆ ในแงตางๆ คือ 

ลักษณะ รส (กิจ หรือหนาท่ี) ปจจุปฏฐาน (เครื่องปรากฏ หรือผลท่ีปรากฏ) และปทัฏฐาน (เหตุใกล)  
ในท่ีนี้ เมื่อกลาวถึงปทัฏฐานของสมาธิแลว จึงเห็นควรกลาวถึงขอควรทราบเกี่ยวกับสมาธิตามแนวอรรถ

กถานั้นใหครบชุด กลาวคือ ทานวา  
- ลักษณะ ของสมาธิ ไดแก ความไมซานสาย  
- รส ของสมาธิ ไดแก การกําจัดความซานสาย หรือประมวลสหชาตธรรมเขาดวยกัน  
- ปัจจุปัฏฐาน ของสมาธิ ไดแก ความไมหว่ันไหว ความสงบ หรือญาณ คือความรูตามเปนจริง  
- ปทัฏฐาน ของสมาธิ ไดแก ความสุข1651

 

(๒) องคประกอบรวมของสมาธิ 
ดังไดกลาวแลววา สมาธิท่ีแนวแนแนบสนิท เรียกวา อัปปนาสมาธิ เม่ือจิตเปนสมาธิถึงขั้นนี้ ก็เปนอันเขา

สูภาวะที่เรียกวา ฌาน  
ในฌานนั้น สมาธิ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เอกัคคตา จะมีองคธรรมอื่นๆ จํานวนหนึ่งเปนตัวประกอบ

รวมอยูดวยเปนประจําเสมอไป  
                                                 
1646  เชน ศีล อวิปฏิสาร ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ ที่ องฺ.ทสก.๒๔/๑/๑; ๒/๒ ฯลฯ (เคยอาง) 
1647  วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕, ที่มาในบาลีมากมาย พึงดูในขอวาดวยการเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติขางตน 
1648  เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑/๑; ๒/๒ (เคยอาง) 
1649  สํ.ม.๑๙/๑๖๕๔/๕๒๐ 
1650  ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๕ (ฌานในท่ีนี้ หมายถึง อารัมมณูปนิชฌาน – เพงอารมณ หรือ ลักขณูปนิชฌาน – เพงไตรลักษณ ก็ได) 
1651  วิสุทฺธิ.๑/๑๐๕; ๓/๓๗; นิทฺ.อ.๒/๙๙; ปฏิสํ.อ.๑๙; สงฺคณี.อ.๒๐๙; ในบาลีแหงปฏิสัมภิทามัคค แสดงอวิกเขปะ คือความไมซานสาย

หรือความไมฟุงซาน เปนอรรถ คือความหมายของสมาธ ิและสัมมาสมาธิ (เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒/๓๑; ๗๐/๔๔; ๑๕๖/๑๐๖; ฯลฯ) 



๘๒๖  พุทธธรรม 
 

ฌานมีหลายขั้น คือ แบงเปน ๔ ตามแนวพระสูตรแตเดิมบาง เปน ๕ ตามแนวอภิธรรมบางแหงบาง ยิ่ง

เปนฌานชั้นสูงข้ึนไป ก็ยิ่งประณีตข้ึน ยิ่งประณีตข้ึน ก็ยิ่งมีองคธรรมท่ีประกอบรวมประจํา นอยลงไปตามลําดับ 

ดังไดกลาวแลวขางตนหลายครั้งตามโอกาส   
องคธรรมประกอบรวมประจําในฌาน รวมท้ังตัวสมาธิ หรือเอกัคคตาดวยนั้น เรียกส้ันๆ วา องคฌาน 

หรือตามบาลีวา ฌานงฺค มีท้ังหมด ๖ อยาง คือ วิตก วิจาร ปติ สุข อุเบกขา และเอกัคคตา
1652

 มีความหมาย

สังเขปดังนี้
1653 

๑. วิตก แปลวา ความตริ หมายถึง การจรด หรือปกจิตลงไปในอารมณ หรือยกจิตใสอารมณ  
(วิตก มีในปฐมฌาน) 

๒. วิจาร แปลวา ความตรอง หมายถึง การฟน เคลา หรือเอาจิตผูกพันอยูกับอารมณ  
(วิจาร มีในปฐมฌาน และมีในทุติยฌานแบบปญจกนัยดวย) 

องคฌาน ๒ ขอน้ี ตอเน่ืองกัน คือ วิตก เอาจิตจรดไวกับอารมณ วิจาร เอาจิตเคลาอารมณน้ัน เปรียบ

ไดกับคนเอาภาชนะสําริดท่ีสนิมจับไปขัด วิตก เหมือนมือท่ีจับภาชนะไว วิจาร เหมือนมือท่ีถือแปรงขัดสีไปมา 
หรือเปรียบกับชางปนหมอ วิตก เหมือนมือท่ีกดไว วิจาร เหมือนมือท่ีแตงไปท่ัวๆ   

ขอสําคัญ อยาเอาวิตกหรือวิตักกะทางธรรมนี้ มาปะปนกับวิตก ท่ีหมายถึงกังวลทุกขรอนในภาษาไทย 
๓. ปติ แปลวา ความอิ่มใจ ด่ืมด่ํา หรือเอิบอิ่ม หมายเอาเฉพาะปติ ชนิดท่ีแผเอิบอาบซาบซานไปท่ัว

สรรพางคกาย ท่ีเรียกวา ผรณาปติ
1654

  
(ปติ มีในฌานท่ี ๑ และ ๒ หรือในฌานท่ี ๑, ๒ และ ๓ ของปญจกนัย) 

๔. สุข แปลวา ความสุข หมายถึงความสําราญ ชื่นฉํ่า คลองใจ ปราศจากความบีบค้ันหรือรบกวนใดๆ 

(สุข มีในฌานท่ี ๑ ถึงท่ี ๓ หรือถึงฌานท่ี ๔ ในปญจกนัย)  

ปติ กับ สุข สําหรับบางคนอาจสับสนแยกยาก จึงควรทราบลักษณะท่ีตางกัน กลาวคือ ปีติ หมายถึง  
ความยินดีในการไดอารมณท่ีตองการ สวน สุข หมายถึง ความยินดีในการเสวยรสอารมณท่ีตองการ  

                                                 
1652  คัมภีรอภิธรรมชั้นเดิม เรียกองคฌานทั้งหมดรวมกันเปนตัวฌาน และแสดงองคประกอบของฌานเต็มรูป เทาที่นับไดในคําบรรยาย

ฌานแตละขั้นของพระสูตร คือ 
   ที่ ๑ ฌาน = วิตก วิจาร ปติ สุข (จิตตัสสะ) เอกัคคตา 
   ที่ ๒ ฌาน = สัมปสาท (ศรัทธา) ปติ สุข (จิตตัสสะ) เอกัคคตา 
   ที่ ๓ ฌาน = อุเบกขา สติ สัมปชัญญะ สุข (จิตตัสสะ) เอกัคคตา 
   ที่ ๔ ฌาน = อุเบกขา สติ (จิตตัสสะ) เอกัคคตา (อภิ.วิ.๓๕/๖๕๖/๓๔๗; ๖๖๖/๓๔๙; ๖๗๗/๓๕๑; ๖๘๕/๓๕๓) 
   อนึ่ง  อุปจารสมาธิ ก็กําจัดนิวรณ ๕ ไดแลว  และมีองครวมรวมทั้งตัวเปน ๕ เหมือนกัน  แตมีกําลังนอยกวาอัปปนาสมาธิ   

(วิสุทฺธิ.๑/๑๘๗) อยางไรก็ตาม บางกรณี อุปจารสมาธิ มีอุเบกขาแทนท่ีปติและสุขก็ได และในกรณีเชนนั้น อุปจารสมาธิจะมีองค

รวมรวมท้ังตัวเองดวยเพียง ๔ คือ วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา (วิสุทฺธิ.๑/๑๐๖-๗) 

1653  ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๘๐-๒๑๗; วินย.อ.๑/๑๕๗-๑๗๑; ปฏิสํ.อ.๒๑๙-๒๓๔; สงฺคณี.อ.๒๐๓-๙; (สงฺคห.๔๑ แสดงองคฌานวามี ๗ โดย

เปล่ียนสุข เปนโสมนัส และโทมนัส) 

1654  ปติ มีท้ังหมด ๕ อยาง คือ ๑. ขุททกาปีติ ปติเล็กนอย พอขนชูชันน้ําตาไหล ๒. ขณิกาปีติ ปติชั่วขณะ ทําใหรูสึกแปลบๆ เปน

ขณะๆ ดุจฟาแลบ ๓. โอกกันติกาปีติ ปติเปนระลอก หรือปติเปนพักๆ รูสึกซูๆ ลงมาในกาย ดุจคล่ืนซัดฝง ๔. อุพเพงคาปีติ ปติ
โลดลอย เปนอยางแรง ใหรูสึกใจฟู ทําใหแสดงอาการหรือทําอะไรบางอยาง โดยมิไดตั้งใจ เชน เปลงอุทาน หรือรูสึกตัวเบาลอยขึ้น

ไป ๕. ผรณาปีติ ปติซาบซาน ใหรูสึกเย็นซาบซานแผเอิบอาบด่ืมดํ่าไปทั่วตัว (วิสุทฺธิ.๑/๑๘๒) 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๒๗ 
 

  

ตัวอยางเชน คนผูหน่ึงเดินทางมาในทะเลทราย เหน่ือยออน แสนจะรอน และหิวกระหาย ตอมา เขาเห็น

หมูไมและแองนํ้า หรือพบคนอีกคนหนึ่งซึ่งบอกเขาวา มีหมูไมและแองน้ําอยูใกลท่ีนั้น หลังจากนั้น เขาก็ไดไปถึง 

เขาพักผอนและด่ืมนํ้าท่ีหมูไมและแองน้ําน้ันสมใจ อาการดีใจ เมื่อเห็นหรือไดยินขาวหมูไมและแองน้ําน้ัน 

เรียกวา ปีติ อาการชื่นฉ่ําใจ เมื่อไดเขาพักที่ใตรมไมและไดด่ืมน้ํา เรียกวา สุข  

๕. อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย หรือความมีใจเปนกลาง หรือแปลใหเต็มวา ความวางทีเฉยดูอยู 

หมายถึง การดูอยางสงบ หรือดูตามเรื่องท่ีเกิด ไมตกเปนฝกฝาย ในกรณีของฌาน คือไมติดขาง

แมแตในฌานที่มีความสุขอยางยอด  
ในความหมายท่ีสูงข้ึนไปอีก อุเบกขา หมายถึง วางทีดูเฉยอยู ในเม่ืออะไรทุกอยางเขาท่ีดําเนิน

ไปดวยดี หรือเสร็จเรียบรอยแลว ไมตองขวนขวายเจากี้เจาการ โดยเฉพาะในฌานที่ ๔ คือบริสุทธ์ิ

หมดจดจากธรรมท่ีเปนขาศึกเรียบรอยแลว จึงไมตองขวนขวายที่จะกําจัดธรรมท่ีเปนขาศึกน้ันอีก 

จัดเปนองคฌานโดยเฉพาะของฌานที่ ๔ (ท่ี ๕ ของปญจกนัย) 
ความจริง อุเบกขามีในฌานทุกขั้น แตในขั้นตนๆ ไมเดนชัด ยังถูกธรรมท่ีเปนขาศึก เชน วิตก วิจาร 

และสุขเวทนา เปนตน ขมไว เหมือนดวงจันทรในเวลากลางวัน ไมกระจาง ไมแจม เพราะถูกแสงอาทิตยขมไว   
ครั้นถึงฌานท่ี ๔ ธรรมท่ีเปนขาศึกระงับไปหมด และไดราตรี คือ อุเบกขาเวทนา (อทุกขมสุข) หนุน1655

 

ก็บริสุทธ์ิ ผุดผอง แจมชัด และพาใหธรรมอื่นๆ ท่ีประกอบอยูดวย เชน สติ พลอยแจมชัดบริสุทธ์ิไปดวย 

๖. เอกัคคตา แปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณหน่ึงเดียว ไดแก ตัวสมาธิ น่ันเอง มีในฌานทุกข้ัน 

ความที่จะตองย้ําไวอีกครั้งหนึ่ง มีวา คําวา องคฌาน หมายถึงองคธรรมท่ีประกอบรวมอยูเปนประจําใน

ฌานข้ันน้ันๆ และเปนเคร่ืองกําหนดแยกฌานแตละข้ันออกจากกัน ใหรูวา ในกรณีนั้น เปนฌานขั้นที่เทาใด 

เทาน้ัน มิใชหมายความวาในฌานมีองคธรรมท้ังหมดอยูเพียงเทานั้น   
ความจริง ในฌาน องคธรรมอื่นๆ ท่ีประกอบรวมอยูดวย ซึ่งเรียกวาสัมปยุตธรรม แตเกิดขึ้นประจําบาง 

ไมประจําบาง และไมใชเปนตัวกําหนดแบงข้ันของฌาน ยังมีอีกเปนอันมาก เชน สัญญา เจตนา ฉันทะ วิริยะ สติ 

มนสิการ เปนตน
1656

   
แมในคําบรรยายฌาน แตละขั้น ในพระสูตร ก็ยังระบุธรรมท่ีเนนพิเศษไวอีก เชน ในตติยฌาน เนน

สติสัมปชัญญะเปนตัวทําหนาท่ีชัดเจนมากกวาในฌานสองขั้นตน ซึ่งก็มีสติสัมปชัญญะดวยเชนกัน และในจตุตถ-

ฌาน ย้ําวา สติบริสุทธ์ิแจมชัดกวาในฌานกอนๆ ท้ังหมด ท้ังน้ีเพราะอุเบกขาที่แจมชัดบริสุทธ์ิ เปนเคร่ืองหนุน 

ไมเฉพาะสติเทาน้ันท่ีชัด แมสัมปยุตธรรมอื่นๆ ก็ชัดข้ึนดวยเหมือนกัน
1657

  
ความที่กลาวน้ี เปนเครื่องปองกัน ไมใหเอาฌานไปสับสนปนเป กับภาวะท่ีจิตลืมตัว หมดความรูสึก ถูก

กลืนเลือนหายเขาไปในอะไรๆ หรือเขาไปรวมกับอะไรๆ  

                                                 
1655  ขอยํ้าใหพึงระวังความสับสน ระหวางอุเบกขา ท่ีเปนองคฌาน ซ่ึงไดแกตัตรมัชฌัตตตา คือภาวะเปนกลาง อันเปนกุศลธรรมอยูใน

หมวดสังขารขันธ กับอุเบกขา ที่เปนเวทนา คือความรูสึกเฉยๆ ซึ่งเรียกชื่ออีกอยางหน่ึงวา อทุกขมสุขเวทนา แปลวา ความรูสึกไม

สุข ไมทุกข และเปนของไมดีไมชั่ว; ในฌานท่ี ๔ อุเบกขาท่ีเปนองคฌาน มีอุเบกขาเวทนาประกอบรวมดวย คือมาท้ังสองอยาง 
1656  ดู ม.อุ.๑๔/๑๕๕-๑๖๑/๑๑๖-๑๒๐ (เคยอาง) 
1657  ดู วิสุทฺธิ.๑/๒๐๗,๒๑๔ 



๘๒๘  พุทธธรรม 
 

อน่ึง คัมภีรวิสุทธิมัคค อางคัมภีรเปฏโกปเทส
1658

 วา องค์ฌาน ๕ ท่ีเกิดข้ึนตั้งแตไดอัปปนาสมาธิ และ

บรรลุฌานทีแรกน้ัน เปนปฏิปกษกันกับนิวรณ์ ๕ ท่ีละไดแลวดวย โดยเปนศัตรูกันเปนคูๆ คือ  
- วิตก  เปนปฏิปกษของ ถีนมิทธะ  
- วิจาร  เปนปฏิปกษของ วิจิกิจฉา  
- ปติ  เปนปฏิปกษของ พยาบาท   
- สุข  เปนปฏิปกษของ อุทธัจจกุกกุจจะ  
- สมาธิ/เอกัคคตา  เปนปฏิปกษของ กามฉันท  
เมื่อธรรมเหลาน้ีเกิดข้ึน ก็ยอมกําจัดนิวรณใหหมดไป และเม่ือธรรมเหลานี้อยู นิวรณก็เขามาไมได แต

ในทางตรงขาม ถานิวรณครอบงําใจอยู ธรรมเหลานี้ก็ทําหนาท่ีไมได  
อยางไรก็ตาม เรื่องน้ีพึงดูโพชฌงค ซึ่งเปนหมวดธรรมฝายตรงขามกับนิวรณโดยตรง ตามนัยพุทธพจน

ท่ีจะกลาวถึงตอไปดวย  

(๓) เคร่ืองวัดความพรอม 
หลักธรรมท่ีเปนเครื่องวัดความพรอม และบงชี้ความกาวหนาชาหรือเร็วของบุคคล ในการปฏิบัติธรรม 

ไดแก อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา หลักธรรมชุดนี้ ใชสําหรับการปฏิบัติธรรมไดท่ัวไป

ต้ังแตตนจนถึงท่ีสุด มิใชใชเฉพาะสําหรับการเจริญสมาธิเทาน้ัน 
อินทรีย์ แปลวา สภาพท่ีเปนใหญในกิจของตน คือ ธรรมท่ีเปนเจาการในการทําหนาท่ีอยางหน่ึงๆ ใน

ท่ีนี้ หมายถึง เปนเจาการในการทําหนาท่ีกําจัดกวาดลางอกุศลธรรม ซึ่งเปนฝายตรงขาม เชน ความเพียรกําจัด

ความเกียจคราน ทําใหเกิดความพรอมในการทํางาน และปฏิบัติธรรมกาวหนาไปได  
ความหมายของ อินทรีย ๕ อยางนั้น ทานแสดงไวพอสรุปได ดังน้ี

1659
  

๑. ศรัทธา (เรียกเต็มวา สัทธินทรีย) พึงเห็นไดใน โสดาปัตติยังคะ ๔ วาโดยสาระก็คือ ศรัทธาใน
ตถาคตโพธิ หรือตถาคตโพธิสัทธา น่ันเอง กิจหรือหนาท่ีของศรัทธา คือ ความนอมใจดิ่ง มุงดิ่งไป ปลงใจ ปกใจ 

(อธิโมกข) ความหมายที่ตองการวา ความเช่ือท่ีมีเหตุผล ม่ันใจในความจริง ความดี ของสิ่งท่ีนับถือ หรือปฏิบัติ 
๒. วิริยะ (เรยีกเต็มวา วิริยินทรีย) พึงเห็นไดใน สัมมัปธาน ๔ บางแหงวา ความเพียรท่ีไดดวยปรารภ

สัมมัปปธาน ๔ หรือตัวสัมมัปปธาน ๔ นั้นเอง บางทีก็พูดใหส้ันลงวา ความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม และทํากุศล

ธรรมใหถึงพรอม การมีความแกลวกลาแข็งขันบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม หนาท่ีของวิริยะ คือ การ

ยกจิตไว (ปคคหะ) ความหมายสามัญวา ความเพียรพยายาม มีกําลังใจ กาวหนา ไมทอถอย 
๓. สติ (เรียกเต็มวา สตินทรีย) พึงเห็นไดใน สติปัฏฐาน ๔ บางแหงวา สติท่ีไดดวยปรารภสติปฏฐาน 

๔ หรือตัวสติปฏฐาน ๔ นั่นเอง บางทีใหความหมายงายลงมาวา การมีสติ การมีสติครองตัวท่ียวดยิ่ง สามารถ

ระลึกนึกทวนถึงกิจท่ีทํา คําท่ีพูดแลว แมนานได หนาท่ีของสติ คือ การดูแล หรือคอยกํากับจิต (อุปฏฐาน) 

ความหมายสามัญวา ความระลึกได กํากับใจไวกับกิจ นึกไดถึงส่ิงท่ีพึงทําพึงเกี่ยวของ 

                                                 
1658  วิสุทฺธิ.๑/๑๗๙ (คัมภีรเปฏโกเทส ยังไมพิมพเปนอักษรไทย พึงดูฉบับของอังกฤษ และพมา เปนตน) แหลงเดิมของ ฌาน ๔–๕ และ

องคฌาน แบบอภิธรรม ดู อภิ.วิ.๓๕/๗๑๐-๗๓๖/๓๕๖-๓๖๕ 
1659  ดู สํ.ม.๑๙/๘๕๒-๘๗๕/๒๕๙-๒๖๕; กิจ หรือหนาท่ี ของอินทรีย ๕ มิใชมาในพุทธพจนโดยตรง แตปรากฏใน วิสุทฺธิ.๑/๑๖๔ ซ่ึงสรุป

มาจากบาลีแหง ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๒/๒๓; ๓๙๖/๒๗๐; ๔๕๒/๓๓๒ เปนตน 
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๔. สมาธิ (เรียกเต็มวา สมาธินทรีย) พึงเห็นไดใน ฌาน ๔ บางแหงวา หมายถึงตัวฌาน ๔ นั้นเอง 

หรือพูดอยางงาย ไดแก การทําภาวะปลอยวางใหเปนอารมณแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต หนาท่ีของสมาธิ 
คือ การทําจิตไมใหฟุง ไมใหสาย (อวิกเขปะ) ความหมายสามัญวา ความมีใจต้ังมั่น แนวแนในกิจ ในส่ิงท่ีกําหนด 

๕. ปญญา (เรียกเต็มวา ปญญินทรีย) พึงเห็นไดใน อริยสัจ ๔ คือการรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง หรือ

พูดอยางงาย ไดแก การมีปญญา ความประกอบดวยปญญา ท่ีหยั่งถึงความเกิดข้ึนและความเส่ือมส้ินไป ซึ่งเปน

อริยะ ทําลายกิเลสได อันจะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ หนาท่ีของปญญา คือ การเห็นความจริง (ทัสสนะ) 

ความหมายสามัญวา ความรูเขาใจตามเปนจริง รูท่ัวชัด รูส่ิงท่ีทําท่ีปฏิบัติ หยั่งรู หรือรูเทาทันสภาวะ 

มีพุทธพจนรับรองคํากลาวของพระสารีบุตรวา อินทรีย ๕ อยางน้ี สงผลเปนปจจัยตอเน่ืองกัน กลาวคือ  
- ศรัทธา ทําใหเกิดความเพียร  
- ความเพียร ชวยใหสติมั่นคง  
- เม่ือสติม่ันคงแลว กําหนดอารมณ ก็จะไดสมาธิ  
- เม่ือมีสมาธิดีแลว ก็จะเกิดปญญา รูเขาใจมองเห็นซึ้งถึงโทษของอวิชชาตัณหา ท่ีเปนเหตุแหงสังสารวัฏ 

มองเห็นคุณคาของนิพพาน ซึ่งเปนภาวะปราศจากความมืดแหงอวิชชา และความทุรนทุรายแหง

ตัณหา สงบประณีตดีเยี่ยม   
- ครั้นเมื่อปญญารูชัดเขาใจแจมแจงดวยตนเองแลว ก็จะเกิดมีศรัทธา ท่ีเปนศรัทธาอยางย่ิง หรือยิ่ง

กวาศรัทธา หมุนเวียนกลับเปนสัทธินทรียอีก ดังพุทธพจนทอนสุดทายวา 
“ดูกรสารีบุตร อริยสาวกนั้นแล เพียรพยายามอย่างนี้ ครั้นพยายามแล้ว ก็ระลึกอย่างนี้ 

ครั้นระลึกแล้ว ก็มีจิตมั่นแน่วอย่างนี้ ครั้นมีจิตมั่นแน่วแล้ว ก็รู้ชัดอย่างนี้ ครั้นรู้ชัดแล้ว ก็ยิ่ง
กว่าเชื่อ (อภิศรัทธา) อย่างนี้ว่า: ธรรมทั้งหลาย ที่แต่ก่อนนี้ เราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเท่านั้น 
ย่อมเป็นดังน้ีแล ดังเราสัมผัสอยู่กับตัว และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอยู่ในบัดน้ี”1660 

ในพุทธพจนแสดงปฏิปทา ๔ วาดวยแนวการปฏิบัติธรรมของบุคคล ท่ีแตกตางกันไปเปน ๔ ประเภท 

คือ บางพวกปฏิบัติลําบาก ท้ังรูไดชา บางพวกปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว บางพวกปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา บาง

พวกปฏิบัติสะดวก ท้ังรูไดเร็ว พระพุทธองคทรงช้ีแจงวา ตัวการที่กําหนดใหรูชาหรือรูเร็ว ก็คือ อินทรีย ๕ 

กลาวคือ ถาอินทรีย ๕ ออนไป ก็รูชา ถาอินทรีย ๕ แกกลา ก็รูไดเร็ว
1661

 แมแตการท่ีพระอนาคามีแตกตางกัน

ออกไปเปนประเภทตางๆ ก็เพราะอินทรีย ๕ เปนตัวกําหนดดวย
1662

   
กวางออกไปอีก ความพรั่งพรอม และความหยอนแหงอินทรีย ๕ นี้แล เปนเครื่องวัดความสําเร็จเปน

อริยบุคคลขั้นตางๆ ท้ังหมด กลาวคือ เพราะอินทรีย ๕ เต็มบริบูรณ ก็เปนพระอรหันต อินทรีย ๕ ออนกวานั้น 

ก็เปนพระอนาคามี ออนกวานั้น ก็เปนพระสกทาคามี ออนกวานั้น ก็เปนพระโสดาบันประเภทธัมมานุสารี ออน

กวานั้นอีก ก็เปนพระโสดาบันประเภทสัทธานุสารี ดังนี้เปนตน ตลอดจนวา ถาไมมีอินทรีย ๕ เสียเลยโดย

ประการท้ังปวง ก็จัดเปนพวกปุถุชนคนนอก  

                                                 
1660  สํ.ม.๑๙/๑๐๑๐-๑๐๒๒/๒๙๗-๓๐๐ 
1661  ดู องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๑-๓/๒๐๐-๔ 
1662  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๙/๒๐๙ 



๘๓๐  พุทธธรรม 
 

มีคําสรุปวา ความแตกตางแหงอินทรีย ทําใหมีความแตกตางแหงผล ความแตกตางแหงผล ทําใหมี

ความแตกตางแหงบุคคล หรือวา อินทรียตางกัน ทําใหผลตางกัน ผลตางกัน ทําใหบุคคลตางกัน
1663

  
คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค แสดงอกุศลธรรมฝายตรงขาม ท่ีอินทรีย ๕ จะกําจัด เปนคูๆ จะยกมากลาวไว

พรอมท้ังหนาท่ี หรือกิจของอินทรียเหลาน้ัน ซึ่งไดกลาวไวแลว อีกครั้งหนึ่ง
1664 

๑. ศรัทธา เปนใหญในหนาท่ีนอมใจด่ิงหรือปลงใจให  กําจัดอกุศล คือความไมเช่ือถือ 
๒. วิริยะ เปนใหญในหนาท่ีประคองหรือคอยยกจิตไว  กําจัดอกุศล คือความเกียจคราน 
๓. สติ เปนใหญในหนาท่ีคอยคุมหรือดูแลจิต  กําจัดอกุศล คือความประมาท 
๔. สมาธิ เปนใหญในหนาท่ีทําจิตไมใหซานสาย  กําจัดอกศุล คืออุทธัจจะ 
๕. ปญญา เปนใหญในหนาท่ีดูเห็นตามสภาวะ  กําจัดอกุศล คืออวิชชา 
คัมภีรวิสุทธิมัคค กลาวถึงความสําคัญของการปรับอินทรียท้ังหลายใหเสมอกัน โดยย้ําวา ถาอินทรีย

อยางหน่ึงอยางใดแรงกลาเกินไป และอินทรียอื่นออนอยู อินทรียอื่นเหลาน้ัน ก็จะเสียความสามารถในการทํา

หนาท่ีของตน เชน ถาศรัทธาแรงไป วิริยะก็ทําหนาท่ียกจิตไมได สติก็ไมสามารถดูแลจิต สมาธิก็ไมสามารถทําจิต

ใหแนว ปญญาก็ไมสามารถเห็นตามเปนจริง ตองลดศรัทธาเสีย ดวยการใชปญญาพิจารณาสภาวะแหงธรรม 

หรือมนสิการในทางท่ีไมเปนการเพิ่มกําลังใหแกศรัทธา  
ตามหลักทั่วไป ทานใหปรับอินทรียเสมอกันเปนคูๆ คือ ใหศรัทธาสมหรือเสมอกับปญญา และใหสมาธิ

สมหรือเสมอกับวิริยะ    
- ถาศรัทธากลา ปญญาออน ก็อาจเล่ือมใสในส่ิงท่ีไมนาเล่ือมใส, ถาปญญากลา ศรัทธาออน ก็จะเอียง

ไปขางอวดดี เปนคนแกไขไมได เหมือนโรคเกิดจากยาเสียเอง   
- ถาสมาธิกลา วิริยะออน โกสัชชะคือความเกียจครานก็เขาครอบงํา เพราะสมาธิเขาพวกไดกับโกสัชชะ, แต
ถาวิริยะแรง สมาธิออน ก็เกิดความฟุงซาน เปนอุทธัจจะ เพราะวิริยะเขาพวกกันไดกับอุทธัจจะ  

เมื่ออินทรีย ๒ คูนี้เสมอกันดี การปฏิบัติธรรมก็เดินหนา ไดผลดี หลักนี้ทานใหนํามาใชกับการเจริญ

สมาธิดวย    
อยางไรก็ตาม ทานวา ถาเจริญแตสมาธิอยางเดียวลวน คือบําเพ็ญสมถะ ถึงศรัทธาจะแรงกลา ก็ไดผล

เกิดอัปปนาสมาธิได หรือสมาธิแกกลา ก็เหมาะแกการเจริญสมาธิอยูดี ตรงขามกับในการเจริญวิปสสนา ถึง

ปญญาจะแรงไป ก็ไมเปนไร เพราะกลับจะเกิดความรูแจงดีดวยซ้ํา น้ีเปนกรณีพิเศษ  
แตถาปฏิบัติตามหลักทั่วไป คือใหอินทรีย ๒ คูเทาเสมอกัน ก็ไดผลดี เชน ใหเกิดอัปปนาสมาธิไดอยู

น่ันเอง   
สวนสติเปนขอยกเวน ทานวา ยิ่งสติมีกําลัง ก็ยิ่งดี มีแตจะชวยองคธรรมขออื่นๆ ไดดียิ่งข้ึน ชวยรักษา

จิตไมใหตกไป ท้ังขางอุทธัจจะ และขางโกสัชชะ การยกจิตขมจิตตองอาศัยสติท้ังนั้น ท้ังน้ีทานอางพุทธพจนท่ีวา 

สติมีประโยชน์ ต้องใช้ทุกท่ีทุกกรณี1665
 และ สติเป็นที่พ่ึงที่อาศัยของใจ1666 

                                                 
1663  ดู สํ.ม.๑๙/๘๗๖-๙๐๐/๒๖๕-๒๗๑; ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๘๘-๔๙๙/๓๗๓-๓๘๗ ดวย เก่ียวกับวิโมกขมุข และการที่อินทรียเปนเครื่อง

กําหนดประเภทของอริยบุคคล 
1664  ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๒๕/๓๐๒; ๔๕๒/๓๓๒ 
1665  พุทธพจนน้ี อยูในตอนวาดวยโพชฌงค, สํ.ม.๑๙/๕๗๒/๑๕๘ 
1666  สํ.ม.๑๙/๙๖๙/๒๘๙ 
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เม่ืออินทรียบางอยางแรงไป บางอยางออนไป ตามปกติ ตองแกดวยการเจริญโพชฌงคขอท่ีตรงเรื่องกัน 

เชน วิริยะแรงไป แกใหลดลง ดวยการเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนตน ดังจะกลาวถึงในตอนวาดวยโพชฌงค

ขางหนา
1667 
ตามหลักท่ัวไปท่ีกลาวแลวน้ัน บุคคลตองฝกอบรมอินทรียครบท้ัง ๕ จึงจะปฏิบัติธรรมกาวหนาไปได 

อยางไรก็ตาม ก็มีกรณียกเวน ซึ่งไมฝกอบรมอินทรียครบท้ังหมด จะฝกอบรมเฉพาะอินทรียท่ีจําเปน หรือจําเปน

ท่ีสุด กรณีเชนนี้เปนไปได ดังมีพุทธพจนยืนยันอยู   
เฉพาะอยางยิ่ง ในการปฏิบัติเพ่ือหยั่งรูสัจธรรม อันเปนจุดหมายสูงสุด การฝกอบรมอินทรียเพียง ๔ 

อยาง เปนไปได และในกรณีนั้น ศรัทธาเปนอินทรียแรก ท่ีอาจเวนเสีย ไมฝกอบรมข้ึนมาก็ได 
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ซึ่งอินทรีย์ ๔ อย่าง ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว 

ย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้...อินทรีย์ ๔ อย่างไหน? ได้แก่ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ 
และปัญญินทรีย์”1668 

อินทรียขอตอไปท่ีอาจขาดได คือ วิริยะ ดังน้ี 
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ซึ่งอินทรีย์ ๓ อย่าง ภิกษุชื่อปิณโฑล-

ภารัทวาช ได้พยากรณ์อรหัตผลแล้ว...อินทรีย์ ๓ อย่างไหน? ได้แก่ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ 
และปัญญินทรีย์”1669 

ถาจําเปนตองลดลงอีก ขอตอไปท่ีลดได คือ สติ ดังน้ี 
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ซึ่งอินทรีย์ ๒ อย่าง ภิกษุผู้สิ้นอาสวะ

แล้ว ย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้...อินทรีย์ ๒ อย่างไหน? ได้แก่ อริยปัญญา และอริยวิมุตติ; 
อริยปัญญาของภิกษุนั้นนั่นแหละ เป็นปัญญินทรีย์ของเธอ อริยวิมุตติของภิกษุนั้นนั่นแหละ 
เป็นสมาธินทรีย์ของเธอ”1670  

ในข้ันสุดทาย แมจะขาดการเจริญสมาธิก็ได แตอินทรียท่ีจําเปนท่ีสุด ซึ่งจะตองฝกอบรมพัฒนา แมมี

อยางเดียว ถามีคุณภาพพอ ก็ใหบรรลุผลท่ีหมายของพุทธศาสนาได เปนอินทรียท่ีขาดไมไดเลย ก็คือ ปญญา 
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ซึ่งอินทรีย์หนึ่งเดียว ภิกษุผู้สิ้นอาสวะ

แล้ว ย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้...อินทรีย์หน่ึงเดียว อย่างไหน? ได้แก่ ปัญญินทรีย์”1671 

ท่ีวาฝกอบรมเฉพาะอินทรียท่ีจําเปนเพียง ๔ หรือ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑ น้ี มิไดหมายความวา ไมตองมี

อินทรียท่ีไมมีชื่ออยูดวยเสียเลยทีเดียว ความจริงก็ยังมี และใชอินทรียครบท้ังหมด แตอินทรียเหลานั้นเปนเพียง

ตัวแอบอิง พลอยเกิดตาม เจริญตามอินทรียตัวยืนท่ีจําเปน และมีอยูพอเทาท่ีจะตองใชประโยชน ไมตองต้ังใจ

ฝกอบรมพัฒนาใหชัดเจนเดนข้ึนมา ดังตัวอยางพุทธพจนตรัสถึงปญญาวา 

                                                 
1667  เรื่องการปรับอินทรียใหเสมอกันน้ี จับความมาจาก วิสุทฺธิ.๑/๑๖๔-๕; เขาใจวา ความคิดในการวางหลักนี้ ทานคงตั้งเคาจากพุทธพจน

วา ใหตระหนักชัดถึงความสมเสมอกันแหงอินทรีย ท่ี วินย.๕/๒/๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๖/๓๒๐. 
1668  สํ.ม.๑๙/๙๙๖-๘/๒๙๕ 
1669  สํ.ม.๑๙/๑๐๐๓-๙/๒๙๖-๗ 
1670  สํ.ม.๑๙/๙๙๑-๕/๒๙๔ 
1671  สํ.ม.๑๙/๙๘๗-๙/๒๙๓ 



๘๓๒  พุทธธรรม 
 

“สําหรับอริยสาวกผู้มีปัญญา ศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้น ย่อมทรงตัวอยู่ได้ 
วิริยะ...สติ...สมาธิ อันเป็นของคล้อยตามปัญญาน้ัน ย่อมทรงตัวอยู่ได้”1672 

กรณียกเวนเชนน้ี ยอมเหมาะท่ีจะเปนเรื่องเฉพาะบุคคลผูมีความสามารถพิเศษบางคน สําหรับคนทั่วไป

ยอมสมควรปฏิบัติตามหลักท่ัวไปขางตน 
มีพุทธพจนแสดงความสําคัญของปญญินทรีย ซึ่งควรยกมาอางไวอีกเปนตัวอยาง เพื่อย้ําฐานะของ

ปญญาในพุทธศาสนา หรือใหเห็นทาทีของพุทธศาสนาตอปญญา 
“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ดิรัจฉานเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม บรรดามี พญาสีหมฤคราช ชาวโลก

กล่าวว่า เป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้น โดยความแข็งแรง โดยกําลังความเร็ว โดยความกล้าหาญ 
ฉันใด โพธิปักขิยธรรม (ธรรมที่เข้าข้างหรือช่วยอุดหนุนการตรัสรู้) เหล่าหนึ่งเหล่าใดบรรดามี 
ปัญญินทรีย์ ก็เรียกว่า เป็นยอดของธรรมเหล่าน้ัน ในข้อที่เป็นไปเพื่อโพธิ ฉันน้ัน”1673 

“ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนกูฏาคาร (เรือนชั้นมียอด) เมื่อเขายังมิได้ยกยอดขึ้นเพียงใด 
กลอนเรือนก็ยังไม่ตั้งได้ที่ ยังไม่มั่นลงได้เพียงนั้น เมื่อใดเขายกยอดขึ้นแล้ว เมื่อนั้น กลอน
เรือนจึงจะตั้งได้ที่ จึงจะมั่นลงได้ ฉันใด อริยญาณยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกเพียงใด อินทรีย์ 
๔ ก็ยังไม่ตั้งได้ที่ ยังไม่มั่นลงได้เพียงนั้น เมื่อใด อริยญาณเกิดขึ้นแล้วแก่อริยสาวก เมื่อนั้น 
อินทรีย์ ๔ จึงจะต้ังได้ท่ี จึงจะม่ันลงได้ ฉันน้ันเหมือนกัน;  

“อินทรีย์ ๔ อย่างไหน? ได้แก่ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ และสมาธินทรีย์; 
สําหรับอริยสาวกผู้มีปัญญา ศรัทธา...วิริยะ...สติ...สมาธิ ซึ่งเป็นของคล้อยตามปัญญาน้ัน ย่อม
ทรงตัวได้ท่ี”1674 

(๔) คณะทํางานของปญญา  
คําวาสนามปฏิบัติการของปญญาในที่น้ี หมายถึงหลักธรรมชุดที่เรียกวา โพชฌงค  
โพชฌงคเปนท้ังธรรมเกื้อหนุนในการเจริญสมาธิ และเปนท่ีใชสมาธิเพ่ือประโยชนท่ีสูงขึ้นไปจนบรรลุ

จุดหมายสูงสุด คือ วิชชาและวิมุตติ  
โพชฌงคมี ๗ ขอ คือ สติ ธรรมวิจัย (ธัมมวิจยะ ก็เขียน) วิริยะ ปติ ปสสัทธิ (ความผอนคลายสงบเย็น

กายเย็นใจ) สมาธิ และอุเบกขา  
มีพุทธพจนจํากัดความหมายของโพชฌงคไวส้ันๆ วา  

“เพราะเป็นไปเพื่อโพธะ (ความตรัสรู้) ฉะน้ัน จึงเรียกว่า โพชฌงค์”1675  
อรรถกถาแปลตามรูปศัพทวา องคคุณของผูตรัสรูหรือผูจะตรัสรูบาง องคประกอบของการตรัสรูบาง1676 

                                                 
1672  สํ.ม.๑๙/๙๘๗-๙/๒๙๓  
1673  สํ.ม.๑๙/๑๐๒๔/๓๐๑ (โพธิปกขิยธรรมในที่น้ี หมายถึงอินทรีย ๕); ยังมีขออุปมาอ่ืนๆ อีกทํานองนี้หลายอยาง เชน เปรียบเหมือน

รอยเทาชาง เปนยอดของรอยเทาสัตวบก, เหมือนจันทนแดง เปนยอดของไมแกนหอม, เหมือนตนหวา, ตนปาริฉัตตก, ตนแคฝอย, 
ตนโกฏสิมพลี ดู สํ.ม.๑๙/๑๐๓๘-๑๐๔๓/๓๐๕-๖; ๑๐๗๐-๑๐๘๑/๓๑๓/-๕;  

   คัมภีรรุนหลังแหงหนึ่ง กลาวความสําคัญของปญญาไวอยางไพเราะวา “แทจริง ในบรรดาธรรมทั้งหลายท่ีชวยใหบรรลุนิพพาน 

ปญญาน่ีแหละประเสริฐสุด ธรรมท่ีเหลือ ยอมเปนบริวารของปญญาน้ัน”  (มงฺคล.๑/๑๕๒) 
1674  สํ.ม.๑๙/๑๐๒๘-๙/๓๐๒ 
1675  สํ.ม.๑๙/๓๙๐/๑๐๔; ๔๓๕/๑๒๐ 
1676  ดู วิสุทฺธิ.๓/๓๒๙; สํ.อ.๓/๒๒๐ 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๓๓ 
 

  

วาโดยหลักการ โพชฌงคเปนธรรมฝายตรงขามกับนิวรณ ๕ จะเห็นไดวา พระพุทธเจาตรัสเรื่อง

โพชฌงคไวควบคูไปดวยกันกับนิวรณเปนสวนมาก โดยฐานทําหนาท่ีตรงขามกัน
1677

 แมคําบรรยายคุณลักษณะ

ตางๆ ของโพชฌงค ก็เปนขอความตรงขามกับคําบรรยายลักษณะของนิวรณนั่นเอง ดังเชน 
“ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ นี้ ไม่เป็นเครื่องปิดกั้น ไม่เป็นนิวรณ์ ไม่เป็นอุปกิเลสแห่ง

จิต เม่ือเจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้ง ซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติ”1678 
“ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค์ ๗ นี้ เป็นธรรมให้มีจักษุ ทําให้มีญาณ ส่งเสริมความเจริญแห่ง

ปัญญา ไม่เป็นข้างความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน”1679 

ความท่ีเคยกลาวมาขางตน แสดงชัดอยูแลววา นิวรณเปนส่ิงท่ีทําลายคุณภาพจิต หรือทําใหจิตเสีย

คุณภาพ ลักษณะนี้นาจะใชเปนเครื่องวัดความเสื่อมเสียสุขภาพจิตไดดวย สวนโพชฌงค ซึ่งเปนฝายตรงขาม ก็
เปนธรรมที่สงเสริมคุณภาพจิต และชวยใหมีสุขภาพจิตดี เปนเครื่องบํารุงและวัดสุขภาพจิต  

โพชฌงค ๗ นั้น มีความหมายรายขอ ดังน้ี 
๑. สติ  ความระลึกได หมายถึง ความสามารถทวนระลึกนึกถึง หรือกุมจิตไวกับส่ิงท่ีจะพึงเก่ียวของ

หรือตองใชตองทําในเวลานั้น ในโพชฌงคนี้ สติมีความหมายคลุมต้ังแตการมีสติกํากับตัว ใจอยูกับส่ิงท่ีกําลัง

มองดูพิจารณาเฉพาะหนา
1680

 จนถึงการหวนระลึกรวบรวมเอาธรรมท่ีไดสดับเลาเรียนแลว หรือส่ิงท่ีจะพึง

เกี่ยวของตองใชตองทํา มานําเสนอตอปญญาที่ตรวจตรองพิจารณา
1681 

๒. ธรรมวิจัย  ความเฟนธรรม หมายถึง การใชปญญาวิจัยส่ิงท่ีสติกําหนดจับไว หรือธรรมท่ีสติระลึก

รวมมานําเสนอนั้น ตามสภาวะ เชน ไตรตรองใหเขาใจความหมาย จับสาระของส่ิงท่ีพิจารณานั้นได ตรวจตรา

เลือกเฟนเอาธรรมหรือส่ิงท่ีเก้ือกูลแกชีวิตจิตใจ หรือส่ิงท่ีใชไดเหมาะดีที่สุดในกรณีนั้นๆ หรือมองเห็นอาการที่ส่ิง

ที่พิจารณาน้ันเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป เขาใจตามสภาวะท่ีเปนไตรลักษณ ตลอดจนปญญาท่ีมองเห็นอริยสัจ
1682 

๓. วิริยะ ความเพียร หมายถึง ความแกลวกลา เขมแข็ง กระตือรือรนในธรรมหรือส่ิงท่ีปญญาเฟนได 
อาจหาญในความดี มีกําลังใจ สูกิจ บากบ่ัน รุดไปขางหนา ยกจิตไวได ไมใหหดหูถดถอยหรือทอแท 

๔. ปติ ความอิ่มใจ หมายถึง ความเอิบอิ่ม ปลาบปลื้ม ปรีดิ์เปรม ดื่มดํ่า ซาบซึ้ง แชมช่ืน ซาบซาน ฟูใจ 
๕. ปสสัทธิ ความสงบเย็นกายใจ หมายถึง ความผอนคลายกายใจ สงบระงับ เรียบรื่น ไมเครียด ไม

กระสับกระสาย เบาสบาย 
๖. สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น หมายถึง ความมีอารมณหน่ึงเดียว จิตแนวแนตอส่ิงท่ีกําหนด ทรงตัว 

สมํ่าเสมอ เดินเรียบ อยูกับกิจ ไมวอกแวก ไมสาย ไมฟุงซาน 
๗. อุเบกขา ความเฉยดูอยู หมายถึง ความมีใจเปนกลาง วางทีเฉย ใจเรียบสงบ นิ่งดูไป ในเมื่อจิต

แนวอยูกับงานแลว ทุกอยางเขาท่ีเขาทาง หรือดําเนินไปดวยดีตามแนวทางที่จัดวางไวหรือท่ีมันควรจะเปน หรือ

ยังไมควรขวนขวาย ไมวุนวาย ไมสอดแส ไมแทรกแซง 
                                                 
1677  ดู สํ.ม.๑๙/๔๖๓-๖๔๐/๑๒๙-๑๗๘; อภิ.วิ.๓๕/๔๔๙-๔๕๑/๒๖๖-๒๗๑ 
1678  สํ.ม.๑๙/๔๗๘/๑๓๑; ที่ ๑๙/๕๐๐/๑๓๖ เปล่ียนเฉพาะคําวา “ไมเปนอุปกิเลสแหงจิต”  เปน “ไมขึ้นกดทับจิต” 
1679  สํ.ม.๑๙/๕๐๒/๑๓๗;  
1680  ไดแกสติในการเจริญสติปฏฐานทั่วๆ ไป ดู ม.อุ.๑๔/๒๙๐/๑๙๘; สํ.ม.๑๙/๑๓๘๗/๔๒๐ 
1681  สํ.ม.๑๙/๓๗๔/๙๙ 
1682  ม.อ.๓/๕๕๒ และ สํ.อ..๓/๓๘๕ ใหความหมายอยางหนึ่งซ่ึงกวางมากวา ธรรมวิจัย ไดแก ญาณ คือความหย่ังรูหย่ังเห็นท่ีประกอบ

รวมอยูกับสตินั้น 



๘๓๔  พุทธธรรม 
 

ท้ังนิวรณและโพชฌงค แบงแตละขอออกเปน ๒ ขอยอย รวมเปนนิวรณ ๑๐ โพชฌงค ๑๔ คือ
1683 

ก. นิวรณ ๕ ยอยเปน ๑๐ ไดแก 
๑. =  ๑. กามฉันทภายใน (ปรารภขันธของตน) ๒. กามฉันทภายนอก (ปรารภขันธผูอื่น) 
๒. =  ๓. พยาบาทภายใน ๔. พยาบาทภายนอก 
๓. =  ๕. ถีนะ ๖. มิทธะ 
๔. =  ๗. อุทธัจจะ ๘. กุกกุจจะ 
๕. =  ๙. วิจิกิจฉาในธรรมท้ังหลายภายใน ๑๐. วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายภายนอก 

ข. โพชฌงค ๗ ยอยเปน ๑๔ ไดแก 
๑. =  ๑. สติในธรรมท้ังหลายภายใน ๒. สติในธรรมท้ังหลายภายนอก 
๒. =  ๓. วิจัยในธรรมท้ังหลายภายใน ๔. วิจัยในธรรมท้ังหลายภายนอก 
๓. =  ๕. วิริยะทางกาย ๖. วิริยะทางใจ 
๔. =  ๗. ปติมีวิตกมีวิจาร ๘. ปติไมมีวิตกไมมีวิจาร 
๕. =  ๙. กายปสสัทธิ ๑๐. จิตตปสสัทธิ 
๖. =  ๑๑. สมาธิมีวิตกมีวิจาร ๑๒. สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร 
๗. =  ๑๓. อุเบกขาในธรรมทั้งหลายภายใน ๑๔. อุเบกขาในธรรมทั้งหลายภายนอก 

ทานกลาวถึงอาหารและอนาหารของนิวรณและโพชฌงค อาหาร คือเครื่องหลอเล้ียงกระตุนเสริม ซึ่งทํา

ใหนิวรณหรือโพชฌงคท่ียังไมเกิด ก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว ก็เจริญไพบูลย อนาหาร ไดแกส่ิงท่ีไมหลอเล้ียง ไม
กระตุนเสริม อาหารของนิวรณ ไดแกอโยนิโสมนสิการ อนาหาร ไดแกโยนิโสมนสิการ สวนอาหารของโพชฌงค
ไดแกโยนิโสมนสิการ อนาหาร ไดแกการขาดมนสิการ

1684 

ก. อาหารและอนาหารของนิวรณ์ ๕ มีดังนี้ 
๑. กามฉันท์   มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการ ในสุภนิมิต1685 
  อนาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในอสุภนิมิต 
๒. พยาบาท   มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการ ในปฏิฆนิมิต1686 
  อนาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในเจโตวิมุตติ

1687 
๓. ถีนมิทธะ   มีอาหารคือ อโยนิโสมนสิการ ในความเบ่ือ ซึมเซา เมาอาหาร ใจหดหู 
  อนาหารคือ โยนิโสมนสิการ ในความริเริ่ม กาวหนา บากบั่น 
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ มีอาหารคือ  อโยนิโสมนสิการ ในภาวะหรือเรื่องท่ีใจไมสงบ 
   อนาหารคือ  โยนิโสมนสิการ ในภาวะเรื่องราวท่ีใจสงบ 

                                                 
1683  สํ.ม.๑๙/๕๕๒-๕๖๗/๑๕๓-๕ 
1684  ดู สํ.ม.๑๙/๕๒๒-๕๔๖/๑๔๓-๑๕๐ 
1685  สุภนิมิต = ส่ิงที่คิดหมายเอาวาสวยงาม คือพบเห็นไดยินส่ิงใดแลว ใจจับเคารูปลักษณะท่ีชอบ กําหนดหมายหรือคิดวาดเปนภาพที่

สวยงามเอาไวในใจ 
1686  ปฏิฆนิมิต = ส่ิงที่คิดหมายเอาวาเปนการกระทบกระท่ังขัดใจ คือ พบเห็นไดยินส่ิงใดแลว ใจจับเคารูปลักษณะท่ีไมชอบ กําหนด

หมายหรือคิดวาดเปนภาพท่ีมุงกระทบกระท่ังตน 
1687  เจโตวิมุตติ = ส่ิงที่ปลดปลอยจิต ทําใหจิตโปรงโลงพนจากภาวะบีบคั้น ตามปกติ ในกรณีของพยาบาท ไดแก เมตตา แตจะใชอัปป-

มัญญาอ่ืนๆ ก็ได 
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๕. วิจิกิจฉา   มีอาหารคือ   อโยนิโสมนสิการ ในธรรมคือเรื่องราวซึ่งเปนที่ต้ังแหงวิจิกิจฉา 
              อนาหารคือ  โยนิโสมนสิการ ในธรรมท่ีเปนกุศลอกุศล มีโทษไมมีโทษ ฯลฯ 

ข. อาหารและอนาหารของโพชฌงค์ ๗ มีดังนี้ 
๑. สติ   มีอาหารคือ  โยนิโสมนสิการ ในธรรมคือเรื่องซึ่งเปนท่ีต้ังแหงสติ 
๒. ธรรมวิจัย  มีอาหารคือ  โยนิโสมนสิการ ในธรรมท่ีเปนกุศลอกุศล มีโทษไมมีโทษ ฯลฯ 
๓. วิริยะ  มีอาหารคือ  โยนิโสมนสิการ ในความริเริ่ม ความกาวหนา บากบ่ัน 
๔. ปีติ  มีอาหารคือ  โยนิโสมนสิการ ในธรรมคือเรื่องซึ่งเปนท่ีต้ังแหงปติ 
๕. ปัสสัทธิ  มีอาหารคือ  โยนิโสมนสิการ ในกายปสสัทธิและจิตตปสสัทธิ 
๖. สมาธิ  มีอาหารคือ  โยนิโสมนสิการ ในสมาธินิมิต ในส่ิงท่ีไมทําใหใจพราสับสน 
๗. อุเบกขา  มีอาหารคือ  โยนิโสมนสิการ ในธรรมคือเรื่องซึ่งเปนท่ีต้ังแหงอุเบกขา 

อนาหารของโพชฌงค ก็คือ การขาดมนสิการในส่ิงท่ีจะทําใหเกิดโพชฌงคขอน้ันๆ 

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ก็คือ ธรรมท่ีเปนอารมณของสติ อรรถกถาแหงหนึ่งวา ไดแก โพธิปกขิยธรรม 

๓๗ ประการ และโลกุตรธรรม ๙
1688

 แตถามองกวางๆ ก็คือ การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ๔ นั่นเอง คัมภีร

วิสุทธิมัคคและสัมโมหวิโนทนี
1689

 แสดงธรรมท่ีชวยใหเกิดสติอีก ๔ อยาง คือ สติสัมปชัญญะ การหลีกเวนคน

สติเลอะเลือน คบหาคนท่ีมีสติกํากับตัวดี และทําใจใหนอมไปในสติสัมโพชฌงค 
ธรรมที่ช่วยให้เกิดธรรมวิจัย ทานแสดงไวอีก ๗ อยาง คือ ความเปนนักไตถามสอบคน การทําส่ิง

ตางๆ ใหหมดจดสดใส
1690

 การปรับอินทรียใหเสมอกัน การหลีกเวนคนปญญาทราม การเสวนาคนมีปญญา การ

พิจารณาเรื่องท่ีตองใชปรีชาลึกซึ้ง ความนอมจิตไปในการวิจัยธรรม 
ธรรมที่ช่วยให้เกิดวิริยะ ทานแสดงไว ๑๑ อยาง คือ การพิจารณาเห็นภัยตางๆ เชน ภัยอบาย (คอย

ปลุกใจตัวเองวา ถาไมพยายาม จะประสบอันตรายอยางน้ันอยางน้ี) การมองเห็นอานิสงสวา เพียรพยายามไปแลว 
จะไดประสบผลวิเศษ ท่ีเปนโลกิยะ และโลกุตระอยางนั้นๆ การพิจารณาวิถีแหงการปฏิบัติวา เปนทางดําเนินของ
บุคคลยิ่งใหญอยางพระพุทธเจาและมหาสาวก เปนตน เมื่อเราจะดําเนินทางนั้น มัวเกียจครานอยู ไปไมสําเร็จแน  

บอกอีก ๘ อยางท่ีเหลือ ใหครบ ๑๑ ตามท่ีทานแนะนําไว คือ ความเคารพในอาหารบิณฑบาตวา เราจะ
ทําใหเกิดผลมากแกทายกท้ังหลาย การพิจารณาความยิ่งใหญของพระศาสดาวา พระองคสรรเสริญความเพียร 
เราควรบูชาอุปการะของพระองคดวยปฏิบัติบูชา การพิจารณาภาวะที่ตนควรทําตัวใหสมกับการท่ีจะไดรับมรดก 
คือสัทธรรมอันยิ่งใหญ การบรรเทาถีนมิทธะดวยวิธีตางๆ เชน เปล่ียนอิริยาบถ และทําอาโลกสัญญา เปนตน 

หลีกเวนคนเกียจคราน คบหาคนขยัน พิจารณาสัมมัปปธาน และทําใจใหนอมไปในวิริยะ  
ธรรมที่ช่วยให้เกิดปีติ ทานแสดงไวอีก ๑๑ อยาง คือ ระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ระลึกถึง

ศีลคือความประพฤติดีงามของตน ระลึกถึงการบริจาคการใหการเสียสละท่ีตนไดทํา ระลึกถึงเทวดาและเทวธรรม

ท่ีมีในตน ระลึกถึงภาวะสงบคือนิพพาน หลีกเวนคนมัวซัวหมองเศรา เสวนาคนแจมใส พิจารณาพระสูตรท่ีชวน

เล่ือมใส และทําใจใหนอมไปในปติ 
                                                 
1688  สํ.อ.๓/๒๒๓ 
1689  ตอจากนี้ ถือเอาความจากวิสุทฺธิ.๑/๑๖๘-๑๗๑ และ วิภงฺค.อ.๓๖๐-๓๗๔ 
1690  ทําส่ิงตางๆ ใหสดใส หรือใหหมดจดสละสลวย เชน ผม ขน เล็บ ตัดใหเรียบรอย รางกายอาบน้ําใหสะอาด ผานุงหม ซักใหสะอาด 

ไมเหม็นสาบเปรอะเปอน ท่ีอยู ไมใหรกรุงรัง เปนตน 



๘๓๖  พุทธธรรม 
 

ธรรมที่ช่วยให้เกิดปัสสัทธิ ทานแสดงไวอีก ๗ อยาง คือ เสพโภชนะอันประณีต เสพบรรยากาศที่สุข

สบาย เสพอิริยาบถท่ีสุขสบาย ประกอบความเพียรพอปานกลาง หลีกเวนคนมีลักษณะเครียดกระสับกระสาย 

เสวนาคนที่มีลักษณะผอนคลายสงบ ทําใจใหนอมไปในปสสัทธิ 
 ธรรมที่ช่วยให้เกิดสมาธิ ทานแสดงไวอีก ๑๑ อยาง คือ ทําส่ิงตางๆ ใหหมดจดสดใส ฉลาดในนิมิต 

ปรับอินทรียใหเสมอกัน ขมจิตในเวลาท่ีควรขม ยกจิตในเวลาท่ีควรยก เม่ือใจไมสุขสดช่ืน ก็ทําใหราเริงดวย

ศรัทธาและสังเวช
1691

 เม่ือจิตดําเนินไปถูกตองดีแลว ก็วางทีเฉยดู (อุเบกขา) หลีกเวนคนใจไมเปนสมาธิ เสวนา

คนมีใจเปนสมาธิ พิจารณาฌานวิโมกข ทําใจใหนอมไปในสมาธิ 
ธรรมท่ีช่วยให้เกิดอุเบกขา ทานแสดงไวอีก ๕ อยาง คือ วางใจเปนกลางในสัตว (ท้ังพระ ท้ังชาวบาน) 

วางใจเปนกลางในสังขาร (ท้ังอวัยวะในตัว และขาวของ) หลีกเวนบุคคลท่ีหวงหวงสัตวและสังขาร คบหาคนท่ีมีใจ

เปนกลางในสัตวและสังขาร ทําใจใหนอมไปในอุเบกขา 

โพชฌงค ๗ ขอนั้น สงผลตอเน่ือง ดังตัวอยางการปฏิบัติท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว
1692

 สรุปเปนแนว

ความไดวา ภิกษุไดเลาเรียนสดับธรรม หรือคําสอนของทานผูรูผูทรงคุณแลว ปลีกกาย ปลีกใจ ไดโอกาสเหมาะ 
๑. ยกเอาธรรมท่ีไดสดับหรือส่ิงท่ีไดเลาเรียนน้ัน ข้ึนมานึกทบทวน หวนระลึก จับเอามานึกสํารวจ

ตรวจทาน เปนอันไดเจริญสติสัมโพชฌงค 
๒. เม่ือมีสติระลึกนึกถึงอยูอยางนั้น ก็ใชปญญาเฟน เลือกคัด คิดคน ไตรตรอง สอบสวน พิจารณา 

จัด จําแนก แยกแยะ สืบสาว ไปดวย เปนอันไดเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค 
๓. เมื่อใชปญญาเลือกเฟน ไตรตรอง สอบสวนพิจารณา ก็เปนอันไดใชความเพียร ยิ่งเลือกเฟน

มองเห็นความ เขาใจชัดข้ึนหรือลึกลงไป ไดสาระคืบหนา ก็ยิ่งคึกคัก มีกําลังใจ อยากเดินหนาตอไป 

กระตือรือรน แข็งขัน เพียรพยายาม ไมยนยอ เปนอันไดเจริญวิริยสัมโพชฌงค 
๔. พรอมกับท่ีระดมความเพียร เอาจริงเอาจัง มีกําลังใจเขมแข็งรุดหนา ก็เกิดปติท่ีเปนนิรามิส เปนอัน

ไดเจริญปติสัมโพชฌงค 
๕. เม่ือใจปติ ท้ังกายท้ังใจก็ผอนคลายสงบ เกิดกายปสสัทธิ และจิตตปสสัทธิ เปนอันไดเจริญปสสัทธิ

สัมโพชฌงค 
๖. เม่ือกายผอนคลายสงบ มีความสุข จิตก็ต้ังม่ัน (เปนสมาธิ) เปนอันไดเจริญสมาธิสัมโพชฌงค 
๗. เม่ือจิตต้ังมั่นแนวอยูกับงานของมัน หรือทํากิจของมันไดดีแลว ใจก็เรียบเขาท่ี เพียงแตวางทีเฉยดู

ไป หรือนิ่งดูไปสบายพอดี เม่ือปฏิบัติเชนน้ี ก็เปนอันไดเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค 
พระพุทธเจาทรงแสดงหลักไว ดังท่ีเคยยกมาใหดูแลววา สติปฏฐาน ๔ เปนอาหารหลอเล้ียงโพชฌงค ๗ 

และสติปฏฐาน ๔ นั้น เมื่อไดเจริญ ทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ เมื่อเจริญแลว 

ทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ
1693

  
น่ีก็คือวา การเจริญสติปฏฐาน เปนการสรางฐานปฏิบัติการ ใหคณะของโพชฌงคมาลงสนามทํางาน 

                                                 
1691  คําวา สังเวช ไมพึงเขาใจวาสลดหดหู แตหมายถึงอาการกลับไดคิด หรือเกิดแรงดลใจท่ีจะเรงทําส่ิงดีงาม (ตรงกับคําวา สมุตเตชนะ 

ซ่ึงแปลวา เราใหกลา ตรงขามกับหงอยกอย เชน วิสุทฺธิ.๓/๒๙๙) 
1692  สํ.ม.๑๙/๓๗๓-๓๘๐/๙๘-๑๐๐; อรรถกถาวา โพชฌงค ๗ ขอในกรณีน้ี เปนไปในขณะจิตเดียวกัน (วิภงฺค.อ.๔๐๘) 
1693  ตามปกติ ตรัสตอจากการเจริญอานาปานสติสมาธิ, ดู ม.อุ.๑๔/๒๘๗/๑๙๓; สํ.ม.๑๙/๑๓๘๑/๔๑๗; ๑๔๐๐/๔๒๓ 
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วิธีเจริญสติปฏฐาน ๔  ท่ีจะยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ  ก็คือ  เมื่อมีกายานุปสสนา  เวทนานุปสสนา  

จิตตานุปสสนา หรือธรรมานุปสสนาอยู ในเวลานั้น บุคคลผูน้ันจะมีสติกํากับอยู ไมเลือนหลง เม่ือมีสติอยูอยาง

น้ัน ก็ใชปญญาสอบสวน สืบคนเลือกเฟนธรรม ตามหลักของธรรมวิจัย ตอจากนั้น การปฏิบัติตามโพชฌงคขอ

อื่นๆ ก็จะดําเนินไปตามลําดับ อยางท่ีกลาวแลวขางตน ชวยนําไปสูวิชชาและวิมุตติในที่สุด 
แมแตในเวลาฟงธรรม ถาต้ังจิตมนสิการ ทุมเทใหอยางหมดใจ เง่ียโสตลงสดับ ในเวลานั้น นิวรณ ๕ ก็

ไมมี และโพชฌงค ๗ ก็เจริญเต็มบริบูรณได
1694 

โพชฌงค ๗ น้ี  จะเจริญโดยปฏิบัติพรอมไปกับขอปฏิบัติอื่นๆ ท้ังหลายก็ได  เชน  ปฏิบัติพรอมไปกับ 

อานาปานสติ  พรอมไปกับอัปปมัญญา  หรือพรหมวิหาร ๔  และสัญญาตางๆ  เชน  อนิจจสัญญา  อสุภสัญญา  

วิราคสัญญา และนิโรธสัญญา เปนตน และจะชวยใหขอปฏิบัติเหลาน้ัน เปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ เพื่อความ

โปรงปลอดรอดภัยอยางมาก เพื่อความสังเวช คือปลุกเราใจใหกระตือรือรนในกุศลธรรมเปนอยางมาก เพื่อผาสุ

วิหารคือความอยูผาสุกเปนอยางมาก
1695 

ในการปฏิบัติตอจิตของตนที่เปนไปตางๆ ทานก็ใหนําโพชฌงคมาใชดวย และหลักการในเร่ืองน้ี สามารถ

นํามาใชในการประคับประคองจิตท่ียังใหมตอสมาธิใหมีสมาธิกลาแข็งยิ่งข้ึน
1696

 ขอยกพุทธพจนมาใหดูดังนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น มิใช่กาลสําหรับเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์...

สมาธิสัมโพชฌงค์...อุเบกขาสัมโพชฌงค์, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่า จิตที่หดหู่นั้น ยากที่จะ
ให้ฟ้ืนขึ้นได้ ด้วยธรรมเหล่าน้ัน เปรียบเหมือนว่า บุรุษต้องการจะโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพลง เขา
ใส่หญ้าสด โคมัยสด ไม้สดลงไป สาดนํ้าเข้าไป และโรยฝุ่นลงไปในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถ
โหมไฟกองเล็กให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือไม่? (ตอบ: ไมไดเลย) สมัยท่ีจิตหดหู่ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน... 

“สมัยใด จิตหดหู่ สมัยน้ัน เป็นกาลสําหรับเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์...วิริยสัมโพชฌงค์...
ปีติสัมโพชฌงค์, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่าจิตที่หดหู่นั้น ปลุกให้ฟื้นขึ้นได้ง่าย ด้วยธรรม
เหล่าน้ัน เปรียบเหมือนว่า บุรุษต้องการจะโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพลง เขาใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง 
ไม้แห้งลงไป เป่าลมเข้า และไม่โรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กให้ลุกโพลง
ขึ้นได้หรือไม่ (ตอบ: ไดอยางน้ัน) สมัยท่ีจิตหดหู่ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน... 

“ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น มิใช่กาลสําหรับเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์...         
วิริยสัมโพชฌงค์...ปีติสัมโพชฌงค์, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะว่า จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ยากที่จะให้
สงบได้ ด้วยธรรมเหล่านั้น เปรียบเหมือนว่า บุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขาใส่หญ้าแห้ง 
โคมัยแห้ง ไม้แห้งลงไป เป่าลมเข้า และไม่โรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่
ได้หรือไม่? (ตอบ: ไมไดเลย) สมัยท่ีจิตฟุ้งซ่าน ก็ฉันน้ันเหมือนกัน... 

“สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยน้ัน เป็นกาลสําหรับเจริญปัสสัทธิสัมโพธิฌงค์...สมาธิสัมโพชฌงค์
...อุเบกขาสัมโพชฌงค์, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ให้สงบได้โดยง่าย
ด้วยธรรมเหล่านั้น, เปรียบเหมือนว่า บุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขาใส่หญ้าสด โคมัยสด 
ไม้สดลงไป สาดนํ้าเข้าไป และโรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ลงได้
หรือไม่? (ตอบ: ไดอยางนั้น) สมัยท่ีจิตฟุ้งซ่าน ก็ฉันน้ันเหมือนกัน... 

                                                 
1694  สํ.ม.๑๙/๔๙๒-๕/๑๓๔-๕ 
1695  สํ.ม.๑๙/๖๔๓-๖๖๗/๑๘๐-๓ 
1696  ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๙ 



๘๓๘  พุทธธรรม 
 

“ส่วนสติ เรากล่าวว่า มีประโยชน์ในทุกกรณี”1697 

โพชฌงค์ ๗ น้ี ในบาลีทานแสดงเปนความหมายของภาวนาปธาน คือความเพียรในการทําใหเกิดกุศล

ธรรม
1698

 และเปนยอดของปธานทั้งหลาย
1699

 เปนภาวนาพละ
1700

 เปนวิธีกําจัดอาสวะดวยภาวนา
1701

 เปนกรรม

ชนิดไมดําไมขาว ซึ่งเปนไปเพื่อความส้ินกรรม
1702

 เปนอปริหานิยธรรม คือธรรมท่ีเปนไปเพื่อความเจริญถายเดียว 

ไมมีเส่ือมเลย
1703

 และเปนมรรคาใหถึงอสังขตะ คือนิพพาน เชนเดียวกับโพธิปกขิยธรรมอยางอื่นๆ
1704 

(๕) องคมรรคสามัคคีพรอมไดท่ี 

ดังไดกลาวแลววา ความมุงหมายของสัมมาสมาธิ ก็เพื่อใหเปนสนามปฏิบัติการของปญญา หรือพูดให
กวางวา เพื่อทําใหจิตเปนสถานท่ีเหมาะสมดีท่ีสุด ท่ีองคธรรมท้ังหลายจะมาทํางานรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงค 
คือการรูแจงสัจธรรม กําจัดกิเลส ถึงภาวะดับปญหาไรทุกข และก็ไดกลาวแลวเชนเดียวกันวา องคมรรคท้ัง ๘ 

ประการทํางานประสานสอดคลองสงเสริมกัน โดยมีสัมมาทิฏฐิเปนหัวหนานําทางไป   
จึงเปนอันไดความในตอนน้ีวา องคมรรคอื่นท้ัง ๗ ขอ เปนเครื่องเก้ือหนุนใหกําลังแกสมาธิ ชวยให

สมาธิเกิดขึ้นได ดํารงอยูไดดี เปนสัมมาสมาธิ คือสมาธิท่ีถูกตอง ซึ่งจะใชงานไดผลตามตองการ สงผลคืบหนา
ตอไปอีกจนถึงจุดหมาย โดยชวยใหเกิดองคธรรมเพิ่มขึ้นอีก ๒ อยางในขั้นสุดทาย เรียกวา สัมมาญาณ (หยั่งรู

ชอบ) และสัมมาวิมุตติ (หลุดพนชอบ)  
เมื่อมองในแงน้ี ทานเรียกองคมรรคอื่นทั้ง ๗ ขอ วาเปน “สมาธิบริขาร” แปลวา บริขารของสมาธิ 

หมายความวา เปนเคร่ืองประกอบ เครื่องแวดลอม เครื่องหนุนเสริม หรือเคร่ืองปรุงของสมาธิ  
สมาธิท่ีประกอบดวยบริขารน้ีแลว เรียกวา เปนอริยสัมมาสมาธิ นําไปสูจุดหมายได ดังบาลีวา 

“สมาธิบริขาร ๗ ประการเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู ้ ผู้เห็น เป็นอรหันตสัมมา
สัมพุทธะ ทรงจัดวางไว้เป็นอย่างดีแล้ว เพื ่ออบรมบ่มสัมมาสมาธิ เพื่อความบริบูรณ์แห่ง
สัมมาสมาธิ, เจ็ดประการไหน? ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ;  

“เอกัคคตาแห่งจิต ที่แวดล้อมด้วยองค์ ๗ เหล่านี้ เรียกว่า สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะ ซึ่งมี
อุปนิสัย (มีท่ีอิงท่ียันท่ีรองรับ) บ้าง มีบริขาร (มีเครื่องประกอบหรือเครื่องช่วยหนุน) บ้าง” 

“เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอแก่การ, เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอแก่การ, 
เมื่อมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะจึงพอแก่การ, เมื่อมีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะจึงพอแก่การ, 
เมื่อมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะจึงพอแก่การ, เมื่อมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอแก่การ, 

                                                 
1697  สํ.ม.๑๙/๕๖๙-๕๗๒/๑๕๖-๘ 
1698  ที.ปา.๑๑/๒๓๘/๒๓๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔/๒๑ 
1699  ที.ปา.๑๑/๘๑/๑๑๕ 
1700  องฺ.ติก.๒๐/๒๕๘/๖๗ 
1701  ม.มู.๑๒/๑๘/๑๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๙/๔๓๗ 
1702  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๓๘/๓๒๒ 
1703  ที.ม.๑๐/๗๘/๙๓; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๔/๒๔ 
1704  สํ.สฬ.๑๘/๗๑๕/๔๔๙; อนึ่ง พึงสังเกตวา เฉพาะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค ทานถือเปนความหมายหนึ่งของสัมมาทิฏฐิที่เปนโลกุตระ   

(ม.อุ.๑๔/๒๕๘/๑๘๑) และเปนโพธิ (ขุ.ม.๒๙/๖๙๑/๕๕๘) 
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เมื่อมีสัมมาสติ  สัมมาสมาธิจึงพอแก่การ,  เมื่อมีสัมมาสมาธิ  สัมมาญาณจึงพอแก่การ,   
เม่ือมีสัมมาญาณ สัมมาวิมุตติจึงพอแก่การ”1705 

มรรคมีองค ๘ หรืออัฏฐังคิกมรรคนี้ เมื่อเจริญพรั่งพรอมถึงท่ี ก็จะถึงขีด และถึงขณะหนึ่ง ซึ่งองคมรรค
ท้ังหมดรวมกันทําหนาท่ี ใหเกิดญาณอันแรงกลาสวางข้ึนมา หย่ังเห็นสัจธรรม และกําจัดกวาดลางกิเลสท่ีหุมหอ

บีบค้ันจิตออกไป การท่ีองคมรรคท้ังหมดทําหนาท่ีพรอมกันเชนนี้ เรียกวาเปน “มรรค” เพราะเปนขณะซึ่งมี

องคประกอบท้ังหมดครบเปนมรรคจริงๆ   
เม่ือมรรคทําหนาท่ีแลว ก็มีภาวะท่ีเปนผลตามมา คือความรูความเขาใจในสัจธรรม และความหลุดพน

จากกิเลส ไรส่ิงบีบคั้น เปนอิสระ เรียกส้ันๆ วา “ผล”  
ถาทุกอยางคอยดําเนินไปตามลําดับ จะมีการทําหนาท่ีของมรรคเชนน้ี ท่ีแรงหรือเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้น จนเสร็จ

ส้ินรวมท้ังหมด ๔ คราว หรือ ๔ ข้ัน จึงเรียกวามรรค ๔ และภาวะท่ีเปนผลก็จึงมี ๔ เชนเดียวกัน รวมเรียกวา 

มรรค ๔ ผล ๔ หรือ อริยมรรค ๔ อริยผล ๔ คือ โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค 

สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค และอรหัตผล   
จะเห็นวา มรรคน้ี วาโดยองคประกอบมี ๘ จึงเรียกวา อัฏฐังคิกมรรค แปลวา มรรคมีองค ๘  
แตวาโดยปฏิบัติการ หรือการทํากิจ มี ๔ ลําดับขั้น เรียกกันวา จตุมรรค แปลวา มรรค ๔ 

1706
 (คูกับ 

จตุผล คือ ผล ๔) 
อาการท่ีองคธรรมท้ังหลายทําหนาท่ีพรอมกัน ในขณะจิตเดียว ยังผลท่ีตองการใหสําเร็จนี้ ทานเรียกวา 

ธรรมสามัคคี1707
 และธรรมสามัคคี ก็คือ โพธิ อันไดแก ความตรัสรู

1708
  

ในขณะแหงมรรคน้ี มิใชเฉพาะองคมรรคเพียง ๘ เทานั้น แมโพธิปกขิยธรรมท้ัง ๓๗ ประการก็เกิดขึ้น 

ทําหนาท่ีพรอมหมดในขณะจิตเดียวกัน
1709

  
อยางไรก็ตาม โพธิปกขิยธรรมท้ังหมดน้ัน ก็สรุปลงไดในองคมรรคท้ัง ๘ น่ันเอง

1710
 ดังน้ัน เม่ือพูดถึง

มรรค ก็จึงเปนอันครอบคลุมถึงธรรมอื่นที่เก่ียวของท้ังหมด  
อาจมีผูสงสัยวา องคมรรคหลายอยาง จะทําหนาท่ีในขณะหน่ึงขณะเดียวกันไดอยางไร โดยเฉพาะองค

ฝายศีล เชน สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ ดูไมนาจะเกี่ยวของในกรณีอยางน้ีเลย   

                                                 
1705  ที.ม.๑๐/๒๐๖/๒๔๘; บางสวนคลายที่ ม.อุ.๑๔/๒๕๓/๑๘๑; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๒/๔๒; กลาวถึงเฉพาะตัวสมาธิบริขาร ที่ ที.ปา.๑๑/

๓๒๘/๒๖๔; ใน ม.มู.๑๒/๕๐๘/๕๕๐ กลาวเฉพาะสมาธิบริขาร ตัวที่ใกลชิดท่ีสุด คือสัมมาวายามะอยางเดียว; สวนคัมภีรเนตติ-
ปกรณ (เนตฺติ.๑๒๕) จัดเอากายที่ผอนคลายสงบ ไมเครียด หรือไมกระสับกระสาย วาเปนสมาธิบริขาร; อน่ึง คําวา พอแก่การ 
แปลจาก ปโหติ จะแปลวา “จึงพอเหมาะได” ก็ได. 

1706  คําเรียกรวมที่ใสจํานวนเขาดวยเปน จตุมรรค (จตุมคฺค) นี้ เกิดขึ้นในชั้นอรรถกถา และตามปกติ มาในรูปที่สมาสกับคําอื่น ดู สํ.อ.

๑/๒๔๑; ๓/๓๖; สุตฺต.อ.๑/๗; ปฏิสํ.อ.๒๐๗; วิสุทฺธิ.๓/๓๔๓. 
1707  คําวา ธรรมสามัคคี เทาท่ีพบ มีใชครั้งแรกใน ขุ.ม.๒๙/๒๑๑/๑๕๙; ท่ีใชในสมัยตอมา เชน นิทฺ.อ.๑/๗๙; วิภงฺค.อ.๔๐๓; นาสังเกตวา

มักมีการเอาคําวาธรรมสามัคคี ไปสับสนกับคําวามัคคสมังคี ซ่ึงหมายถึงบุคคลผูประกอบพร่ังพรอมดวยมรรคขั้นใดขั้นหน่ึงใน
อริยมรรค ๔ ขั้น เชน อภิ.ปุ.๓๖/๑๕๐/๒๓๓ (ที่ ม.อุ.๑๔/๑๐๙/๙๒  มีธรรมสามัคคี ซ่ึงใชตางไปอีกความหมายหนึ่ง) 

1708  ม.อ.๑/๑๑๕; ขุทฺทก.อ.๙๓ 
1709  ตนเคาการอธิบายเรื่ององคมรรค และองคธรรมตางๆ เกิดในขณะแหงมรรคขณะจิตเดียว ดู ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๒๗-๙/๔๑๙-๔๒๔; และ

ในสมัยอรรถกถา เชน วิสุทฺธิ.๓/๙๗, ๓๓๐; วิภงฺค.อ.๑๕๗, ๔๑๖ 
1710  โพธิปักขิยธรรม ๓๗  คือ  สติปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  มรรคมีองค ๘, การจัด

โพธิปกขิยธรรมเขาในมรรค ดู วิสุทฺธิ.๓/๙๙-๑๐๐; วิภงฺค.อ.๑๑๔ (เคยอาง) 



๘๔๐  พุทธธรรม 
 

ปญหาขอนี้ คงจะตอบใหเขาใจได ดวยเอาตัวอยางท่ีเห็นงายกวาเขามาเทียบ เชน คนยิงปนแมน หรือยิง

ธนูแมน   
ในวันท่ีมีการประกวด หรือแสดง เราเห็นเขายิงปนหรือธนูถูกเปา ประสบความสําเร็จ เขาไดรับชัยชนะ 

ยิงถูกเปา ดวยการยิงท่ีเปนไปในเวลาขณะเดียวเทาน้ัน   
ถามองผิวเผิน ก็อาจพูดเพียงแควา เขามือดี หรือมือแมน จึงยิงถูก แลวก็ผานไป แตถามองเหตุปจจัย

ใหลึกซึ้ง เบ้ืองหลังความมีมือดี มือแมน และการยิงถูก ขณะเดียวคราวเดียวน้ัน เราอาจสืบเห็นการฝกหัดซักซอม

ท่ีใชเวลากอนหนาเหตุการณน้ันยาวนาน   
เขาอาจฝก ต้ังแตการวางทา การยืน การวางเทา วางขา วางไหล วางแขน วิธีจับ วิธีประทับอาวุธ การเล็ง 

การกะระยะ การหัดใชกําลังใหพอดี ปญญา ไหวพริบ การตัดสินใจ และจิตใจท่ีแนวแน เปนตน มากมาย จน

เกิดความคลองแคลว ช่ําชอง ทําไดในเวลาฉับไว เขาท่ีทันที จนรูสึกเหมือนเปนไปเอง โดยไมตองใชความ

พยายาม   
ครั้นถึงคราวแสดง ในเวลาที่เขายิงถูกเปาอยางแมนยํา อันเปนไปในขณะเดียวน้ัน ยอมมีความจริงท่ีไม

อาจปฏิเสธไดเลยวา การยิงแมนวิบเดียวนั้น เปนผลรวมของการจับ ถือ วางกิริยาทาทาง ใชกําลังพอดีดานรางกาย 

ความมั่นใจ จิตต้ังม่ัน แนวแน และความรูไว ไหวพริบท้ังหมด ท่ีเปนเหตุปจจัยพรั่งพรอมอยูเบ้ืองหลังต้ังมากมาย   
พูดอีกอยางหนึ่ง กิริยาอาการ ความพอดีของรางกายท้ังหมด ก็ดี ภาวะจิตใจท่ีพรอม และทํางานไดท่ี ก็ดี 

ปญญาท่ีรูเขาใจบัญชาใหตัดสินทําการ ก็ดี ทําหนาท่ีรวมกันทั้งหมดในการยิงขณะเดียวกัน  
มองยอนทางวา ความพรอมพอดีของกาย ความพรอมพอดีของใจ ความพรอมพอดีของปญญา ในเวลา

ขณะเดียวน้ัน ก็คือผลของการซักซอมฝกหัดตลอดเวลายาวนาน เปนแรมเดือนแรมปท้ังหมด   
จึงพูดไดวา การยิงถูกเปาขณะเดียวน้ัน เปนผลงานของการฝกซอมที่ยาวนาน เปนเดือน เปนป ท้ังหมด 

โดยที่ความถนัด ความสามารถ ความชํานิชํานาญ ท่ีเปนผลจากการฝกแรมเดือนแรมปท้ังหมดนั้น ไมวาทางกาย 

ทางจิตใจ และทางปญญา ทุกอยาง ทุกดาน ทุกสวน ทํางานรวมพรอมกันท้ังหมดในการยิงขณะเดียวนั้น  

อนึ่ง ณ จุดนี้แหละ ท่ีปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลเขามาเกี่ยวของ โดยเฉพาะความพรอม

หรือแกกลาของอินทรียตางๆ  
- บางคนอาจฝกซอมไมตองมาก ก็ประสบความสําเร็จโดยงาย  
- บางคนอาจฝกหัดใชเวลานาน แตฝกไปสบายๆ ก็สําเร็จ  
- บางคนท้ังฝกยากลําบาก ท้ังตองใชเวลายาวนาน จึงสําเร็จ  
- บางคนจะฝกหัดอยางไร ก็ไมอาจประสบความสําเร็จไดเลย    
นอกเหนือจากความแตกตางระหวางบุคคลแลว ความสําเร็จ และความชาเร็ว เปนตน ยังขึ้นตอปจจัยอื่น

อีก โดยเฉพาะการฝกท่ีถูกวิธี การมีผูแนะนํา หรือครูดี ท่ีเรียกวากัลยาณมิตร ตลอดจนสภาพในกาย และ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนตน  
โดยนัยนี ้ทานจึงจําแนกการปฏิบัติธรรมท่ีประสบความสําเร็จเปน ๔ ประเภท เรียกวา ปฏิปทา ๔ คือ

1711 

                                                 
1711  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๑-๓/๒๐๐-๔; ๑๖๖-๘/๒๐๗-๙; ที.ปา.๑๑/๘๒/๑๑๕; ๒๔๙/๒๔๑; องฺ.ทสก.๒๔/๒๙/๖๗; อภิ.วิ.๓๕/๘๓๐/๔๔๙; 

ตัวอยางตามบาลีในอังคุตตรนิกายวา  พระสารีบุตร เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา  พระมหาโมคคัลลานะ เปน ทุกขาปฏิปทา   
ขิปปาภิญญา; นาสังเกตวา วิสุทฺธิ.๓/๓๑๔ กลาวถึงปฏิปทาของพระมหาโมคคัลลานะไมสูสอดคลองกับบาลี. 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๔๑ 
 

  

๑. ทุกขา  ปฏิปทา   ทันธาภิญญา ปฏิบัติยากลําบาก  ท้ังรู (มีอภิญญา) ชา 
๒. ทุกขา  ปฏิปทา   ขิปปาภิญญา  ปฏิบัติยากลําบาก  แตรู (มีอภิญญา) เร็ว 
๓. สุขา   ปฏิปทา   ทันธาภิญญา ปฏิบัติสะดวกสบาย  แตรู (มีอภิญญา) ชา 
๔. สุขา   ปฏิปทา   ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวกสบาย  ท้ังรู (มีอภิญญา) เร็ว 

ในบรรดาองคประกอบตางๆ หลายๆ อยาง ท่ีทําใหปฏิบัติยากหรืองาย รูไดชาหรือเร็วนั้น สมาธิก็เปน

ปจจัยแหงความแตกตางอยางหน่ึงดวย  
ไดกลาวแลววา ผูปฏิบัติธรรมอาจเจริญวิปสสนาไปไดทันที โดยอาศัยสมาธิข้ันตนเพียงเล็กนอย และก็

เปนไปไดท่ีจะบรรลุอาสวักขยญาณท่ีเปนจุดหมาย แตใครจะบําเพ็ญสมถะใหไดฌานเสียกอน เปนฐานม่ันคงแลว

จึงเจริญวิปสสนาก็ได   
ความขอนี้ก็มาชัดขึ้นที่เรื่องปฏิปทา ๔ น้ีดวย กลาวคือ ทานแสดงวา ผูท่ีไดฌาน ๔ แลว จะมีการปฏิบัติ

ท่ีเปน สุขา ปฏิปทา คือ ปฏิบัติสะดวกสบาย สวนผูท่ีเจริญอสุภสัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา และมรณ-สัญญา 
เปนตน (พวกนี้ ตามหลักท่ีผานมาแลววา ไดอยางมากเพียงปฐมฌาน หรือเพียงอุปจารสมาธิ) จะมีการปฏิบัติท่ี
เปน ทุกขา ปฏิปทา คือ ปฏิบัติยากลําบาก ไมสูฉํ่าชื่นในระหวางปฏิบัติ 

ตอไปนี้ เปนตัวอยางพุทธพจนแสดงวิธีปฏิบัติธรรมแนวหนึ่ง ซึ่งใหเห็นการท่ีโพธิปกขิยธรรมท้ังหมด

เนื่องอยูดวยกันกับมรรคมีองค ๘ และเปนวิธีปฏิบัติท่ีมองเผินๆ อาจวางาย ไมมีอะไรมาก คือ สําหรับผูพรอม
แลว ก็งาย แตผูไมพรอม อาจยาก และอาจตองปฏิบัติอะไรๆ อื่นอีกมาก เพ่ือทําใหพรอม 

“ภิกษุท้ังหลาย บุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ตามเป็นจริง ซึ่งจักษุ...ซึ่งรูปทั้งหลาย...ซึ่งจักขุวิญญาณ
...ซึ่งจักขุสัมผัส...ซึ่งเวทนา สุข ทุกข์ หรือไม่ทุกข์ไม่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
ย่อมไม่ติดใคร่ใน (จักษุเป็นต้นที่กล่าวมาแล้ว) นั้น, เมื่อเขาไม่ติดใคร่ ไม่ผูกรัดตัว ไม่ลุ่มหลง 
เล็งเห็นโทษอยู่ อุปาทานขันธ์ ๕ ย่อมถึงความไม่เติบขยายต่อไป, ตัณหา อันนําให้มีภพใหม่ 
ประกอบด้วยนันทิราคะ ซึ่งครุ่นใคร่ใฝ่หาในอารมณ์ต่างๆ ก็ถูกละได้, ความกระวนกระวายกายก็
ดี ความกระวนกระวายใจก็ดี ความแผดเผาทางกายก็ดี ความแผดเผาทางใจก็ดี ความเร่าร้อน
กายก็ดี ความเร่าร้อนใจก็ดี ก็ถูกละได้, เขาย่อมได้เสวยทั้งสุขทางกาย ท้ังสุขทางใจ;  

“บุคคลที่เป็นเช่นนั้นแล้ว มีความเห็นอันใด ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความดําริใด 
ความดํารินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะ มีความพยายามใด ความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะ มี
สติใด สตินั้นก็เป็นสัมมาสติ มีสมาธิใด สมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรม วจีกรรม 
อาชีวะของเขา ย่อมบริสุทธิ์ดีตั้งแต่ต้นทีเดียว, มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นอริยะของเขา ย่อมถึง
ความเจริญเต็มบริบูรณ์ได้ ด้วยอาการอย่างน้ี” 

“เม่ือเขาเจริญมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นอริยะนี้อยู่อย่างนี้ แม้สติปัฏฐาน ๔ ก็ย่อมถึงความ
เจริญเต็มบริบูรณ์ แม้สัมมัปปธาน ๔...แม้อิทธิบาท ๔...แม้อินทรีย์ ๕...แม้พละ ๕...แม้
โพชฌงค์ ๗ ก็ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์, เขาย่อมมีธรรม ๒ อย่างนี้ คือ สมถะ และ
วิปัสสนา เข้าเคียงคู่กันไป;  



๘๔๒  พุทธธรรม 
 

“ธรรมเหล่าใด พึงกําหนดรู้ด้วยอภิญญา1712 เขาก็กําหนดรู้ด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมเหล่านั้น
, ธรรมเหล่าใด พึงละด้วยอภิญญา เขาก็ละด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมเหล่านั้น, ธรรมเหล่าใด พึง
ให้เกิดมีด้วยอภิญญา เขาก็ทําให้เกิดมีด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมเหล่านั้น, ธรรมเหล่าใด พึง
ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา เขาก็ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา ซ่ึงธรรมเหล่านั้น”  

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าไหน พึงรู้เท่าทันด้วยอภิญญา? ได้แก่ สิ่งที่เรียกว่าอุปาทาน-
ขันธ์ ๕ กล่าวคือ รูปอุปาทานขันธ์ เวทนาอุปาทานขันธ์ สัญญาอุปาทานขันธ์ สังขาร-
อุปาทานขันธ์ วิญญาณอุปทานขันธ์... 

“ธรรมเหล่าไหน พึงละด้วยอภิญญา? ได้แก่ อวิชชา และภวตัณหา 

“ธรรมเหล่าไหน พึงทําให้เกิดมี (เจริญ) ด้วยอภิญญา? ได้แก่ สมถะ และวิปัสสนา” 

“ธรรมเหล่าไหน พึงทําให้ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา? ได้แก่ วิชชา และวิมุตติ”1713 

มีพุทธพจนแหงหนึ่ง สรุปธรรมท้ังหมดไว ดังน้ี1714 

“ภิกษุทั ้งหลาย พวกเธอถูกถามอย่างนี ้ พึงตอบชี้แจงแก่เหล่าอัญเดียรถีย์ปริพาชก 
เหล่าน้ัน อย่างน้ีว่า: แน่ะ ท่านผู้มีอายุ 

๑. ธรรมท้ังปวง มีฉันทะเป็นมูล  (ฉนฺทมูลกา) 
๒. ธรรมท้ังปวง  มีมนสิการเป็นที่ก่อตัว  (มนสิการสมฺภวา) 
๓. ธรรมท้ังปวง  มีผัสสะเป็นแหล่งเกิด  (ผสฺสสมุทยา) 
๔. ธรรมท้ังปวง มีเวทนาเป็นท่ีชุมนุม  (เวทนาสโมสรณา) 
๕. ธรรมท้ังปวง มีสมาธิเป็นประมุข  (สมาธิปมุขา) 
๖. ธรรมท้ังปวง   มีสติเป็นเจ้าใหญ่  (สตาธิปเตยฺยา) 
๗. ธรรมท้ังปวง   มีปัญญาเป็นยอดย่ิง  (ปญฺญุตฺตรา) 
๘. ธรรมท้ังปวง มีวิมุตติเป็นแก่น  (วิมุตฺติสารา) 
๙. ธรรมท้ังปวง มีอมตะเป็นที่หย่ังลง  (อมโตคธา) 
๑๐. ธรรมท้ังปวง มีนิพพานเป็นสุดท้าย  (นิพฺพานปริโยสานา)” 

                                                 
1712  คําวา “อภิญญา”  เปนคําที่นาศึกษามากคําหนึ่ง แปลกันมาวา ปญญาอันย่ิง หรือความรูย่ิง (= อุตตมปญญา ที่ องฺ.อ.๒/๘ และอธิก-

ญาณ ท่ี วินย.อ.๑/๑๓๔; ที.อ.๑/๒๑๘; ปฏิสํ.อ.๑/๑๖๔) อาจแปลโดยอาศัยรูปศัพทวา ความรูเจาะตรง ความรูจําเพาะ ความรูเหนือ 

(ประจักษทางประสาททั้ง ๕?)  
   คัมภีรอัฏฐสาลินี และวิสุทธิมัคค อธิบายวา ปญญาท่ีเปนไปต้ังแตอุปจาระ (อุปจารสมาธิ) จนถึงอัปปนา (อัปปนาสมาธิ) 

เรียกวา อภิญญา (สงฺคณี.อ.๒๙๔; วิสุทฺธิ.๑/๑๐๘) คัมภีรปรมัตถมัญชุสาชี้เฉพาะลงไปอีกวา อภิญญา คืออัปปนาปญญา (ปญญาที่
เกิดเมื่อจิตเปนอัปปนาสมาธิ, วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๑๖๓); ปราชญบางทานแปลเปนภาษาอังกฤษวา direct knowledge บางทีจะเปนความรู
จําพวก intuition ขอควรศึกษา คือ นาตรวจสอบวา สภาพจิตขณะเกิด intuition เปนอยางไร  

1713  ม.อุ.๑๔/๘๒๘-๘๓๑/๕๒๓-๖ (ขอความท่ีตรัสเก่ียวกับ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน และส่ิงอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ก็เปนอยางเดียวกัน 

จึงไมไดแปลลงไว); ขอความทอนปลายวาดวยธรรมท่ีพึงกําหนดรูดวยอภิญญา เปนตน มีในท่ีมาอ่ืนอีก คือ สํ.ม.๑๙/๒๙๐-๕/๗๗-

๙; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๓. 
1714  องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓; และมีที่คลายกันนี้อีก คือ องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๙/๓๕๐; ๒๑๘/๓๙๙ เฉพาะแหงหลังกลาวถึง สังกัปป และวิตักกะ เริ่ม

ขอตนวา มีนามรูปเปนอารมณ นอกน้ันคลายกัน; เฉพาะขอ ฉนฺทมูลกา พึงเทียบ ม.อุ.๑๔/๑๒๑/๑๐๑; สํ.ข.๑๗/๑๘๔/๑๒๒ ดวย. 



บทท่ี ๑๖ องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ  ๘๔๓ 
 

  

อีกแหงหน่ึงตรัสวา 
1715 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยู่ครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจริยะ หรือพรหมจรรย์) นี้ อันมี
สิกขาเป็นอานิสงส์ มีปัญญาเป็นยอดยิ่ง มีวิมุตติเป็นแก่น มีสติเป็นอธิปไตย 

“ชีวิตประเสริฐ มีสิกขาเป็นอานิสงส์อย่างไร? คือ สิกขาฝ่ายอภิสมาจาร เราบัญญัติไว้แก่
สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส เพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไป
ของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว, สิกขาฝ่ายอภิสมาจาร เราบัญญัติไว้...ด้วยประการใดๆ สาวกนั้นย่อมถือ
ปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ด้วยประการนั้นๆ ไม่ทําให้ขาด ไม่ทําให้ทะลุ ไม่ให้ด่าง 
ไม่ให้พร้อย,  

“อีกประการหนึ่ง สิกขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์ เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้น
ทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง, สิกขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์ เราบัญญัติไว้...ด้วยประการใดๆ 
สาวกนั้นย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ด้วยประการนั้นๆ ไม่ทําให้ขาด ไม่ทําให้
ทะลุ ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย,   

“ชีวิตประเสริฐ มีสิกขาเป็นอานิสงส์ อย่างน้ีแล 

“ชีวิตประเสริฐ มีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างไร? คือ ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแล้วแก่เหล่า
สาวกในธรรมวินัยนี้ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง, ธรรมทั้งหลาย เราแสดง
แล้ว...โดยประการใดๆ ธรรมเหล่านั้น ย่อมเป็นสิ่งที่สาวกมองเห็นจบถ้วนโดยประการนั้นๆ 
ด้วยปัญญา,   

“ชีวิตประเสริฐ มีปัญญาเป็นยอดย่ิง อย่างน้ีแล 

“ชีวิตประเสริฐ มีวิมุตติเป็นแก่นอย่างไร? คือ ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวก
ในธรรมวินัยน้ี เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง, ธรรมทั้งหลาย เราแสดงแล้ว...
โดยประการใดๆ ธรรมเหล่าน้ัน ย่อมเป็นส่ิงท่ีสาวกสัมผัสโดยประการน้ันๆ ด้วยวิมุตติ,  

“ชีวิตประเสริฐ มีวิมุตติเป็นแก่น อย่างน้ีแล  

“ภิกษุท้ังหลาย ชีวิตประเสริฐ มีสติเป็นอธิปไตยอย่างไร? คือ สาวกมีสติคอยกํากับอยู่เป็น
อย่างดีในภายในทีเดียวว่า เราจักบําเพ็ญสิกขาฝ่ายอภิสมาจาร ที่ยังไม่บริบูรณ์ ให้บริบูรณ์ หรือ
สิกขาฝ่ายอภิสมาจาร ท่ีบริบูรณ์แล้ว เราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะน้ันๆ ดังน้ีบ้าง 

“...ว่า เราจักบําเพ็ญสิกขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์ ที่ยังไม่บริบูรณ์ ให้บริบูรณ์ หรือสิกขาฝ่าย
อาทิพรหมจรรย์ ท่ีบริบูรณ์แล้ว เราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆ ดังน้ีบ้าง 

“...ว่า เราจักตรวจพิจารณาเห็นจบถ้วน ซึ่งธรรมที่ยังมิได้มองเห็นจบถ้วน ด้วยปัญญาในฐานะ
นั้นๆ หรือธรรมที่มองเห็นจบถ้วนแล้ว เราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บ้าง 

“...ว่า เราจักสัมผัสธรรมที่ยังมิได้สัมผัส ด้วยวิมุตติ หรือธรรมที่ได้สัมผัสแล้ว เราก็จักช่วย
หนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะน้ันๆ ดังนี้บ้าง,   

“ชีวิตประเสริฐ มีสติเป็นอธิปไตย อย่างน้ีแล...” 
  

                                                 
1715  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๕/๓๒๙; เทียบ ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๔/๒๖๐ 



๘๔๔  พุทธธรรม 
 

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: การเจริญสติปฏฐาน คือการอยูอยางไมมีความทุกขท่ีจะตองดับ 
การดําเนินชีวิต หรือการเปนอยูของมนุษย มองดานหนึ่ง อาจเห็นวา เปนการดิ้นรนตอสู เพ่ือความอยูรอด และเพ่ือ

ความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต แตมองอีกดาน จะเห็นภาพซอนอยูอีกช้ันหนึ่ง คือ ทุกคนกําลังแสวงหาความสุข ท้ังนี้ มิใชเฉพาะ

คนมั่งมีพรั่งพรอมอยูแลว ที่กําลังหาทางปรนเปรอตนเทานั้น แมแตคนที่กําลังดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดอยางสุดแรง ก็กําลัง

พยายามทําใหชีวิตของตนมีความสุขเชนเดียวกัน  
ไมวาจะมองในชวงกวาง เชน การประกอบอาชีพการงานดําเนินกิจการตางๆ ก็ตาม หรือมองชวงส้ันถ่ีเขามา จนถึง

ความเปนอยู ความเคล่ือนไหว และการกระทําในแตละขณะ ก็ตาม การใฝหาความสุข จะแฝงอยูดวยเสมอ แมวาจะถูกขัดถูก

ยอนถูกย้ังดวยสํานึกทางจริยธรรม เปนตน บางในบางคราว 
ความจริง การหาความสุขในชวงกวางยาว ก็ขยายออกไปจากการหาความสุขชวงส้ันแตละขณะนี้เอง ผูปรารถนา

ความสุขที่แทจริง เมื่อจะจัดการกับชีวิตของตน จะตองสนใจ และหาทางทําใหชีวิตท่ีเปนอยูบัดนี้แตละขณะมีความสุขได การ

พยายามหาความสุขจึงจะมีทางสําเร็จ แตถาชีวิตท่ีเปนอยูแตละขณะนี้ ยังทําใหมีความสุขไมไดแลว การท่ีจะมีความสุขไดในชวง

ยาวไกล ก็เปนเพียงความหวังอันเล่ือนลอย และคงจะตองเปนความหวังอยูเรื่อยไป  
ตรงขาม ถาสามารถทําใหชีวิตเองลวนๆ แตละขณะ ที่กําลังเปนอยูเดี๋ยวนี้ มีความสุขไดแลว การพยายามหาความสุข

ก็ประสบความสําเร็จแลวทันที เมื่อไดปจจัยแวดลอมอื่นอํานวย ก็มีแตจะสุขสมบูรณย่ิงๆ ข้ึนไป 
กระบวนการหาความสุขของมนุษย ซ่ึงมองเห็นไดแมแตชวงส้ันแตละขณะๆ ก็คือ เกิดความอยากข้ึน หรือทําความ

อยากใหเกิดข้ึน แลวทําการตางๆ เพ่ือสนองความอยากนั้น เมื่อไดสนอง ทําใหความอยากสงบระงับลง ก็ไดรับความสุข  
ย่ิงเราความอยากใหแรงมาก ก็ตองสนองระงับแรงข้ึน และไดรับความสุขมากขึ้น ความสุขจึงได้แก่การสนองระงับ

ความอยาก  
ถามวา ความอยาก คืออะไร? ไมตองตอบโดยตรง ที่ชัดก็คือ เมื่อเกิดความอยากขึ้นแลว จะมีอาการแสดงออกสําคัญ 

๒ อยาง คือ  
- ความขาด ความพรอง ไมมีส่ิงท่ีอยาก ไมวาขาดแคลนจริง หรือความขาดแคลนที่สรางข้ึนเอง และ 
- ความกระสับกระสาย กระวนกระวาย หรือถึงกับทุรนทุราย เพราะถูกเหนี่ยวรั้ง หรือถูกดึงใหยืดตึงออกไปจากสภาพ
ท่ีเปนอยูขณะน้ันๆ ทําใหสงบนิ่งอยูไมได ตองดิ้นรนหาทางทําใหความกระวนกระวายนั้นสงบระงับไป  

เมื่อไดสนองความอยาก ก็กลับเต็มเปนปกติ และทําใหความรอนรนกระวนกระวายสงบลง ระงับ หมดไป เวลาชวงน้ัน

คือการไดรับความสุข แตถาความอยากไมถูกสนองระงับ ไมสงบไป ก็เกิดความทุกข ความขาดแคลน และความกระสับกระสาย

กระวนกระวายนั่นเอง เปนส่ิงบีบคั้น เปนความทุกข   
ย่ิงอยากมาก ก็ย่ิงพรอง ย่ิงกระวนกระวายมาก และความทุกขก็ย่ิงแรงมาก ความจริง ก็เริ่มทุกข ต้ังแตเริ่มอยาก

นั่นเอง เพราะพอเร่ิมอยาก ก็เร่ิมกระวนกระวาย   
โดยนัยนี้ จึงพูดไดอีกสํานวนหน่ึงวา การหาความสุขตามปกติของมนุษย์ ก็คือ การเร้าความทุกข์ขึ้นแล้ว หาทาง

สงบระงับความทุกข์นั้นลงไปคราวหนึ่งๆ หรือความสุข ก็คือการดับทุกขไดนั่นเอง ย่ิงถูกเราใหทุกขแรง เมื่อสนองระงับ ก็ย่ิง

รูสึกไดสุขมาก  
ตามปกติ ระยะเวลาที่เริ่มอยาก เร่ิมพรอง กระวนกระวาย มีทุกขแลว แตยังไมไดสนองระงับ จะยาวนาน หรือ

ยาวนานมาก สวนเวลาที่ไดรับการสนองระงับสงบไปได มักจะส้ันนิดเดียว ชีวิตมนุษยที่ระคนดวยสุขทุกข จึงมากดวยทุกข และ
ตองเอาความหวังเปนเคร่ืองหลอเล้ียง   
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แตท่ีรายแรงก็คือ มีความอยากมากมายซึ่งไมไดรับการสนองระงับ และท้ังไมมีความหวังวาจะไดรับการสนองระงับ จึง

มีแตความทุกขยาวนาน และรุนแรงย่ิงข้ึน เมื่อรอไมได หรือไมมีหวัง  มนุษยจํานวนมากก็จะด้ินรนทุกรูปแบบ ถาสนองระงับ

ทุกขไมได ก็ระบายทุกขนั้นออกไป ทําใหเกิดปญหาเพ่ิมทุกขแกตนเอง และแกผูอ่ืน มากยิ่งข้ึน 
เรื่องไม่จบแค่น้ัน เมื่ออยาก และดําเนินการใหไดตามอยาก ก็ยอมถูกขัดถูกแยงบาง หรือแรงกวานั้น เมื่ออยูรวมกัน 

ตางคนตางอยาก พออยาก ก็อาจจะถูกแยง ชีวิตที่อยูดวยความอยาก จึงตองมีความขัดใจ โกรธ เกลียด แคนเคือง จนถึง

เบียดเบียน ทํารายกัน ความทุกขความเดือดรอน และปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากความโกรธเกลียดทํารายกันนั้น ก็ควบคูหรือ

ตามมาดวย ย่ิงอยากมาก อยากบอย ความขัดใจและความทุกขก็ย่ิงมาก ย่ิงบอย (หมายถึงอยากดวยตัณหา ถาอยากแบบ

ฉันทะ เมื่อถูกขัด อาจกลายเปนสนุกไป)   
แต่ร้ายยิ่งกว่านั้นอีก เมื่อฝากความสุขไวกับความอยาก และกระบวนการสนองระงับความอยาก จนเคยชิน ตอไป

เมื่อไมมีส่ิงท่ีอยาก ไมพบส่ิงท่ีนาอยาก หรือส่ิงท่ีเคยอยาก ก็หายอยากเสียแลว วางจากกิจกรรมสนองความอยาก หรือไมรูจะ

อยากอะไร ก็จะมีแตความเบ่ือหนาย หงอยเหงา ซึม และ เซ็ง ชีวิตกลายเปนภาวะท่ีทนไมได ไรความหมาย เปนความทุกขอีก

แบบหน่ึง แตเปนความทุกขที่ไมมีรสชาติ อาจแยย่ิงกวาความทุกขแบบกระวนกระวายเมื่อยังไมไดสนองระงับความอยากเสียอีก  
เมื่อมนุษยยึดเอาความอยาก และสิ่งปรนเปรอความอยาก เปนสรณะ ฝากความสุขไวกับกระบวนการสนองความ

อยาก ปรุงแตงความอยากและสิ่งสนองปรนเปรอใหหลากหลายพิสดารย่ิงข้ึน ความทุกขของมนุษยก็จะประณีตลึกซ้ึงย่ิงข้ึน 

จนถึงข้ันที่กลาวมานี้ นี่คือ วงจรชีวิตที่มีความทุกข์เป็นพื้นฐาน  

การดําเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง ซึ่งปราศจากปญหาอยางท่ีกลาวมาแลวโดยส้ินเชิง ก็คือ การเปนอยูในเวลาที่เปนอยู หรือ
การมีชีวิตอยูจริงในเวลาน้ันๆ ขณะน้ันๆ คือ มีจิตใจรับรูเต็มตื่นอยูกับสภาพที่กําลังเปนอยู ประสบอยู หรือส่ิงที่เก่ียวของตองทํา
เปนปจจุบันในขณะนั้นๆ รูเขาใจส่ิงนั้นๆ สภาพนั้นๆ ตามสภาวะของมัน และพิจารณาจัดการส่ิงนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ดวยความรู

เขาใจตามสภาวะนั้น เรียกส้ันๆ วา เปนอยูดวยสติสัมปชัญญะ หรือดวยสติปญญา ตามหลักสติปฏฐาน ซึ่งมีหลักการดังได

บรรยายมาแลว จะเรียกวามีสติตามทันปจจุบัน หรือมีชีวิตอยูในขณะปจจุบันก็ได   
ผูท่ีเปนอยูตามหลักการน้ี ช่ือวาเปนผูมีชีวิตอยูอยางแทจริง (คนจํานวนมากไมไดมีชีวิตอยู เพราะชีวิตของเขาอยูใน

อดีตบาง อยูในอนาคตบาง) เมื่อมีชีวิตอยูเต็มที่ในขณะนั้นๆ ก็ไมมีความขาดความพรอง และไมมีความเครียดกระวนกระวายที่

เกิดจากถูกความอยากเหนี่ยวหรือดึงใหเปนเหมือนยางท่ียืดออกไป   
ผูมีสติอยูอยางนี้ รับรูและเสวยอารมณแตละขณะ อยางเต็มบริบูรณ เสร็จส้ินไปทีเดียว จึงมีความสุขเต็มอิ่มอยูในตัว

ทันทีทุกๆ ขณะ ไมตองอาศัยความสุขชนิดที่เกิดจากการสนองระงับความอยากดับทุกขไปไดคราวหนึ่งๆ คือไมมีความทุกข

เกิดข้ึนที่จะตองคอยตามดับ จึงเรียกงายๆ วา ความเปนอยูอยางไรทุกข ซึ่งหมายถึงการมีความสุขบริบูรณอยูในตัวแลว

ตลอดเวลา นี้คือ การเปลี่ยนจากความเปนอยูอยางมีความทุกขเปนพ้ืนฐาน มาเปน ความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐาน 

หรือมีความไรทุกขเปนพ้ืนฐาน    
ผูท่ีมีความไรทุกข หรือความสุขอยางนี้ เปนพ้ืนฐานของชีวิตแลว เมื่อตองการเสวยความสุขอยางใดๆ ท่ีอยูในวิสัยของ

ตน ก็เสวยความสุขนั้นๆ อยางไดรับความสุขเต็มที่ ถายังเปนผูหาความสุขจากความอยากอยูบาง แมในเวลาที่ไมมีส่ิงสนอง

ความอยาก หรือไมอาจสนองความอยาก ก็ไมประสบปญหา เพราะมีความสุขแบบไรทุกขนี้ยืนพ้ืน เปนหลักประกันอยู  
นอกจากนั้น ดวยเหตุท่ีไมมีเงื่อนปมแหงทุกขเปนปญหาขัดถวงเหนี่ยวร้ังอยูภายใน เขาจึงเปนผูพรอมที่จะทํากิจ และ

จัดการปญหาตางๆ ภายนอก ไมวาของบุคคล หรือของสังคม อยางไดผลดีเต็มบริบูรณแหงความสามารถของเขา 
วาโดยหลักวิชา ที่กลาวมานี้ คือความหมายของ “นิโรธ” ท่ีแปลกันมาวา ความดับทุกข ซึ่งจะตองเขาใจลึกลงไปให

ถูกตองวา เปน การทําให้ไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับ หรือทําใหเกิดภาวะไรทุกข มิใชเปนเพียงการกําจัดทุกขท่ีเกิดข้ึนแลว  
ท้ังนี้ รับกันกับบันทึกที่ ๕ ของบทท่ี ๔ วาดวยปญหาการแปลคําวา “นิโรธ” ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ความหมายของนิโรธ

ตามที่วาในคัมภีรแตเดิม คือการไมมีความทุกขเกิดข้ึน ไมใชดับทุกขท่ีเกิดข้ึนแลว 



 

พุทธธรรม 

บทสรุป 

อริยสัจ ๔ 

 

บทท่ี ๑๗ 

อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมสําคัญท่ีครอบคลุมคําสอนท้ังหมดในพระพุทธศาสนา เน้ือความท้ังหมดท่ีได

แสดงมาในหนังสือเลมน้ี ก็รวมลงในอริยสัจ ๔ ไดท้ังหมด ดังน้ัน จึงใชหลักอริยสัจ ๔ เปนบทสรุปปดทาย

หนังสือ ขอควรทราบบางประการเก่ียวกับอริยสัจ ๔ มีดังตอไปนี้ 

ฐานะและความสําคัญของอริยสัจ 
“ภิกษุท้ังหลาย การรู้การเห็นของเราตามเป็นจริง ครบ ๓ ปริวัฏ ๑๒ อาการ ในอริยสัจ 

๔ เหล่านี้ ยังไม่บริสุทธิ์แจ่มชัด ตราบใด ตราบนั้น เราก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่าเราบรรลุอนุตร-
สัมมาสัมโพธิญาณ...”1716 

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่ตรัสรู้ ไม่เข้าใจอริยสัจ ๔ ทั้งเรา และเธอ จึงได้วิ่งแล่นเร่ร่อนไป 
(ในชาติท้ังหลาย) ส้ินกาลนานอย่างน้ี”1717 

 “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ที่เที่ยวไปบนผืนแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวง ย่อม
ประชุมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนั้น กล่าวได้ว่า เป็นยอดเยี่ยม ในบรรดารอยเท้าเหล่านั้น โดย
ความมีขนาดใหญ่ ฉันใด กุศลธรรมท้ังสิ้นท้ังปวง ก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจ ๔ ฉันน้ัน”1718 

 “ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุปุพพิกถาแก่อุบาลีคฤหบดี กล่าวคือ เรื่องทาน 
เรื่องศีล เรื่องสวรรค์ โทษ ความบกพร่อง ความเศร้าหมองแห่งกาม ทรงประกาศอานิสงส์ใน
เนกขัมมะ ครั้นทรงทราบว่า อุบาลีคฤหบดี มีจิตพร้อม มีจิตนุ่มนวล มีจิตปราศจากนิวรณ์ มี
จิตปลาบปลื้ม มีจิตเลื ่อมใสแล้ว จึงทรงประกาศสามุกกังสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
ท้ังหลาย กล่าวคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค”1719 

“บุคคลครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) อยู่กับพระผู้มีพระภาค ก็เพื่อการรู้ การเห็น 
การบรรลุ การทําให้แจ้ง การเข้าถึง สิ่งที่ยังไม่รู้ ยังไม่เห็น ยังไม่บรรลุ ยังไม่กระทําให้แจ้ง ยัง
ไม่เข้าถึง (กล่าวคือข้อที่ว่า) น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”1720 

                                                 
1716  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, วินย.๔/๑๖/๒๑ และ สํ.ม.๑๙/๑๖๗๐/๕๓๐ 
1717  ที.ม.๑๐/๘๖/๑๐๗ 
1718  ม.มู.๑๒/๓๔๐/๓๔๙ 
1719  ม.ม.๑๓/๗๔/๖๗; และดู องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๑/๒๑๓ เปนตน; สามุกกังสิกาธรรมเทศนา แปลกันวา พระธรรมเทศนาที่สูงสง หรือที่

พระพุทธเจาทั้งหลายทรงเชิดชู หรือเปนพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาทรงยกขึ้นแสดงเอง ไมเหมือนเรื่องอื่นๆ ท่ีมักตรัสตอเม่ือมีผู

ทูลถาม หรือสนทนาเก่ียวของไปถึง 
1720  องฺ.นวก.๒๓/๒๑๗/๓๙๙ 
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มีส่ิงหนึ่งท่ีถือวาเปนลักษณะของคําสอนในพระพุทธศาสนา คือ การสอนความจริงท่ีเปนประโยชน 

กลาวคือ ความจริงท่ีนํามาใชใหเปนประโยชนแกชีวิตได สวนส่ิงท่ีไมเปนประโยชน แมเปนความจริง ก็ไมสอน 

และอริยสัจน้ี ถือวาเปนความจริงท่ีเปนประโยชนในท่ีน้ี โดยเหตุน้ี พระพุทธเจาจึงไมทรงสนพระทัย และไมยอม
ทรงเสียเวลาในการถกเถียงปญหาทางอภิปรัชญาตางๆ มีพุทธพจนท่ีรูจักกันมากแหงหน่ึง วาดังนี้ 

“ถึงบุคคลผู้ใดจะกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงพยากรณ์ (ตอบปัญหา) แก่เราว่า 
“โลกเที่ยง หรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด หรือโลกไม่มีที่สุด ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีวะ
ก็อย่าง สรีระก็อย่าง สัตว์หลังจากตายมีอยู่ หรือไม่มีอยู่ สัตว์หลังจากตาย จะว่ามีอยู่ก็ใช่ จะ
ว่าไม่มีอยู่ก็ใช่ หรือว่าสัตว์หลังจากตาย จะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่” ดังนี้ ตราบใด ข้าพเจ้า
ก็จะไม่ครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ในพระผู้มีพระภาค ตราบนั้น ตถาคตก็จะไม่พยากรณ์
ความข้อน้ันเลย และบุคคลน้ันก็คงตายไปเสีย (ก่อน) เป็นแน่  

“เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษที่อาบยาไว้อย่างหนา มิตรสหาย ญาติ
สาโลหิตของเขา ไปหาศัลยแพทย์ผู้ชํานาญมาผ่า บุรุษผู้ต้องศรนั้นพึงกล่าวว่า ‘ตราบใดที่ข้าพเจ้า
ยังไม่รู้จักคนท่ียิงข้าพเจ้า ว่าเป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ หรือเป็นศูทร มีชื่อว่าอย่าง
น้ี มีโคตรว่าอย่างนี้ ร่างสูง เตี้ย หรือปานกลาง ดํา ขาว หรือคลํ้า อยู่บ้าน นิคม หรือนคร
โน้น ข้าพเจ้าจะยังไม่ยอมให้เอาลูกศรนี้ออก ตราบนั้น; ตราบใด ข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่า ธนูที่ใช้ยิง
ข้าพเจ้านั้น เป็นชนิดมีแล่ง หรือชนิดเป็นเกาทัณฑ์ สายที่ใช้ยิงนั้น ทําด้วยปอ ด้วยผิวไม้ไผ่ 
ด้วยเอ็น ด้วยป่าน หรือด้วยเยื่อไม้ ลูกธนูที่ใช้ยิงนั้น ทําด้วยไม้เกิดเอง หรือไม้ปลูก หาง
เกาทัณฑ์ เขาเสียบด้วยขนปีกแร้ง หรือนกตะกรุม หรือเหยี่ยว หรือนกยูง หรือนกสิถิลหนุ 
เกาทัณฑ์นั้น เขาพันด้วยเอ็นวัว เอ็นควาย เอ็นค่าง หรือเอ็นลิง ลูกธนูที่ใช้ยิงเรานั้น เป็น
ชนิดไร ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เอาลูกศรออก ตราบน้ัน’  

“บุรุษน้ัน ยังไม่ทันได้รู้ความที่ว่านั้นเลย ก็จะต้องตายไปเสียโดยแน่แท้ ฉันใด...บุคคลนั้น 
ก็ฉันน้ัน”  

“แน่ะมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิว่า โลกเที่ยง แล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐ (ขึ้นมา) ก็
หาไม่ เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยง แล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐ (ขึ้นมา) ก็หาไม่ เมื่อมีทิฏฐิ
ว่า โลกเที่ยง หรือว่าโลกไม่เที่ยง ก็ตาม ชาติก็ยังคงมีอยู่ ชราก็ยังคงมีอยู่ มรณะก็ยังคงมีอยู่ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็ยังคงมีอยู่ ซึ่ง (ความทุกข์เหล่านี้แหละ) เป็นสิ่งที่เรา
บัญญัติให้กําจัดเสียในปัจจุบันทีเดียว ฯลฯ” 

“ฉะน้ัน เธอทั้งหลาย จงจําปัญหาที่เราไม่พยากรณ์ ว่าเป็นปัญหาที่ไม่พยากรณ์ และจงจํา
ปัญหาที่เราพยากรณ์ ว่าเป็นปัญหาที่พยากรณ์เถิด อะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์ (คือ) ทิฏฐิว่า 
โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง ฯลฯ เพราะเหตุไรเราจึงไม่พยากรณ์ เพราะข้อนั้น ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ ไม่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อ
วิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพพาน อะไรเล่าที่เราพยากรณ์ (คือ) 
ขอ้ว่า น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ์ 
เพราะประกอบด้วยประโยชน์ เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐ เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อ
วิราคะ เพื่อนิโรธ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ย่ิง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน”1721 

                                                 
1721  ม.ม.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓ 



๘๔๘  พุทธธรรม 
 

อีกแหงหน่ึงพระพุทธเจาตรัสวา ส่ิงท่ีพระองคตรัสรูมีมากมาย แตทรงนํามาสอนเพียงเล็กนอย เหตุผลท่ี

ทรงกระทําเชนนั้น ก็เพราะทรงสอนแตส่ิงท่ีเปนประโยชน ใชแกปญหาได และส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชนใช

แกปญหาไดน้ัน ก็คือ อริยสัจ ๔ ทํานองเดียวกับท่ีตรัสในพุทธพจนขางตนน้ัน ดังความในบาลีวา 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาสีสปาวัน ใกลพระนครโกสัมพี ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา

ทรงหยิบใบประดูลายจํานวนเล็กนอย ถือไวดวยฝาพระหัตถ แลวตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายสําคัญว่าอย่างไร ใบประดู่ลายเล็กน้อย ที่เราถือไว้ด้วยฝ่ามือ 

กับใบท่ีอยู่บนต้นทั้งป่าสีสปาวัน ไหนจะมากกว่ากัน? 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใบประดู่ลายจํานวนเล็กน้อย ท่ีพระผู้มีพระภาคทรงถือไว้ด้วยฝ่าพระ

หัตถ์ มีประมาณน้อย ส่วนที่อยู่บนต้น ในสีสปาวันน่ันแล มากกว่าโดยแท ้
“ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้ยิ่งแล้ว มิได้บอกแก่เธอทั้งหลาย มีมากมายกว่า; 

เพราะเหตุไรเราจึงมิได้บอก เพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มิใช่หลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ 
ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพ่ือวิราคะ เพื่อนิโรธ เพ่ือความสงบ เพื่อความรู้ย่ิง เพ่ือนิพพาน 

“ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าที่เราบอก เราบอกว่า นี้ทุกข์ เราบอกว่า นี้ทุกขสมุทัย เราบอก
ว่า นี้ทุกขนิโรธ เราบอกว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา; เพราะเหตุอะไรเราจึงบอก ก็เพราะข้อนี้
ประกอบด้วยประโยชน์ ข้อนี้เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ข้อนี้เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อ
วิราคะ เพื่อนิโรธ เพ่ือความสงบ เพื่อความรู้ย่ิง เพื่อนิพพาน ฉะน้ัน เราจึงบอก;  

“เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงกระทําความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้
ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”1722 

อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมจําเปน ท้ังสําหรับบรรพชิต และคฤหัสถ พระพุทธเจาจึงทรงย้ํา ใหภิกษุ

ท้ังหลาย สอนใหชาวบานรูเขาใจอริยสัจ ดังบาลีวา 
“ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด ที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ ก็ดี เหล่าชนที่พอจะรับฟัง

คําสอน ก็ดี ไม่ว่าเป็นมิตร เป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติ เป็นสาโลหิต ก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน 
พึงสอนให้ดํารงอยู่ ให้ประดิษฐานอยู่ ในการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจ ๔ ประการ”1723 

ความหมายของอริยสัจ 
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นของแท้อย่างนั้น ไม่คลาดเคลื่อนไปได้ 

ไม่กลายเป็นอย่างอื่น ฉะน้ัน จึงเรียกว่า อริยสัจ... 

“ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอริยะ ในโลก พร้อมทั้งเทวะ ทั้งมาร ทั้งพรหม ในหมู่ประชา 
พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวะและมนุษย์ ฉะนั้น จึงเรียกว่าอริยสัจ (เพราะเป็น
ส่ิงที่ตถาคต ผู้เป็นอริยะ ได้ตรัสรู้ และได้แสดงไว้)”1724 

                                                 
1722  สํ.ม.๑๙/๑๗๑๒-๓/๕๔๘-๙ 
1723

 สํ.ม.๑๙/๑๗๐๖/๕๔๔ 

1724  สํ.ม.๑๙/๑๗๐๗-๘/๕๔๕ (ความในวงเล็บ เปนไขความของอรรถกถา – สํ.อ.๓/๔๑๑) 



บทท่ี ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔   ๘๔๙ 
 

  

“ภิกษุทั ้งหลาย เพราะได้ตรัสรู ้อริยสัจ ๔ นี้ตามเป็นจริง พระตถาคตอรหันตสัมมา-
สัมพุทธเจ้า จึงได้นาม เรียกว่าเป็น อริยะ”1725 

คัมภีรวิสุทธิมัคค อางความในบาลีมาแสดงความหมายของอริยสัจ รวมได ๔ นัย คือ 1726 

๑. สัจจะท่ีพระอริยะตรัสรู (ดูเชิงอรรถ) 
๒. สัจจะของพระอริยะ (บาลีนัยที่ ๒) 
๓. สัจจะท่ีทําใหเปนอริยะ (บาลีนัยท่ี ๓) 
๔. สัจจะอยางอริยะ คือ แท แนนอน (บาลีนัยท่ี ๑) 

สําหรับความหมายของอริยสัจแตละขอ พึงทราบตามบาลี ดังนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขอริยสัจ คือ ชาติ (ความเกิด) ก็เป็นทุกข์ ชรา (ความ
แก่) ก็เป็นทุกข์ พยาธิ (ความเจ็บไข้) ก็เป็นทุกข์ มรณะ (ความตาย) ก็เป็นทุกข์ การประจวบ
กับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้
ส่ิงน้ัน ก็เป็นทุกข์ โดยย่อ (โดยใจความ) อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 

“ภิกษุทั ้งหลาย ข้อนี ้แล เป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหา อันนําให้มีภพใหม่ 
ประกอบด้วยนันทิราคะ ซึ ่งครุ ่นใคร่ใฝ่หาในอารมณ์ต่างๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา 

“ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ การที่ตัณหานั้นแลดับไปได้ ด้วยการ
สํารอกออกหมดไม่มีเหลือ การสละเสียได้ สลัดออก พ้นไปได้ ไม่หน่วงเหน่ียวพัวพัน 

“ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้
แหละ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ”1727 

ขยายความออกไปอีกเล็กนอย ดังนี้ 

๑. ทุกข  แปลวา ความทุกข หรือสภาพท่ีทนไดยาก ไดแกปญหาตางๆ ของมนุษย กลาวใหลึกลงไปอีก

หมายถึง สภาวะของส่ิงท้ังหลาย ท่ีตกอยูในกฎธรรมดา แหงความไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ซึ่งประกอบดวย

ภาวะบีบค้ัน กดดัน ขัดแยง ขัดของ มีความบกพรอง ไมสมบูรณในตัวเอง ขาดแกนสาร และความเท่ียงแท ไม

อาจใหความพึงพอใจเต็มอิ่มแทจริง พรอมท่ีจะกอปญหา สรางความทุกขข้ึนมาไดเสมอ ท้ังท่ีเกิดเปนปญหาขึ้น

แลว และท่ีอาจเกิดเปนปญหาข้ึนมา เมื่อใดเมื่อหนึ่ง ในรูปใดรูปหน่ึง แกผูท่ียึดติดถือม่ันไวดวยอุปาทาน 

                                                 
1725  สํ.ม.๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓ (น้ีถือตามท่ีอางใน วิสุทฺธิ.๓/๗๘ แตในบาลีฉบับอักษรไทย ไมมีคําวา “อริย” จึงตองแปลวา “เพราะไดตรัสรู

อริยสัจ ๔ นี้ ตามเปนจริง ตถาคต จึงไดนาม เรียกวาเปน อรหันตสัมมาสัมพุทธะ”) 
1726  วิสุทฺธิ.๓/๗๘ (วิสุทธิมัคค อางบาลีมาแสดงความหมายนัยที่ ๑ ดวยวา “ภิกษุทั้งหลาย พระอริยะท้ังหลาย ยอมแทงตลอดซึ่งสัจจะ

เหลานี้ เหตุนั้น จึงเรียกวา อริยสัจ” แตบาลีนี้ หาไมพบในพระไตรปฎกที่มีอยู; สวนความหมายนัยที่ ๔ เราแปล “อริยะ” วาประเสริฐ 

จึงแปลอริยสัจวา ความจริงอยางประเสริฐ หรือความจริงอันประเสริฐ แตของทานแปลตรงตามพุทธพจนวา ความจริงที่แท) 
1727  เชน ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร; วินย.๔/๑๔/๑๘; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘; และท่ี ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๙๘-๖๐๑/๕๐๖-๕๑๐; อภิ.วิ.๓๕/๑๔๕-

๑๖๒/๑๒๗-๑๓๖ เปนตน 



๘๕๐  พุทธธรรม 
 

๒. ทุกขสมุทัย  เรียกส้ันๆ วา สมุทัย แปลวา เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุใหทุกขเกิดขึ้น ไดแก ความ

อยาก ท่ียึดถือเอาตัวตนเปนท่ีต้ัง โดยอาการท่ีมีเรา ซึ่งจะเสพ ท่ีจะได จะเปน จะไมเปน อยางน้ันอยางนี้ ทําให

ชีวิตถูกบีบคั้นดวยความเรารอน รานรน กระวนกระวาย ความหวงแหน เกลียดชัง หว่ันกลัว หวาดระแวง ความ

เบ่ือหนาย หรือความคับของติดขัด ในรูปใดรูปหนึ่ง อยูตลอดเวลา ไมอาจปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระ สดชื่น 

เบิกบานได อยางบริสุทธ์ิส้ินเชิง ไมรูจักความสุข ชนิดที่เรียกวา ไรไฝฝา และไมอืดเฟอ 
๓. ทุกขนิโรธ  เรียกส้ันๆ วา นิโรธ แปลวา ความดับทุกข ไดแกภาวะที่เขาถึง เมื่อกําจัดอวิชชา สํารอก

ตัณหาส้ินแลว ไมถูกตัณหายอมใจ หรือฉุดลากไป ไมถูกบีบคั้นดวยความรูสึกกระวนกระวาย ความเบื่อหนาย 

หรือความคับของติดขัดอยางใดๆ หลุดพนเปนอิสระ ประสบความสุขท่ีบริสุทธ์ิ สงบ ปลอดโปรงโลงเบา ผองใส 

เบิกบาน เรียกส้ันๆ วานิพพาน 
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกส้ันๆ วา มรรค แปลวา ปฏิปทาท่ีนําไปสูความดับทุกข หรือขอปฏิบัติ

ใหถึงความดับทุกข ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือทางประเสริฐ มีองคประกอบ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 

สัมมาสมาธิ ท่ีเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเปนทางสายกลาง ซึ่งดําเนินไปพอดีท่ีจะใหถึงนิโรธ โดยไมติดของ
หรือเอียงไปหาท่ีสุดสองอยาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค (ความหมกมุนในกามสุข) และอัตตกิลมถานุโยค (การ

ประกอบความลําบากแกตน คือ บีบคั้นทรมานตนเองใหเดือดรอน) 

อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาท 

ในหนังสือนี้ ไดกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทไวมาก และหลายอยาง ท้ังอริยสัจ และปฏิจจสมุปบาท ตางก็เปน

หลักธรรมสําคัญ  
เมื่อมีผูถามวา “พระพุทธเจาตรัสรูอะไร?” อาจตอบวา ตรัสรูอริยสัจ ๔ หรืออาจตอบวา ตรัส

รูปฏิจจสมุปบาท ก็ได คําตอบท้ังสองน้ัน ตางก็มีพุทธพจนเปนท่ีอางยืนยันได  
ขอควรทราบ ก็คือ คําตอบท้ังสองอยางนั้น ตามที่จริงแลว ก็ถูกตองดวยกัน และมีความหมายลงกันได

เปนอันหนึ่งอันเดียว กลาวคือ ปฏิจจสมุปบาทก็เปนเน้ือหาสําคัญของอริยสัจ และอริยสัจก็มีความหมาย

ครอบคลุมปฏิจจสมุปบาท เรื่องนี้เปนอยางไร พึงพิจารณาเริ่มตั้งแตหลักฐานท่ีมาในคัมภีร 

คัมภีรวินัยปฎก
1728

 เลาเหตุการณเกี่ยวกับการตรัสรูของพระพุทธเจา เริ่มตนเมื่อตรัสรูใหมๆ กําลังทรง

เสวยวิมุตติสุข และพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท ท้ังโดยอนุโลม (กระบวนการเกิดทุกข) และโดยปฏิโลม 

(กระบวนการดับทุกข) ตลอดเวลา ๑ สัปดาห ครั้นส้ินระยะเสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาหแลว เมื่อปรารภการที่จะ

ทรงประกาศธรรมแกผูอื่นตอไป ทรงพระดําริวา: 

“ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก ฯลฯ สําหรับหมู่
ประชา ผู้เริงรมย์ รื่นระเริงอยู่ในอาลัย ฐานะอันนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ หลักอิ
ทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท; แม้ฐานะน้ี ก็เห็นได้ยากนัก กล่าวคือ...นิพพาน”1729 

                                                 
1728  ดู วินย.๔/๑-๗/๑-๘ 

1729  ดู วินย.๔/๑-๗/๑-๘ 
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สวนในพระสูตร
1730

 เมื่อปรากฏขอความเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนน้ี ก็จะเลาความแนวเดียวกัน เริ่มแต

พุทธดําริท่ีเปนเหตุใหเสด็จออกผนวช การเสด็จออกผนวช การทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบส และอุททกดาบส 

การบําเพ็ญและการละเลิกทุกรกิริยา การทรงกลับเสวยพระกระยาหาร แลวบรรลุฌาน และตรัสรูวิชชา ๓  
ในตอนตรัสรู มีขอความที่ตรัสเลาวา 

“ครั้นเราบริโภคอาหาร มีกําลังขึ้นแล้ว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ
ปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข...มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติ
บริสุทธ์ิอยู่” 

“เรานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศสิ่งมัวหมอง นุ่มนวล ควรแก่งาน 

ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ได้น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ก็ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก 

(วิชชาที่ ๑)...ได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณ ก็มองเห็นหมู่สัตว์ ที่จุติอุบัติอยู่ (วิชชาที่ ๒)...ได้น้อม
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขโรธคามินี
ปฏิปทา เหล่าน้ีอาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ 
จิตได้หลุดพ้นแล้ว จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ (วิชชาที ่๓)...”1731 

ตอจากน้ี ก็มีคําบรรยายพุทธดําริในการที่จะทรงประกาศธรรม ซึ่งมีขอความอยางเดียวกับในวินัยปฎก 
ท่ียกมาอางไวแลวขางตนนั้น 

จะเห็นวา วินัยปฎกเลาเหตุการณหลังตรัสรูใหมๆ ระยะเสวยวิมุตติสุข (ซึ่งอรรถกถาวา ๗ สัปดาห) เริ่ม

แตพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท จนถึงทรงพระดําริท่ีจะไมประกาศธรรม เพราะความยากของปฏิจจสมุปบาท

และนิพพาน ท่ีไดทรงตรัสรู   
สวนพระสูตรเลาเหตุการณกอนตรัสรูเปนลําดับมา จนถึงตรัสรูวิชชา ๓ แลวขามระยะเสวยวิมุตติสุข

ท้ังหมดไป มาลงท่ีพุทธดําริท่ีจะไมประกาศธรรม เพราะความยากของปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน เชนเดียวกัน 
ผูถือเอาความตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาท ในวินัยปฎก และพุทธดําริปรารภการประกาศ

ธรรม ท้ังในวินัยปฎก และในพระสูตร ยอมกลาวไดวา พระพุทธเจาตรัสรูปฏิจจสมุปบาท  
สวนผูพิจารณาความในพระสูตร เฉพาะเหตุการณตอนตรัสรูวิชชา ๓ และจับเฉพาะวิชชาท่ี ๓ อันเปน

ตัวการตรัสรูแทๆ (เฉพาะวิชชา ๒ อยางแรก ยังนับไมไดวาเปนการตรัสรู และไมจําเปนสําหรับนิพพาน) ก็ได

ความหมายวา ตรัสรูอริยสัจ ๔ จึงหลุดพนจากอาสวะ  
อยางไรก็ดี คําตอบท้ังสองนั้น แมจะถูกตองท้ังคู แตก็มีความหมายบางอยางท่ีเปนพิเศษกวากัน และ

ขอบเขตบางแงท่ีกวางขวางกวากัน ซึ่งควรทําความเขาใจ เพ่ือมองเห็นเหตุผลในการแยกแสดงเปนคนละหลัก 
ความหมายท่ีตรงกันของหลักใหญท้ังสองนี้ มองเห็นไดงาย เพื่อความรวบรัด ขอใหดูหลักอริยสัจ เทียบ

กับหลักปฏิจจสมุปบาท ดังนี้ 

๑. สมุทยวาร:  อวิชชาเกิด →  สังขารเกิด →  ฯลฯ  →  ชาติเกิด →  ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส เกิด 
๒. นิโรธวาร:   อวิชชาดับ  →  สังขารดับ  →  ฯลฯ  →  ชาติดับ  →  ชรามรณะ โสกะ ฯลฯ อุปายาส ดับ 
                                                 
1730  ดู ม.มู.๑๒/๓๑๗-๓๒๖/๓๑๗-๓๓๓; ๔๑๑-๔๒๙/๔๔๒-๔๖๐; ม.ม.๑๓/๔๘๙-๕๐๙/๔๔๓-๔๖๒; ๗๓๘-๗๕๗/๖๖๙-๖๘๗ 

1731  ท่ีมาเดิม 
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ข้อ ๑. คือ ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร แสดง กระบวนการเกิดทุกข์ เทากับรวมอริยสัจขอ ๑ (ทุกข) และ ๒ 

(สมุทัย) ไวในขอเดียวกัน แตในอริยสัจ แยกเปน ๒ ขอ เพราะแยกเอาทอนทาย (ชาติ ชรา มรณะ โสกะ 

ฯลฯ) ท่ีเปนผลปรากฏ ออกไปตั้งตางหาก เปนอริยสัจขอแรก ในฐานะเปนปญหาที่ประสบ ซึ่งจะตอง
แกไข แลวจึงยอนกลับมาหาทอนที่เปนกระบวนการทั้งหมด ต้ังเปนขอท่ี ๒ ในฐานะเปนการสืบสาวหา

ตนเหตุของปญหา 
ข้อ ๒. คือ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร แสดง กระบวนการดับทุกข์ เทากับ อริยสัจขอท่ี ๓ (นิโรธ) แสดงให

เห็นวา เมื่อแกปญหาถูกตองตรงสาเหตุแลว ปญหานั้นจะดับไปไดอยางไรตามแนวทางของเหตุปจจัย   
แมวาโดยตรง ปฏิจจสมุปบาทนัยนี้ จะตรงกับอริยสัจขอท่ี ๓ แตก็ถือวากินความรวมถึงอริยสัจ

ขอท่ี ๔ ไดดวย เพราะกระบวนการดับสลายตัวของปญหา ยอมบงชี้แนวทางดําเนินการ หรือวิธีการ

ท่ัวไป ท่ีจะตองลงมือปฏิบัติ ในการจัดการแกปญหาน้ันไปดวยในตัว กลาวคือชี้ใหเห็นวาจะตองทํา

อะไรบาง ณ จุดใดๆ 

เม่ือสรุปอริยสัจ ใหเหลือนอยลงอีก ก็ได ๒ ขอ คือ  
- ฝายมีทุกข (ขอ ๑ และ ๒) กับ 
- ฝายหมดทุกข (ขอ ๓ และ ๔)  
ปฏิจจสมุปบาท ๒ นัยนั้น ในท่ีบางแหง เปนคําจํากัดความของอริยสัจขอท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ คือ  
- ปฏิจจสมุปบาท สมุทยวาร ถือเปนคําจํากัดความของอริยสัจ ขอท่ี ๒ (สมุทัย)  
- ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร เปนคําจํากัดความของอริยสัจ ขอท่ี ๓ (นิโรธ)

1732
  

แตในคําจํากัดความขางตน แสดงเฉพาะตัณหาอยางเดียว วาเปนสมุทัย และการดับตัณหา วาเปนนิโรธ 

ท้ังน้ีเพราะตัณหาเปนกิเลสตัวเดน เปนตัวแสดงท่ีปรากฏชัด หรือเปนข้ันออกโรงแสดงบทบาท จึงจับเอาเปนจุดท่ี

พุงความสนใจ อยางไรก็ดี กระบวนการท่ีพรอมท้ังโรง รวมถึงหลังฉาก หรือหลังเวทีดวย ยอมเปนไปตาม

กระบวนการปฏิจจสมุปบาทน้ันเอง 

สวนแงท่ีปฏิจจสมุปบาท กับอริยสัจ พิเศษ หรือแปลกจากกัน พอสรุปได ดังนี้ 
๒. หลักธรรมทั้งสอง เปนการแสดงความจริงในรูปแบบท่ีตางกัน ดวยวัตถุประสงคคนละอยาง  

- ปฏิจสมุปบาท แสดงความจริง ตามกระบวนการของมันเอง ตามท่ีเปนไปโดยธรรมชาติลวนๆ  
- อริยสัจ เปนหลักความจริง ในรูปแบบท่ีเสนอตัวตอปญญามนุษย ในการท่ีจะสืบสวนคนควา และ
ทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  

โดยนัยนี้ อริยสัจ จึงเปนหลักธรรมท่ีแสดงโดยสอดคลองกับประวัติการแสวงหาสัจธรรมของ

พระพุทธเจา เริ่มแตการเผชิญความทุกข ท่ีปรากฏเปนปญหา แลวสืบสาวหาสาเหตุ พบวามีทางแกไข ไมหมดหวัง 
จึงกําหนดรายละเอียด หรือจุดท่ีตองแกไข และกําหนดเปาหมายใหชัด แลวดําเนินการแกไขตามวิธีการ จนบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการนั้น  
แลวโดยนัยเดียวกัน จึงเปนหลักธรรมท่ียกข้ึนมาใชในการส่ังสอน เพ่ือใหผูรับคําสอนทําความเขาใจ

อยางมีระเบียบ มุงใหเกิดผลสําเร็จท้ังการส่ังสอนของผูสอน และการประพฤติปฏิบัติของผูรับคําสอน  

                                                 
1732  ดู สํ.นิ.๑๖/๒๕๑-๒๕๒/๑๒๖-๑๒๘; เปนตน 
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สวน ปฏิจจสมุปบาท เปนตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจ และเปนเน้ือหาทางวิชาการ ท่ีจะตอง
ศึกษา ในเม่ือตองการเขาใจอริยสัจใหชัดเจนถึงท่ีสุด จึงเปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงพิจารณาทบทวน

หลังจากตรัสรูใหมๆ 

๓. ขอท่ีแปลก หรือพิเศษกวากัน อยางสําคัญ อยูท่ีปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร ซึ่งตรงกับอริยสัจ ขอ

ท่ี ๓ และ ๔ (นิโรธ และ มรรค) กลาวคือ  
ก. เมื่อเทียบกับอริยสัจ ขอ ๓ (นิโรธ) จะเห็นวา  
ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร กลาวถึงนิโรธดวยก็จริง แตมุงแสดงเพียงกระบวนการเขาถึงนิโรธ ไมได

มุงแสดงสภาวะของตัวนิโรธ หรือนิพพานเอง ดวยเหตุน้ี ในพุทธดําริ เม่ือจะทรงประกาศธรรม จึงแยกธรรมท่ีทรง
พิจารณาเปน ๒ ตอน คือ  

- ตอนแรก กลาวถึง ปฏิจจสมุปบาท อยางขางตน  
- ตอจากน้ัน มีพุทธดําริตอไปอีกวา “แม้ฐานะอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ ความสงบ
แห่งสังขารท้ังปวง ความสลัดอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน”   

น้ีแสดงวา ทรงแยกธรรมท่ีตรัสรูเปน ๒ อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท กับ นิโรธ (นิพพาน)  
สวนอริยสัจ ขอท่ี ๓ คือ นิโรธ มุงแสดงตัวสภาวะของนิโรธเปนสําคัญ แตมีความหมายเล็งไปถึง

กระบวนการเขาถึงนิโรธแฝงอยูดวย 

ข. แมวาปฏิจจสมุปบาท ฝายนิโรธวาร จะกินความรวมถึงอริยสัจ ขอ ๔ คือ มรรค ดวย แตก็ยัง

ไมใหผลในทางปฏิบัติชัดเจน เพราะ 
- ปฏิจจสมุปบาทแสดงแตตัวกระบวนการลวนๆ ตามท่ีเปนไปโดยธรรมชาติเทาน้ัน มิไดระบุลงไป

ใหชัดเจนวา ส่ิงท่ีจะตองทํามีรายละเอียดอะไรบาง จะตองทําอยางไร กระบวนการอยางน้ันจึงจะ

เกิดขึ้น มีลําดับข้ันการปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะกลวิธีตางๆ ในการกระทํา คือ ไมไดจัดวางระบบ

วิธีการไวโดยเฉพาะ เพ่ือการปฏิบัติอยางไดผล เหมือนแพทยรูวิธีแกไขโรค แตไมไดส่ังยาและวิธี

ปฏิบัติในการรักษาไวให  
- สวนในอริยสัจ มีหลักขอท่ี ๔ คือ มรรค ซึ่งจัดขึ้นไว เพื่อวัตถุประสงคในทางปฏิบัติของมนุษย

โดยเฉพาะ ใหเปนสัจจะขอหนึ่งตางหาก ในฐานะขอปฏิบัติท่ีพิสูจนแลว ยืนยันไดวานําไปสู

จุดหมายไดแนนอน 
อริยสัจขอท่ี ๔ คือ มรรค นี้ แสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไวอยางละเอียดกวางขวางพิสดาร ถือวา

เปนคําสอนในภาคปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมท้ังหมด ของพระพุทธศาสนา เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทาง

สายกลาง หรือขอปฏิบัติท่ีเปนกลางๆ   
เม่ือเทียบหลักอริยสัจ กับปฏิจจสมุปบาท ถือวา  
- ปฏิจจสมุปบาท เปน มัชเฌนธรรมเทศนา คือ หลักธรรมท่ีแสดงเปนกลางๆ หรือธรรมสายกลาง ตามท่ี

ธรรมชาติเปนอยูเปนไปตามธรรมดาของมัน ครอบคลุมอริยสัจ ๓ ขอแรก 
- สวนอริยสัจ ขอท่ี ๔ มรรค เปน มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง สําหรับมนุษยท่ีจะปฏิบัติ เพื่อ

ใหผลเกิดขึ้นแกตนโดยเปนไปตามธรรมดาน้ัน เปนเรื่องสวนพิเศษ ซึ่งทานจัดแถมให 
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รวมความวา ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสรู พระองคไดตรัสแสดงไว ท่ีเปนหลักใหญมี ๒ นัย คือ 

ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน กับ อริยสัจ ๔ ท้ังสองนัย วาโดยสาระแลว เปนอันเดียวกัน แตพิจารณาตางแงกัน คือ 
๑. ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน ตรัสในคราวปรารภท่ีจะทรงเริ่มประกาศธรรมวา ส่ิงท่ีตรัสรูลึกซึ้ง ยาก

ยิ่งนักท่ีสัตวท้ังหลายจะเขาใจ การตรัสในแงนี้ หมายความวา ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน เปนสวนเนื้อหาสาระ

ของการตรัสรู หรือพูดใหสัมพันธกับนัยที่สองวา เปนสวนแกนแทของอริยจสัจ เปนดานธรรมชาติและธรรมดา

ของมัน เปนตัวแทๆ ลวนๆ ของธรรม ซึ่งเขาใจไดยากอยางยิ่ง  
๒. อริยสัจ ๔  ตรัสในคราวทรงเลาลําดับแหงการปฏิบัติจนตรัสรูของพระองคเอง และในคราวทรง

แสดงธรรมส่ังสอนผูอื่น เริ่มแตในปฐมเทศนา การตรัสในแงน้ี หมายความวา อริยสัจ ๔ คือธรรมท่ีไดตรัสรู

ท้ังหมด ซึ่งปรากฏในรูปลักษณะท่ีจัดเขาลําดับเปนกระบวนการข้ันตอน โดยคํานึงถึงความสามารถท่ีจะเขาใจและ

การใชประโยชนของมนุษย เพื่อมุงใหสอนเขาใจงาย และปฏิบัติไดผล 
พูดอีกอยางหน่ึง ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน เปนแตธรรมลวนๆ ตามธรรมชาติ สวนอริยสัจ ๔ คือ

ธรรมในรูปท่ีมนุษยจะเขาไปเกี่ยวของ หรือท่ีนําเสนอในเชิงท่ีเอื้อตอความเขาใจและการใชประโยชนของมนุษย 
พรอมน้ันก็พูดไดวา อริยสัจ ๔ คือธรรมท้ังหมด มีจุดซึ่งเปนแกนแทเขาใจยากท่ีสุดอยูท่ีปฏิจจสมุป-บาท

และนิพพานเทานั้น   
ถาเขาใจปฏิจสมุปบาทและนิพพานแลว ก็เปนอันเขาใจพุทธธรรมท้ังหมด (คือรวมท้ังอริยสัจ ๔ ดวย) 

กิจในอริยสัจ 

ส่ิงสําคัญย่ิงอยางหนึ่งเกี่ยวกับอริยสัจ คือ การรู และทําหนาท่ีตออริยสัจแตละขอใหถูกตอง ในการ

แสดงอริยสัจ ก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจ ก็ดี จะตองใหอริยสัจแตละขอสัมพันธตรงกันกับหนาท่ี

หรือกิจตออริยสัจขอนั้น จึงจะชื่อวาเปนการแสดงอริยสัจ และเปนการปฏิบัติธรรมโดยชอบ มิฉะน้ัน จะทําใหเกิด

ความผิดพลาด ท้ังในความเขาใจ และการประพฤติปฏิบัติ   
แมแตความเขาใจผิดบางอยางเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เชน เห็นวาพระพุทธศาสนาสอนใหมองโลกใน

แงราย เปนตน ก็เกิดจากการไมเขาใจเรื่องกิจในอริยสัจน้ีดวย 

กิจในอริยสัจ คือ หนาท่ีอันจะพึงทําตออริยสัจ ๔ แตละอยาง หรือหนาท่ีตออริยสัจขอนั้นๆ มี ๔ อยาง 

ตามบาลีวา
1733 

๒. ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยํ  ทุกขอริยสัจ  ควรกําหนดรู1734 
๓. ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ ทุกขสมุทัยอริยสัจ  ควรละ 
๔. ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ ทุกขนิโรธอริยสัจ  ควรทําใหแจง 
๕. ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ควรเจริญ 

จับมาเรียงใหดูงาย ดังน้ี 

                                                 
1733  มาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งไดแสดงที่มาไวแลว 
1734 “ควรกําหนดรู” เปนคําแปลที่คุนกันมาของ “ปริฺเยฺยํ” มักรูสึกกันวาเขาใจยาก อาจทับศัพทวา “พึงปริญญา” หรือควรรูเทาทัน 
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๑. ปริญญา  การกําหนดรู หรือรูเทาทัน เปนกิจในทุกข์ หมายถึง การศึกษาใหรูจัก ใหเขาใจสภาวะท่ี

เปนทุกข ตามท่ีมันเปนของมัน พูดงายๆ วา การทําความเขาใจปญหา และกําหนดขอบเขตของปญหาใหชัดเจน 

จัดเปนข้ันเริ่มตน ท่ีจะชวยใหการดําเนินการข้ันตอๆ ไป เปนไปได และตรงปญหา 
๒. ปหานะ  การละ เปนกิจในสมุทัย หมายถึง การกําจัดเหตุแหงทุกข ทําส่ิงท่ีเปนสาเหตุแหงทุกขให

หมดส้ินไป พูดงายๆ วา การแกไขกําจัดตนตอของปญหา 
๓. สัจฉิกิริยา  การทําใหแจง เปนกิจในนิโรธ หมายถึง การประจักษแจง หรือบรรลุถึงภาวะดับทุกข 

พูดงายๆ วา การเขาถึงภาวะท่ีแกไขปญหาไดเสร็จส้ิน ภาวะหมดปญหา หรือภาวะปราศจากปญหา บรรลุ

จุดหมายท่ีตองการ 
๔. ภาวนา  การเจริญ เปนกิจในมรรค แปลตามตัวอักษรวา การทําใหมีใหเปนข้ึน คือ ทําใหเกิดขึ้น

และเจริญเพ่ิมพูนขึ้น หมายถึง การฝกอบรมพัฒนาตามขอปฏิบัติของมรรค การลงมือปฏิบัติตามมรรควิธีท่ีจะ

กําจัดเหตุแหงทุกข พูดงายๆ วา การกระทําตามวิธีการท่ีจะนําไปสูจุดหมาย หรือการกําหนดวางรายละเอียดวิธี

ปฏิบัติแลวลงมือแกไขปญหา  
กิจท้ัง ๔ นี้ เปนขอท่ีจะตองปฏิบัติใหถูกตอง และเสร็จส้ิน ในอริยสัจ ๔ แตละอยาง ใหตรงขอกัน  

ในการปฏิบัติจริงน้ัน การจะทําหนาท่ีไดถูกตอง ตองอาศัยความรู หรือญาณ การรู ้กิจในอริยสัจ 
เรียกวา กิจญาณ (บาลี = กิจฺจาณ) เมื่อเอาญาณมาเช่ือมโยงอริยสัจแตละขอ เขากับกิจของมัน ก็จะเห็นเปน

ลําดับข้ันตอนของการปฏิบัติ ซึ่งสามารถนํามาใชเปนวิธีการสําหรับแกปญหาไดทุกระดับ ดังน้ี 
๑. กิจญาณ ใน ทุกข (รูวาทุกข พึงปริญญา) คือ รูสภาวะท่ีเปนทุกข รูสภาพอันเปนท่ีต้ังแหงทุกข รู

ตําแหนงแหงท่ีของทุกข ซึ่งจะตองรูตามสภาพที่แทจริงของมัน (คือ ไมใชรูตามที่เราอยากใหมันเปน หรือตามท่ีเรา
เกลียดชังมัน เปนตน) ถาจัดเปนข้ัน ไดแก ข้ันแถลง หรือสํารวจปญหาท่ีจะตองทําความเขาใจ และรูขอบเขต 

๒. กิจญาณ ใน สมุทัย (รูวาสมุทัย พึงปหาน) คือ รูส่ิงท่ีเปนสาเหตุแหงทุกข ซึ่งจะตองกําจัดเสีย ถา
จัดเปนข้ัน ไดแก ข้ันสืบคน วิเคราะห และวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตองแกไขกําจัดใหหมดส้ินไป 

๓. กิจญาณ ใน นิโรธ (รูวานิโรธ พึงสัจฉิกิริยา) คือ รูภาวะดับทุกข ซึ่งจะตองทําใหประจักษแจง ถา
จดัเปนข้ัน ไดแก ข้ันเล็งรูภาวะหมดปญหา ท่ีเอาเปนจุดหมาย ใหเห็นวา การแกไขปญหาเปนไปได และจุดหมาย

น้ันควรเขาถึง ซึ่งจะตองทําใหสําเร็จ โดยรูเขาใจอยูวา การเขาถึงจุดหมายน้ัน จะสําเร็จ หรือเปนไปไดอยางไร 
๔. กิจญาณ ใน มรรค (รูวามรรค พึงภาวนา) คือ รูมรรคา คือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ซึ่งจะตอง

ฝกฝนปฏิบัติพัฒนาเจริญเดินหนาไป ถาจัดเปนข้ันไดแก ข้ันกําหนดวาง หรือรับทราบวิธีการ ข้ันตอน และ

รายละเอียดทั้งหลายในการแกไขกําจัดสาเหตุของปญหานั้น ซึ่งจะตองลงมือปฏิบัติ หรือดําเนินการตอไป  
พูดใหงาย คือ รูวา ทุกขหรือปญหาของเราคืออะไร, ทุกขนั้นเกิดจากอะไร, เราตองการหรือพึงตองการ

ผลสําเร็จอะไร และจะเปนไปไดอยางไร, เราจะตองทําอะไรบาง 

กิจญาณน้ี เปนอยางหนึ่ง ในญาณ ๓ ท่ีเกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ซึ่งใชเปนเกณฑสําหรับวัดความตรัสรู 

กลาวคือ เมื่อใดรูอริยสัจ ๔ แตละอยาง ดวยญาณครบท้ัง ๓  (รวมท้ังหมดเปน ๑๒ รายการ) แลว เมื่อน้ัน จึง

จะชื่อวารูอริยสัจ หรือเปนผูตรัสรูแลว 



๘๕๖  พุทธธรรม 
 

ญาณ ๓ นั้น เรียกช่ือเต็มวา ญาณทัสสนะ อันมีปริวัฏฏ ๓ หรือปริวัฏ ๓ แหงญาณทัศนะ หมายถึง การ

หย่ังรูหยั่งเห็นครบ ๓ รอบ กลาวคือ
1735 

๑. สัจญาณ  หยั่งรูสัจจะ คือ ความหยั่งรูอริยสัจ ๔ แตละอยาง ตามท่ีเปนๆ วา น้ีทุกข น้ีทุกขสมุทัย น้ี
ทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือวา ทุกข คืออยางน้ีๆ เหตุแหงทุกข คืออยางน้ีๆ ภาวะดับทุกข คืออยาง

น้ีๆ ทางแกไขดับทุกข คืออยางน้ีๆ  
 สัจญาณ ในอริยสัจ ครบ ๔ ขอ ก็เปนอันครบ ๑ รอบ เปน ปริวัฏ ๑ 

๒. กิจญาณ  หยั่งรูกิจ คือ ความหยั่งรูหนาท่ีท่ีจะตองทําตออริยสัจ ๔ แตละอยางวา ทุกขควรกําหนดรู 

สมุทัยควรละเสีย เปนตน ดังไดอธิบายแลว  
 กิจญาณ ในอริยสัจ ครบ ๔ ขอ ก็เปนอันครบอีก ๑ รอบ เปนอีก ปริวัฏ ๑ 

๓. กตญาณ  หยั่งรูการอันทําแลว คือ ความหย่ังรูวา กิจอันจะตองทําในอริยสัจ ๔ แตละอยางน้ัน ได
ทําเสร็จแลว คือ รูวา ทุกขควรกําหนดรู ก็ไดกําหนดรูแลว สมุทัยควรละ ก็ไดละแลว นิโรธควรทําใหแจง ก็ได
ประจักษแจงแลว มรรคควรปฏิบัติ ก็ไดปฏิบัติแลว  

 กตญาณ ในอริยสัจ ครบ ๔ ขอ ก็เปนอันครบอีก ๑ รอบ เปนอีก ปริวัฏ ๑ 

โดยนัยนี้ ญาณ ๓ นั้น ก็เปนไปในอริยสัจ ๔ ญาณละ ๑ รอบ จึงรวมเปน ๓ รอบ (๓ ปริวัฏ) เรียกเต็ม

วา ญาณทัศนะ มีปริวัฏ ๓   
เม่ือแจงนับอยางละเอียด ปริวัฏ (วนรอบ) ๓ น้ี แตละรอบ ก็คือเปนไปในอริยสัจ ๔ ครบทุกขอ จึงรวม

เปน ๑๒ รายการ เรียกเปนคําศัพทวา มีอาการ ๑๒ จึงพูดใหเต็มวา ญาณทัศนะ มีปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒   

พระพุทธเจาทรงมีญาณทัศนะตามเปนจริง ในอริยสัจ ๔ ครบปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒ คือ ไดความรูแจง

ครบ ๑๒ รายการแลว จึงปฏิญาณพระองคไดวา ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว 
หลักญาณทัศนะ มีอาการ ๑๒ หรือ ความรูครบ ๑๒ รายการนี้ ใชเปนเกณฑตรวจสอบความสําเร็จใน

การปฏิบัติการแกปญหาไดทุกอยาง 

เขียนออกมาเปน ญาณทัศนะ มีปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒  ตามรายการ ดังตอไปน้ี 

 ปริวัฏ ท่ี ๑  ปริวัฏ ท่ี ๒  ปริวัฏ ท่ี ๓ 

สัจญาณ ๔ อาการ  กิจญาณ ๔ อาการ  กตญาณ ๔ อาการ  

๑. ทุกข  คือดังน้ี ๕. ทุกขน้ี   ควรกําหนดรู ๙. ทุกขนี้  ไดกําหนดรูแลว 
๒. สมุทัย  คือดังน้ี ๖. สมุทัยนี้   ควรละเสีย ๑๐. สมุทัยน้ี  ไดละแลว 
๓. นิโรธ  คือดังน้ี ๗. นิโรธนี้   ควรทําใหแจง ๑๑. นิโรธนี้  ไดประจักษแจงแลว 
๔. มรรค  คือดังน้ี ๘. มรรคนี้   ควรปฏิบัติ ๑๒. มรรคน้ี  ไดปฏิบัติแลว 
 
  

                                                 
1735  ญาณ ๓ น้ี มาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซ่ึงอางที่มาไวแลว (เขียนเต็มเลียนบาลี เปน สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ) 
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๘๕๘  พุทธธรรม 
 

อน่ึง มีขอควรทราบเพิ่มเติมใหเห็นภาพกวางออกไป ดังนี้  
๑. ทุกข์  คูกับกิจ คือ ปริญญา ในฐานะเปนส่ิงท่ีควรกําหนดรู ดังนั้น ทุกข และธรรมท้ังหลายที่อยูใน

จําพวกปญหา หรือเปนท่ีต้ังแหงปญหา จึงรวมเรียกวา ปริญไญยธรรม (ธรรมท่ีควรกําหนดรู) 
๒. สมุทัย คูกับกิจ คือ ปหานะ ในฐานะเปนส่ิงท่ีควรละ หรือกําจัด ดังนั้น ตัณหา และธรรมจําพวกท่ี

ทําใหเกิดปญหา เปนเหตุแหงทุกข เชน อวิชชา โลภะ โทสะ อุปาทาน เปนตน จึงเรียกรวมวา ปหาตัพพธรรม 

(ธรรมท่ีควรละ) 
๓. นิโรธ คูกับกิจ คือ สัจฉิกิริยา ในฐานะเปนส่ิงท่ีควรทําใหแจง หรือควรบรรลุ ดังน้ัน นิพพาน และ

ธรรมจําพวกท่ีเปนจุดหมาย หรือเปนท่ีแกปญหา จึงเรียกรวมวา สัจฉิกาตัพพธรรม (ธรรมท่ีควรทําใหแจง) 
๔. มรรค คูกับกิจ คือ ภาวนา ในฐานะเปนส่ิงท่ีควรเจริญ คือปฏิบัติดําเนินการ ดังน้ัน มรรคามีองค 

๘ และธรรมท้ังหลายท่ีเปนพวกขอปฏิบัติ เปนวิธีการเพ่ือเขาถึงจุดหมาย จึงรวมเรียกวา ภาเวตัพพธรรม (ธรรม

ท่ีควรเจริญ) 
ธรรมท้ังหมด หรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงบรรดามี ยอมจัดรวมเขาในประเภทใดประเภทหน่ึง แหงธรรม ๔ 

จําพวกน้ี ไมมีเหลือ 

ในมรรคาแหงความดับทุกข หรือปฏิบัติการแกปญหาทั้งหลาย ต้ังแตหยาบจนถึงละเอียด ต้ังแต

ภายนอกจนถึงลึกซึ้งภายใน ผูศึกษาที่สนใจ อาจคอยจับธรรมที่ตนเก่ียวของ จัดเขาในธรรม ๔ ประเภทน้ีไดเสมอ 

เชน ในการปฏิบัติขั้นถึงแกน เอาแตสาระ พระพุทธเจาเคยทรงแสดงธรรม ๔ ประเภทไว ดังนี้1736 
๑. (ทุกข์): ปริญไญยธรรม ไดแก   อุปาทานขันธ ๕ 
๒. (สมุทัย): ปหาตัพพธรรม ไดแก  อวิชชา และภวตัณหา 
๓. (นิโรธ): สัจฉิกาตัพพธรรม ไดแก วิชชา และวิมุตติ 
๔. (มรรค): ภาเวตัพพธรรม ไดแก สมถะ และวิปสสนา 

แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขป 

อรรถกถาท่ีเคยอาง
1737

 ไดเปรียบเทียบอริยสัจ ๔ ไวเปนขออุปมานัยตางๆ มีบางขอนาสนใจ เชน 
ก. ทุกข์ เหมือนโรค สมุทัย เหมือนสมุฏฐานของโรค 

นิโรธ เหมือนความหายโรค มรรค เหมือนยารักษาโรค 
ข. ทุกข์ เหมือนทุพภิกขภัย สมุทัย เหมือนฝนแลง 

นิโรธ เหมือนภาวะอุดมสมบูรณ มรรค เหมือนฝนดี 
ค. ทุกข์ เหมือนภัย สมุทัย เหมือนเหตุแหงภัย 

นิโรธ เหมือนความพนภัย มรรค เหมือนอุบายใหพนภัย 
ง. ทุกข์ เหมือนของหนัก สมุทัย เหมือนการแบกของหนักไว 

นิโรธ เหมือนการวางของหนักลงได มรรค    เหมือนอุบายวิธีท่ีจะเอาของหนักลงวาง 

                                                 
1736  ม.อุ.๑๔/๘๓๑/๕๒๖; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๓ (เคยอาง); ในบาลีนั้น ทานเรียงภาเวตัพพธรรม คือ สมถะและวิปสสนา ไวกอน

สัจฉิกาตัพพธรรม คือวิชชาและวิมุตติ แตในที่นี้ จัดเรียงสับตรงขาม เพื่อใหเขาลําดับของอริยสัจ ๔. 
1737  วิสุทฺธิ.๓/๑๐๐; วิภงฺค.อ.๑๑๔; ปฏิสํ.อ.๒๓๙ 



บทท่ี ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔   ๘๕๙ 
 

  

อุปมาท่ียกมาใหดูน้ี เปนคําอธิบายอริยสัจอยางท่ีเขาใจไดงาย มองเห็นชัดเจนทันที อาจจะถือไดวา

เพียงพอในตัวแลว จะจบเทานี้ก็คงได แตมีสาระบางอยางซึ่งหากนํามาแสดงไว อาจจะชวยใหเจริญปญญามาก

ข้ึน จึงขออธิบายเพิ่มเติมอีกตามสมควร 

คัมภีรวิสุทธิมัคค สัมโมหวิโนทนี และสัทธัมมปกาสินี
1738

 ไดชี้แจงเหตุผลไวอยางนาฟงวา เหตุใด

พระพุทธเจาจึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ ไว โดยเรียงลําดับขออยางท่ีเรียนรูกันอยูน้ี ขอความท่ีทานกลาวไว แมจะส้ัน 

แตมีสาระหนักแนน จึงขอนํามาเปนเคาความสําหรับกลาวถึงอริยสัจ ๔ โดยสังเขป ตอไปน้ี 

ก) ยกทุกข์ข้ึนพูดก่อน เป็นการสอนเริ่มจากปัญหา เพื่อใช้วิธีการแห่งปัญญา 
๑. ทุกข  คือปญหาตางๆ ของมนุษย เปนเรื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจ มีอยูท่ัวไปแกทุกคน เกิดขึ้นแกใคร

เมื่อใด ก็เปนจุดสนใจ เปนของเดนชัดแกผูน้ันเม่ือนั้น แตวาท่ีจริง ถึงจะไมมองเฉพาะครั้งเฉพาะคน แมมองกวาง

ออกไปในหมูชนนอยใหญ จนถึงท้ังโลก ก็เห็นชัดถึงปญหาชีวิตของมนุษย และทุกขภัยใหญนอย ท่ีปรากฏขึ้นมา

และเปนไปอยูเรื่อยๆ ตลอดเวลา เปนธรรมดา พูดขึ้นมา ก็ชัดเจน เห็นงาย เปนจุดสนใจอยางยั่งยืน ยกขึ้นเปน

ขอปรารภไดเรื่อยไป โดยเฉพาะเหมาะท่ีจะใชเปนจุดเริ่มตนในการแสดงธรรม   
ยิ่งกวาน้ัน ทุกขเปนของนาเกลียดนากลัว และนาตกใจสําหรับคนจํานวนมาก ท้ังท่ีไมอาจหลีกเล่ียง ก็ไม

อยากไดยิน ดังจะเห็นคนที่กําลังเพลิดเพลินลุมหลงมัวเมา ไมตระหนักรูวาตนเองกําลังมีปญหา และกําลังกอ

ปญหา เมื่อมีผูมาช้ีปญหาให ก็จะกระทบใจ ทําใหสะดุงสะเทือน และเกิดความไหวหวั่น สําหรับคนท่ีอยูในภาวะ

เชนนั้น พระพุทธเจาทรงสอนปรารภเรื่องทุกขเพื่อกระตุนเตือนใหเขาฉุกใจไดคิด เปนทางท่ีจะเริ่มตนพิจารณา

แกปญหาดับความทุกขกันไดตอไป 
เม่ือแสดงอริยสัจโดยต้ังตนท่ีทุกข ก็เปนการสอนท่ีเริ่มจากปญหา เริ่มจากส่ิงท่ีมองเห็นกันอยู เขาใจงาย 

เริ่มจากเรื่องท่ีนาสนใจ และโดยเฉพาะเปนการสอนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับคน ไมใชเรื่องเล่ือนลอย ไมใชเรื่องคิดเพอ

ฝน หรือสักวาพูดตีฝปาก เม่ือพูดกับใครก็เปนเรื่องเกี่ยวของกับคนนั้น เมื่อพูดเปนกลางๆ ก็เกี่ยวของกับทุกคน 
พระพุทธเจาทรงสอนเร่ืองทุกข มิใชเพื่อใหเปนทุกข แตเพื่อเปนจุดเริ่มตนท่ีจะดับทุกข เพราะทรงรูวา

ทุกขหรือปญหาน้ัน เปนส่ิงท่ีแกไขได ดับได มิใชเปนของเท่ียงแทแนนอนที่จะตองคงอยูตลอดไป ชีวิตน้ี ท่ียังคับ

ของ ก็เพราะมีทุกขมีปญหาคอยรบกวนอยู ถาดับทุกขแกปญหาแลว หรือไดสรางความสามารถในการดับทุกข

แกปญหาไวพรอมแลว ชีวิตก็ปลอดโปรงโลงเบา พบสุขแทจริง   
แตการดับทุกข หรือแกไขปญหาน้ัน มิใชทําไดดวยการหลบเล่ียงปญหา หรือปดตาไมมองทุกข ตรงขาม 

ตองใชวิธีรับรูสูหนาเผชิญดูมัน การรับรูสูหนา มิใชหมายความวาจะเขาไปแบกทุกขไว หรือจะใหตนเปนทุกข แต

เพื่อรูเทาทัน จะไดแกไขกําจัดมนัได พูดงายๆ วา ไมใชไปเอาทุกขมาใสในใจ แตเอาปญญาไปแกไขจัดการ  
การรูเทาทันนี้ คือการทําหนาท่ีตอทุกขใหถูกตอง ไดแกทําปริญญา คือ ใชปญญาดูท่ัวรอบ ทําความ

เขาใจสภาวะของทุกข หรือปญหาน้ัน ใหรูวาทุกขหรือปญหาของเรานั้น คืออะไรกันแน อยูท่ีไหน (บางทีคนชอบ

หลบเล่ียงทุกขหนีปญหา และท้ังท่ีรูวามีปญหา แตจะจับใหชัด ก็ไมรูวาปญหาของตนนั้นคืออะไร ไดแตเห็น

คลุมๆ เครือๆ หรือพราสับสน) มีขอบเขตแคใด เมื่อกําหนดจับทุกขไดอยางนี้ ก็เปนอันเสร็จหนาท่ีตอทุกข  

เหมือนแพทยตรวจอาการจนรูโรค รูจุดท่ีเปนโรคแลว ก็หมดภาระไปข้ันหนึ่ง 
                                                 
1738  วิสุทฺธิ.๓/๘๑; วิภงฺค.อ.๑๑๒; ปฏิสํ.อ.๖๓,๒๓๙ (ขอความอยางเดียวกันท้ังสามคัมภีร เปนการคัดลอกกันไปเทานั้นเอง) 



๘๖๐  พุทธธรรม 
 

เราไมมีหนาท่ีกําจัดทุกข เพราะทุกขจะดับท่ีตัวมันเองไมได ตองแกท่ีเหตุของมัน ถาจะละทุกขท่ีตัวทุกข 

ก็เหมือนรักษาโรคท่ีอาการ เชน ใหยาระงับอาการไว ก็ไมใชแกโรคไดจริง ตองคนหาสาเหตุตอไป  
แพทยเรียนรูโรค ตองเรียนรูเรื่องรางกายอันเปนท่ีต้ังของโรคดวย ฉันใด ผูจะดับทุกข เม่ือเรียนรูทุกข ก็

ตองเรียนรูเก่ียวกับชีวิตอันเปนท่ีต้ังของทุกข ซึ่งรวมถึงสภาวะของสังขารโลกท่ีเกี่ยวของดวย ฉันนั้น 
สาระสําคัญของอริยสัจขอท่ี ๑ คือ รับรูความจริงเกี่ยวกับทุกขตามท่ีมันเปนอยู และมองดูรูจักชีวิต รูจัก

โลกตามที่มันเปนจรงิ 

ข) ค้นเหตุปัจจัยให้พบด้วยปัญญา ไม่มัวหาที่ซัดทอด   
๒. สมุทัย คือ เหตุแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา เขามาตอนนี้ เพราะเปนเรื่องท่ีถึงลําดับ คือ เม่ือ

ตองการดับทุกข ก็ตองกําจัดสาเหตุของมัน เมื่อกําหนดหรือจับไดแลววาทุกขหรือปญหาของตนคืออะไร เปน

อยางไร อยูท่ีไหนแลว ก็ถึงเวลาท่ีจะสืบสาวหาสาเหตุตอไป เพื่อจะไดทํากิจแหงปหานะ คือละหรือกําจัดมันเสีย  
อยางไรก็ตาม แมเมื่อคนหาสาเหตุ คนก็มักเล่ียงหนีความจริง ชอบมองออกไปขางนอก หรือมองใหไกล

ตัวจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน โดยมักมองหาตัวการขางนอกที่จะซัดทอดได หรือถาจะเกี่ยวกับตัวเอง ก็ใหเปนเรื่อง

หางไกลออกไป จนรูสึกวาพนจากความรับผิดชอบของตน   
ส่ิงท่ีมักถูกซัดทอดใหเปนสาเหตุน้ัน ปรากฏออกมาเปนลัทธิท่ีผิด ๓ ประเภท คือ
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๑) ปุพเพกตวาท  ลัทธิกรรมเกา ถือวา สุขทุกขท้ังปวงท่ีประสบในบัดน้ี เปนเพราะกรรมท่ีทําไวปาง

กอน ไมวาจะพบทุกขเจอสุขอะไร ก็ยกใหเปนเรื่องกรรมเกา 
๒) อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิพระเปนเจา ถือวา สุขทุกขท้ังปวงท่ีประสบในบัดนี้ เปนเพราะการบันดาล

ของเทพผูเปนใหญ ไมวาจะหนีเรื่องรายหรืออยากไดเรื่องดี ก็หวังบารมีเทพเจา 
๓) อเหตุวาท  ลัทธิคอยโชค ถือวา สุขทุกขท้ังปวงท่ีประสบในบัดนี้ เปนไปเอง แลวแตโชคชะตาที่

เล่ือนลอย ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย อะไรๆ จะดีหรือราย ทําอะไรไมได วารอใหถึงคราว ก็จะเปนไปเอง  
ทางธรรมปฏิเสธลัทธิเหลาน้ี เพราะขัดตอกฎธรรมดาแหงเหตุปจจัย แตใหมองหาสาเหตุของทุกขตามกฎ

ธรรมดาท่ีวาน้ัน โดยมองเหตุปจจัย เริ่มท่ีตัวคน และในตนเอง ไดแก กรรม คือการกระทํา การพูด การคิด ท่ีดี

หรือชั่ว ซึ่งไดประกอบแลว และกําลังประกอบอยู และท่ีไดส่ังสมไวเปนลักษณะนิสัย ตลอดจนการต้ังจิตวางใจ

ตอส่ิงท้ังหลาย และการมีความสัมพันธอยางถูกตอง หรือผิดพลาด กับเหตุปจจัยในบรรดาสภาพแวดลอม 
ในขั้นพ้ืนฐาน ทานกลาวลึกลงไปอีกวา ตัณหา ความทะยานอยาก ท่ีทําใหวางใจ วางตัว ปฏิบัติตน 

แสดงออก สัมพันธ และกระทําตอชีวิตและโลกอยางไมถูกตอง อยางไมเปนไปดวยความรูตามเปนจริง แต

เปนไปดวยความยินดียินราย ชอบชัง เปนตน ตลอดจนกิเลสปกปองตัวตนท้ังหลาย เชน ความกลัว ความถือตัว 

ความริษยา ความหวาดระแวง ฯลฯ ท่ีสืบเนื่องมาจากตัณหานั่นแหละ คือท่ีมาแหงปญหาความทุกขของมนุษย   
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กุตติวาท; โดยเฉพาะ ปุพเพกตวาท พึงระวังแยกจากหลักธรรมของพุทธศาสนาใหดี ขอยํ้าวา เรื่องนี้นาศึกษามาก ดูเหมือนชาว

พุทธจํานวนมากจะพยายามหลบเล่ียงไมยอมมองดูหลักพุทธศาสนาขอนี้ การที่ทานยํ้าไวในคัมภีรตั้งหลายแหง นาจะเปนขอสําคัญ 

ซ่ึงหากศึกษากันใหดี อาจชวยใหความกระจางเก่ียวกับหลักกรรมในพุทธศาสนาไดอีกมาก ไมนาจะมัวเล่ียงหลบกันไปมา   
   วิภงฺค.อ.๖๕๒-๓ วา วาทะที่ ๑ เปน ลัทธินิครนถ ที่ ๒ เปน ลัทธิพราหมณ ที่ ๓ เปน ลัทธิอาชีวก อนึ่ง ใน ขุ.ชา.๒๘/๖๑-๖๔/

๒๕-๒๖ จัดอุจเฉทวาท เขาชุดมิจฉาวาทะเหลานี้ รวมเปน ๔ วาทะ. 
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ตัณหามี ๓ อยาง คือ กามตัณหา อยากกาม ไดแก อยากไดอยากเอาอยากเสพ อยางหนึ่ง ภวตัณหา 
อยากภพ ไดแก อยากเปนนั่นเปนนี่ อยากคงสถานะอยูตลอดไป อยากมีชีวิตนิรันดร อยางหน่ึง วิภวตัณหา 
อยากส้ินภพ ไดแก ปรารถนาภาวะมลายสิ้นสูญ อยางหนึ่ง และลึกลงไปใหชัดกวาน้ัน ก็ดูท่ีกระบวนการ

แหงปฏิจจสมุปบาท ก็จะเห็นตั้งแตอวิชชา ซึ่งเปนมูลของตัณหา วาเปนที่ไหลเนืองมาแหงปญหาประดาทุกขน้ัน  
เม่ือใด กําจัดอวิชชาตัณหา ท่ีเปนตนตอของปญหา และซึ่งเปนสาเหตุของความทุกขไดแลว มนุษยไมตก

อยูภายใตอิทธิพลของกิเลสปกปองเบงขยายตัวตนท้ังหลาย เม่ือนั้น เขาก็จะสามารถปฏิบัติตอชีวิตและสัมพันธ

กับโลก ท้ังสวนมนุษย สัตวอื่น และธรรมชาติ ดวยปญญาท่ีเขาใจสภาวะ และรูเหตุปจจัยของส่ิงท้ังหลายตาม

เปนจริง ซึ่งทําใหแกปญหาไดจริง อยางเต็มความสามารถและสติปญญาของมนุษย  
แมความทุกขจะมีเหลืออยู ก็เปนเพียงทุกขตามสภาวะของธรรมดา และทุกขท่ีเหลืออยูนอยแลวน้ัน ก็

ไมมีอิทธิพลครอบงําจิตใจของเขาได ในเมื่อไมมีอิทธิพลของตัณหาครอบงําอยูภายใน ภารกิจของเขาจะมี

เหลืออยูเพียงการคอยใชปญญาศึกษาพิจารณาสถานการณและเรื่องราวท้ังหลายท่ีเกี่ยวของ ใหรูเขาใจสภาวะและ

เหตุปจจัยตามเปนจริง แลวจัดการดวยปญญานั้น ใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุข   
แตตราบใด กิเลสท่ีบิดเบือน ครอบงํา และท่ีทําใหเอนเอียงท้ังหลาย ยังบีบค้ันบังคับมนุษยใหเปนทาส

ของมันได ตราบน้ัน มนุษยจะไมสามารถแกปญหาขจัดทุกขไดจริง ไมวาจะเปนปญหาภายนอก หรือทุกขภายใน 

แตตรงขาม เม่ือจะแกปญหา เขามักกลับทําปญหาใหนุงนังซับซอนและขยายตัวมากข้ึน ในรูปเดิมบาง ในรูปของ

ปญหาใหมๆ อื่นๆ บาง เม่ือถูกทุกขบีบค้ันภายใน แทนที่จะดับหรือสามารถลดทอนปริมาณแหงทุกขใหเบาบางลง

ไดดวยปญญา ก็กลับถูกตัณหาบีบกดใหชดเชยออกไปดวยการเติมทุกขท่ีใหญกวาเขามา หรือระบายทุกขนั้น

ออกไปใหเปนโทษภัยแกคนอื่นและแกสังคม   
ความทุกขและปญหาของมนุษยไดเปนมา และเปนอยูอยางนี้ ตามอํานาจบงการของตัณหา ท่ีมีอวิชชา

คอยหนุนอยู อยางไมมีท่ีส้ินสุด 

ค) ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา มีความสุขอย่างอิสระ และทํากิจด้วยกรุณา  
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข หรือภาวะหมดปญหา: เม่ือไดกลาวถึงทุกข หรือปญหา พรอมท้ังสาเหตุ ท่ี

เปนเรื่องรายไมนาพึงใจแลว พระพุทธเจาก็ทรงชโลมดวงใจของเวไนยชน ใหเกิดความเบาใจ และใหมีความหวังขึ้น 

ดวยการตรัสอริยสัจขอท่ี ๓ คือ นิโรธ บอกใหรูวา ทุกขท่ีบีบคั้นนั้นดับได ปญหาท่ีกดดันน้ันแกไขได ทางออกท่ีนาพึง

ใจมีอยู ท้ังน้ี เพราะสาเหตุแหงปญหาหรือบรรดาทุกขน้ัน เปนส่ิงท่ีแกไขกําจัดหรือทําใหหมดส้ินไปได  
ทุกขหรือปญหา ต้ังอยูไดดวยอาศัยเหตุ เม่ือกําจัดเหตุแลว ทุกขท่ีเปนผล ก็พลอยดับส้ินไปดวย เม่ือ

ทุกขดับไป ปญหาหมดไป ก็ถึงภาวะหมดปญหา มีภาวะไรทุกขปรากฏข้ึนมาอยางเปนไปเอง วุนหายกลายเปนวาง 

หลุดโลง โปรงเบา ปลอดพนไปได เปนอิสระ หมดจด สดใส โดยนัยน้ี นิโรธอริยสัจ จึงตามเขามาเปนลําดับท่ี ๓ 

ท้ังโดยความเปนไปตามธรรมดาของกระบวนธรรมเอง และท้ังโดยความเหมาะสมแหงกระบวนวิธีการสอน ท่ีชวน

สนใจ ชวยใหเขาใจ สอนไดผล และชวนใหกาวสูการปฏิบัติเพื่อประจักษผลท่ีเปนจริง  
เม่ือกําจัดตัณหา พรอมทั้งกิเลสวานเครือท่ีบีบค้ันครอบงําและหลอนลอจิตลงได จิตก็ไมตองถูกทรมาน

ดวยความเรารอน รานรน กระวนกระวาย ความหวาดหว่ัน ความกระทบกระท่ัง ความหงอยเหงา และความเบ่ือ

หนาย ไมตองหวังความสุขแบบขอไปทีเพียงดวยการหนีหลบออกไปจากอาการเหลาน้ี หรือแกไขทุกขดวยการหา

อะไรมากลบปดไว หรือมาทดแทน หรือหาทางไประบายออกขางนอก พอผานหรือพนไปคราวหนึ่งๆ  
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ดวยการแกไขท่ีเหตุปจจัยนี้ จิตหลุดพนเปนอิสระ ปลอดโปรงโลงเบา มีความสุขท่ีไรไฝฝา ดวยไมตอง

สะดุดพะพานส่ิงกังวลคั่งคางใจ สงบ สดช่ืน เบิกบาน ผองใสไดตลอดทุกเวลา อยางเปนปกติของใจ บรรลุภาวะ

สมบูรณของชีวิตดานใน เปนอันสําเร็จกิจแหง สัจฉิกิริยา คือการประจักษแจงจุดหมาย 
สวนอีกดานหนึ่ง เมื่อจิตหลุดพนจากกิเลสท่ีบีบค้ันครอบงําหลอนลอ และเงื่อนปมท่ีติดของภายใน เปน

อิสระ ผองใส โดยไมมีอวิชชาท่ีจะมาแสดงอิทธิพลหนุนนําชักใยอีกตอไปแลว ก็ยอมมีความหมายวา ปญญาได

หลุดพนจากกิเลสที่บดบัง เคลือบคลุม บิดเบือน หรือยอมสี บริสุทธ์ิเปนอิสระ จึงทําใหสามารถคิดพิจารณาส่ิง

ท้ังหลายอยางถูกตองตรงตามความเปนจริง มองส่ิงท้ังหลายตามสภาวะ และตามเหตุปจจัย   
เม่ือไมมีอวิชชาตัณหาคอยชักพาใหเขว ปญญากเ็ปนเจาการในการช้ีนําพฤติกรรม ทําใหวางใจ ปฏิบัติตน 

แสดงออก สัมพันธกับโลกและชีวิตดวยความรูเทาทันความเปนจริง นอกจากปญญานั้นจะเปนรากฐานแหงความ

บริสุทธ์ิเปนอิสระของจิตในสวนชีวิตดานในแลว ในสวนชีวิตดานนอก ก็ชวยใหใชความรูความสามารถของตนไป

ในทางที่เปนไปเพื่อการแกปญหา เสริมสรางประโยชนสุขไดอยางแทจริง สติปญญาความสามารถของเขาถูกใชให

เปนประโยชนไดเต็มที่ของมัน ไมมีอะไรหนวงเหน่ียวบิดเบน เปนไปเพื่อความดีงามอยางเดียว จึงเรียกวาเปนการ

ดําเนินชีวิตดวยปญญา หรือชีวิตท่ีดําเนินไปดวยปญญา   
ย่ิงกวาน้ัน ในเมื่อจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรง เปนสุขอยูเปนปกติเอง ไมหวงไมกังวลเกี่ยวกับตัวตน ไม

ตองคอยแสวงหาส่ิงเสพ ไมตองคอยปกปองเสริมความมั่นคงย่ิงใหญของตัวตนท่ีแบกถือเอาไวแลว จิตใจก็เปด

กวาง แผความรูสึกอิสระออกไป พรอมที่จะรับรูสุขทุกขของเพื่อนสัตวโลก และคิดเก้ือกูลชวยเหลือ โดยนัยน้ี 

ปัญญา จึงได กรุณา มาเปนแรงชักนําพฤติกรรมตอไป ทําใหดําเนินชีวิตเพื่อประโยชนสุขของผูอื่นไดเต็มท่ี   
ในเม่ือไมยึดมั่นถือม่ันอะไรๆ ในแงของกิเลสท่ีหวงหาผูกพันจะเอาจะไดเพื่อตัวตนแลว ก็สามารถทําการ

ตางๆ ท่ีดีงาม บําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกผูอื่นไดอยางมุงแนวจริงจัง    
สําหรับชีวิตดานใน มีจิตใจอิสระ เปนสุข ผองใส เบิกบาน เปนความบริบูรณแหงประโยชนตน เรียกวา 

อัตตหิตสมบัติ สวนชีวิตดานนอก ก็ดําเนินไปเพื่อเกื้อกูลแกผูอื่น เรียกวา ปรหิตปฏิบัติ เขาคูกัน เปนอันครบ

ลักษณะของผูท่ีไดประจักษแจงความหมายสูงสุดของนิโรธ 

อยางไรก็ตาม ผูดําเนินมรรคาแหงอารยชน ไมจําเปนตองรอผลจนกวาจะบรรลุนิพพานท่ีเปนความหมาย

สูงสุดของนิโรธ เมื่อเดินตามมรรคถูกตองแลว แมในระหวางทาง ก็สามารถประสบผลแหงการปฏิบัติประจักษแก

ตนไดเรื่อยไป โดยควรแกการปฏิบัติ ท้ังไดประโยชนเอง และทําประโยชนแกผูอื่นดวย ดังท่ีวาแลวนั้น มากและ

สูงขึ้นไปตามข้ัน  ดวยวานิโรธน้ัน มีลดหล่ันลงมารวมดวยกันถึง ๕ ระดับ คือ
1740 

๑) วิกขัมภนนิโรธ ดับกิเลสดับทุกขดวยขมไว โดยทําจิตใจใหสงบ เยือกเย็นผอนคลายหาย

เครียด ปราศจากความขุนมัวเศราหมอง หายเรารอนกระวนกระวาย ดวยวิธีการฝายสมาธิ เฉพาะอยางย่ิงหมาย
เอาสมาธิในระดับฌาน ซึ่งกิเลสถูกทําใหสงบไว ไดเสวยนิรามิสสุขตลอดเวลาที่อยูในฌานน้ัน 

๒) ตทังคนิโรธ  ดับกิเลสดับทุกขดวยองคธรรมคูปรับ หรือธรรมท่ีตรงขาม เฉพาะอยางยิ่ง การ

รูจักคิดรูจักพิจารณา มีปญญารูเทาทันความจริงท่ีเปนธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย ซึ่งเปนไปตามเหตุปจจัย และจะ

พึงแกไขท่ีเหตุปจจัย ไมข้ึนตอความอยากความปรารถนาและความหมายม่ันยึดถือของมนุษย แลววางใจได

                                                 
1740  ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๕/๓๙; ๗๐๔/๖๐๙ 
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ถูกตอง และปฏิบัติตอทุกส่ิงดวยทาทีแหงความรูความเขาใจ ท้ังมีจิตใจเปนอิสระและหวังดีมีนํ้าใจ เม่ือปญญาน้ี
เห็นแจมแจงชัดเจนตรงตามสภาวะ ก็เรียกวา วิปสสนาปญญา ทําใหกิเลสและความทุกขดับหายไปไดตลอดช่ัว

เวลาน้ัน มีจิตใจสงบ บริสุทธ์ิ เปนสุข ผองใส เบิกบานใจ กับท้ังทําใหจิตประณีตและปญญางอกงามยิ่งขึ้น 
๓) สมุจเฉทนิโรธ  ดับกิเลสดับทุกขดวยตัดขาด คือ บรรลุโลกุตรมรรค ต้ังแตโสดาปตติมรรค

ข้ึนไป ดับกิเลสดับทุกขไดเสร็จส้ินเด็ดขาด ตามระดับของมรรคน้ันๆ 
๔) ปฏิปัสสัทธินิโรธ  ดับกิเลสดับทุกขดวยสงบระงับไป คือ บรรลุโลกุตรผล เปนอริยบุคคล

ต้ังแตโสดาบันขึ้นไป กิเลสดับส้ินไปแลว มีความบริสุทธ์ิปลอดโปรงเปนอิสระ ตามระดับของอริยบุคคลขั้นน้ันๆ 
๕) นิสสรณนิโรธ  ดับกิเลสดวยสลัดออกได หมายถึงภาวะท่ีเปนอิสระปลอดโปรงอยางแทจริง 

และโดยสมบูรณ คือ ภาวะแหงนิพพาน 

ง) ถ้าถึงพระรัตนตรัย ก็ไม่รอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เลิกฝากตัวกับโชคชะตา  
๔. มรรค คือ ทางดับทุกข หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําจัดสาเหตุแหงปญหา: เม่ือรูท้ังปญหา ท้ังสาเหตุแหง

ปญหา ท้ังจุดหมายท่ีเปนภาวะหมดส้ินปญหา ทุกอยางครบถวนแลว ก็พรอม และเปนอันถึงเวลาท่ีจะลงมือปฏิบัติ   
โดยเฉพาะ แงท่ีสัมพันธใกลชิดโดยตรง ก็คือ เม่ือรูจุดหมายที่จะตองไปใหถึง วาเปนไปได และคืออะไร

แลว การปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายน้ัน จึงจะพลอยเปนไปไดดวย ถาไมรูวาจุดหมายคืออะไร จะไปไหน ก็ไมรูวา

จะปฏิบัติหรือเดินทางไดอยางไร ดังนั้น วาโดยความสัมพันธระหวางขอธรรมดวยกัน มรรคยอมสมควรเขาลําดับ

เปนขอสุดทาย  
อีกอยางหน่ึง วาโดยวิธีสอน ตามธรรมดานั้น การปฏิบัติเปนกิจท่ีตองอาศัยเรี่ยวแรงกําลัง ถาผูปฏิบัติไม

เห็นคุณคา หรือประโยชน ของส่ิงท่ีเปนจุดหมาย ก็ยอมไมมีกําลังใจจะปฏิบัติ ยิ่งถารูสึกวาการปฏิบัตินั้นยาก ก็

อาจเกิดความระยอทอถอย หรือถึงกับไมยอมปฏิบัติ แมหากปฏิบัติ ก็อาจทําอยางถูกบังคับ จําใจ ฝนใจ สักวา

ทํา ไมอาจดําเนินไปดวยดี   
ในทางตรงขาม ถาเห็นคุณคาหรือประโยชนของส่ิงท่ีเปนจุดหมายแลว เขายอมยินดีปฏิบัติ ยิ่งจุดหมาย

น้ันดีงาม เขาอยากไดมากเทาใด เขาก็จะยิ่งมีกําลังใจปฏิบัติดวยความเขมแข็งมากเทาน้ัน เมื่อเขามีฉันทะจริงจัง

แลว แมวาการปฏิบัติจะยากลําบากเทาใดก็ตาม เขาก็จะพยายามสูทําใหสําเร็จ   
การท่ีพระพุทธเจาตรัสนิโรธไวกอนหนามรรค ก็เพราะเหตุผลขอน้ีดวย คือ ใหผูฟงมีความหวัง และเห็น

คุณคาของนิโรธท่ีเปนจุดหมายนั้นกอน จนเกิดความสนใจกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิธีปฏิบัติ และพรอมท่ีจะลงมือ

ปฏิบัติตอไป เมื่อพระองคตรัสแสดงนิโรธ ใหเห็นวาเปนภาวะควรบรรลุถึงอยางแทจริงแลว ผูฟงก็ต้ังใจท่ีจะรับ

ฟงมรรค ดวยใจมุงม่ันท่ีจะเอาไปใชเปนขอปฏิบัติ และท้ังมีกําลังใจเขมแข็ง พรอมที่จะลงมือปฏิบัติตามมรรค 

และยินดีท่ีจะเผชิญกับความยากลําบากในการปฏิบัติตามมรรคน้ันตอไป 
เมื่อมองหาเหตุแหงทุกข มนุษยชอบมองออกไปหาท่ีซัดทอดภายนอก หรือมองใหไกลจากความ

รับผิดชอบของตนเทาท่ีจะเปนไปได ฉันใด เม่ือจะแกไขทุกข มนุษยก็ชอบมองออกไปขางนอก หาท่ีปกปอง

คุมครองใหตนพนภาระ หรือใหมาชวยทําการแกไขทุกขแทนให ฉันนั้น  
วาโดยลักษณะ การกระทําท้ังสองน้ันก็คลายคลึงกัน คือ เปนการหลบหนาความจริง ไมกลามองทุกข 

และเล่ียงหนีการเผชิญความรับผิดชอบ เหมือนคนหนีภัยดวยความขลาดกลัว หาท่ีพอปดตาซุกหนาไมใหเห็นภัย

น้ัน นึกเอาเหมือนวาไดพนภัย ท้ังท่ีท้ังรางท้ังตัวถูกปลอยท้ิงไวในภยันตราย   
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ทาทีเชนนี้ ทําใหเกิดนิสัยหวังพึ่งปจจัยภายนอก เชน การออนวอนตอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ การบนบานเซนสรวง
สังเวย การรอคอยการดลบันดาลของเทพเจา หรือนอนคอยโชคชะตา พระพุทธศาสนาสอนวา ส่ิงท่ีหวังพึ่งเชนนั้น 

หรือการปลอยตัวตามโชคชะตาเชนน้ัน ไมเปนทางแหงความม่ันคงปลอดภัย ไมนําไปสูความพนทุกขแทจริง  
วิธีแกไขทุกขท่ีถูกตอง คือ มีความม่ันใจในคุณพระรัตนตรัย ทําใจใหสงบและเขมแข็ง แลวใชปญญา 

มองดูปญหาอยางมีใจเปนกลาง ใหเห็นตามสภาวะของมัน และพิจารณาแกไขปญหาน้ันท่ีเหตุปจจัย  
พูดอีกอยางหน่ึงวา เม่ือมีศรัทธาในพระรัตนตรัย ก็คิดท่ีจะดําเนินวิธีแกไขปญหาตามหลักอริยสัจ ๔ 

ประการ คือ กําหนดทุกข สืบสาวหาสาเหตุแหงทุกข เล็งรูภาวะดับทุกขท่ีจะพึงบรรลุ แลวปฏิบัติตามวิธีแกไขท่ี

ตรงเหตุ ซึ่งพอดีท่ีจะใหบรรลุจุดหมาย เรยีกวา มรรคมีองค ๘ การปฏิบัติเชนน้ี จึงจะเปนทางพนทุกขท่ีแทจริง  
ท้ังนี้ สมดังพุทธพจนวา   

“มนุษย์มากหลาย ถูกภัยคุกคามแล้ว พากันหาสิ่งต่างๆ มากมาย เป็นที่พึ่ง ยึดเอาภูเขา
บ้าง ป่าบ้าง สวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้าง เป็นสรณะ แต่สิ่งเหล่านั้น ไม่เป็นที่พึ่งอันเกษม 
น่ันไม่ใช่สรณะอันอุดม คนยึดเอาสรณะอย่างน้ัน จะพ้นไปจากสรรพทุกข์หาได้ไม่ 

“ส่วนผู้ใด ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ มองเห็นด้วยปัญญาโดย
ถ่องแท้ ซึ่งอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น ความก้าวล่วงทุกข์ และอริยมรรคามีองค์ 
๘ อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์ นี่แหละ คือสรณะอันเกษม นี้คือสรณะอันอุดม คนถึงสรณะ
อย่างน้ีแล้ว ย่อมปลอดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง”1741  

พระพุทธเจา  เปนที่ระลึกใหม่ันใจวา มนุษย คือเราทุกคนน้ี มีสติปญญาความสามารถท่ีอาจฝกปรือ

หรือพัฒนาใหบริบูรณได สามารถหยั่งรูสัจธรรม บรรลุความหลุดพนเปนอิสระไรทุกข ลอยเหนือโลกธรรม และมี

ความดีสูงเลิศ ท่ีแมแตเทพเจาและพรหมก็เคารพบูชา ดังมีพระบรมศาสดาเปนองคนํา  
มนุษยท้ังหลาย ท่ีหวังพึ่งเทพเจาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิน้ัน ถารูจักฝกอบรมตนใหดีแลว ก็ไมมีส่ิงใดท่ีเทวะ

และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเหลาน้ันจะทําใหได เหมือนดังท่ีกรรมดีและจิตปญญาท่ีพัฒนาดีแลวของมนุษยเองจะสามารถทํา 
พระธรรม  เปนที่ระลึกใหมั่นใจวา ความจริง หรือสัจธรรม เปนภาวะท่ีดํารงอยูโดยธรรมดา ส่ิงท้ังปวง

เปนไปตามเหตุปจจัย ถารูจักมองดูรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามสภาวะท่ีมันเปนจริง นําความรูธรรม คือความจริงนั้น

มาใชประโยชน ปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายดวยความรูเทาทันสภาวะ และกระทําการที่เหตุปจจัย ก็จะแกไขปญหาไดดี

ท่ีสุด เขาถึงธรรม และมีชีวิตท่ีดีท่ีสุด 
พระสงฆ  เปนที่ระลึกใหม่ันใจวา สังคมดีงาม มีธรรมเปนฐาน ประกอบดวยสมาชิกผูมีจิตใจไรหรือหาง

ทุกข เปนอิสระเสรี แมมีพัฒนาการแหงจิตปญญาในระดับแตกตางกัน แตก็อยูรวมกันดวยดี มีความสมเสมอกัน

โดยธรรม มีความสามัคคี รวมกัน รวมกัน และเกื้อกูลหนุนเสริมกันและกัน ใหกาวไปในมรรคาสูความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณน้ัน มนุษยทุกคนมีสวนรวมอยูรวมสรางสังคมเชนนี้ได ดวยการรูธรรมและปฏิบัติตามธรรม 

                                                 
1741 ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๔๐ (เคยอาง); พระรัตนตรัย เปนหลักใหญสามเสา ที่ชาวพุทธพึงระลึกตระหนักอยูเสมอ คือ  

๑. พุทธ -  มนุษย์  (ชี้ถึงศักยภาพสูงสุด ที่มีอยูในมนุษยแตละบุคคล)  
๒. ธรรม - ธรรมชาติ  (ธรรมดาแหงเหตุปจจัย ที่รูแลว จะลุธรรมที่เหนือเหตุปจจัย)  
๓. สงฆ -  สังคม  (สังคมอุดมคติ แหงอริยชน ผูดําเนินอยูในขั้นตางๆ แหงการรูธรรม และกาวตามวิถีแหงพุทธะ) 



บทท่ี ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔   ๘๖๕ 
 

  

ถาไมมีความม่ันใจในพระรัตนตรัย ก็ตองพึ่งปจจัยภายนอก เชน เซนสรวงออนวอนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิบนบาน

เทพเจา เปนตนตอไป แตถาม่ันใจในพระรัตนตรัยแลว ก็เรียนรูหลักการดับทุกขแกปญหาดวยปญญารูเหตุปจจัย

ตามหลักอริยสัจ และปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาตัวคนของมรรคในพระพุทธศาสนา 

จ) ทางของอารยชนกว้างและสว่าง ทั้งพ่ึงตนได้ และคนท้ังหลายก็ช่วยหนุนกัน   
บุคคลท่ีมีศรัทธาแนวแน ม่ันใจในพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ เสียงชักจูงภายนอก หรือแมแตความผัน

ผวนปรวนแปรในชีวิต ท่ีเรียกวาโลกธรรม หรือท่ีชาวบานเรียกกันวาโชคเคราะหท้ังหลาย ไมอาจทําใหหว่ันไหว

คลอนแคลนได   
จิตใจของเขาเปนเหมือนคนมีสุขภาพดี แข็งแรง ชวยตัวเองไดตลอดเวลา

1742
 ไมตองหวังพึ่งอํานาจดล

บันดาลจากภายนอก เขาหวังผลจากกรรม คือการกระทําดวยความเพียรพยายามตามเหตุปจจัย ท้ังมีปญญา

เจริญถึงขั้นรูเขาใจหลักการแกไขปญหาดับทุกขตามแนวทางแหงสัจธรรมท่ีเรียกวา อริยสัจ ๔ ประการอยาง

ชัดเจน และดําเนินวิธีแกไขปญหาดับทุกขนั้น ตามมรรคาท่ีเรียกวา อารยอัษฎางคิกมรรค เดินหนาแนวไป   
บุคคลเชนนี้ ทานเรียกวา เปนผูเขาสูกระแสแหงทางดับทุกข ไปสูความเปนอิสระเสรีท่ีแทจริง เริ่มเขา

สังกัดในสังคมแหงอารยชน เปนคนมีการศึกษา เรียกวา อริยบุคคลขั้นท่ีหน่ึง มีชื่อเฉพาะวา โสดาบัน  
สวนคนท้ังหลายนอกจากน้ัน ผูยังวายวน หมุนเวียนอยูใตกระแสครอบงําของโลกธรรม หว่ันไหวไปตาม

โชคเคราะห มีศรัทธาท่ียังงอนแงน ไมม่ันใจตนเองบนฐานแหงคุณพระรัตนตรัย จิตใจเหมือนคนท่ีมักเจ็บไขออด

แอด ชวยตัวเองไมคอยได ตองคอยอาศัยผูอื่นอยูตลอดเวลา   
คนเชนนี้ อยางเกง ยามดี ก็เขมแข็ง แตพอถูกมรสุมชีวิตอยางแรง ก็ทรงตัวอยูไมไหว ตองเลือกระหวาง

การทนทุกขทรมานแสนสาหัส หรือหันไปหากามสุขท่ีแรงขึ้น มีส่ิงมึนเมาเสพติด เปนตน หรือยอมพึ่งพาส่ิง

ศักดิ์สิทธ์ิ ขออํานาจดลบันดาลบาง หวังผลจากมงคลบาง จากโชคชะตาบาง พอกลบเกล่ือนชดเชยปลุกปลอบกัน

ไป
1742

 ดวยไมรูทางออกที่ถูกตอง ยังไมมองดูรูเขาใจส่ิงท้ังหลายดวยปญญาท่ีรูเทาทันตามสภาวะและตามเหตุ

ปจจัย ทําใจใหลอยพนกระแสโลกไมได  
ในการดําเนินชีวิต คนในระดับการพัฒนาขั้นนี้ ก็จะเอียงไปขางใดขางหน่ึง ถาไมอยูขางมัวเมากามสุข 

เห็นแกจะเสพบํารุงบําเรอตน ก็เฉียดไปขางเขมงวดบีบรัดตนเองดวยระบบหรือแบบแผนวิธีท่ีถือม่ันเอาไวโดยงม

งาย ไมดําเนินตรงไปในมัชฌิมาปฏิปทา   
คนเหลานี้มีชื่อเรียกวาเปนปุถุชน ถาเปนคนหางไกลอารยธรรม มืดบอดเสียทีเดียว ไมรูจักดีช่ัว ดาํเนิน

ชีวิตโดยสักวาตัณหาพาไป ไมใชความคิดไมใชปญญา พรอมท่ีจะเบียดเบียนไมวาใครๆ เพ่ือเห็นแกตน ก็เรียกวา 

อันธพาลปุถุชน  

                                                 
1742  เรื่องน้ี วาตามแนวปฏิบัติของชาวพุทธ ยอมรับความจริงวา เมื่อยังไมเปนโสดาบัน ยอมเปนการยากนักที่คนจะชวยตัวเองในทาง

จิตใจไดตลอดไปทุกเวลา ดังนั้น สําหรับคนที่ยังหวังพึ่งอํานาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์ การดลบันดาล และโชคชะตา ทานจึงใชวิธีเบนทิศทางเขา

มาสูธรรม ดวยการแปรวิธีแก แทนที่จะใหไปสะเดาะเคราะหบวงสรวงออนวอน ก็ใหสะเดาะอยางใหม โดยใหผูนั้นทําการเสียสละตน

ในทางที่เปนคุณประโยชนอยางใดอยางหน่ึง เชน ไปบริจาคบํารุงสาธารณกุศล ไปสละแรงงานทําสาธารณประโยชน เปนตน   
   แมแตหมอดู ท่ีใจมาทางพุทธ ก็จะแนะนําใหแกไขโชคชะตา ดวยการไปทําบุญทําทาน รักษาศีล รักษาอุโบสถ เปนตน การที่ให

ทําเชนนั้น บางทีทานสืบลึกลงไปถึงวา บัดน้ี เทพไทเทวาท่ีเขาออนวอนหวังพึ่งนั้น โดยเฉพาะในประเทศไทยน้ี ลวนเปนผูที่ไดนับถือ

พระพุทธศาสนากันทั้งหมดทั้งส้ินแลว (สวนมากก็เปนชาวพุทธต้ังแตครั้งยังเปนมนุษย) ดังนั้น เทพเหลาน้ันจึงพอพระทัยท่ีจะเห็น

คนทําส่ิงที่ดีงามเปนคุณประโยชน ย่ิงกวาจะไปทําอะไรที่เหลวไหลไรสาระ. 



๘๖๖  พุทธธรรม 
 

แตถาเปนผูรูจักอารยธรรม ไดแววเสียงกูเรียกของอริยชนแลว เริ่มดําเนินชีวิตดีงาม มีศีลธรรม 

ประกอบดวยกุศลกรรมบถ  ๑๐ หรืออยางนอยดํารงอยูในสาระแหงศีล ๕ ก็ไดชื่อวาเปน กัลยาณปุถุชน คือ 

ปุถุชนท่ีดีงาม หรือเปน สุตวันต์อริยสาวก คือผูสดับศาสนแหงอารยชน ต้ังตนที่จะเดินเขามาใกลอริยมรรคา   
ขอปฏิบัติเพื่อกําจัดเหตุแหงทุกข หรือวิธีแกไขปญหาน้ี เรียกช่ือวา มรรค เพราะเปนเหมือนหนทางที่

นําไปสูจุดหมาย ชื่อวา มีองค ๘ เพราะเปนทางสายเดียว แตมีสวนประกอบ ๘ อยาง  
การเดินทางสูจุดหมายจะสําเร็จได ตองอาศัยองคประกอบท้ัง ๘ อยางน้ัน ทําหนาท่ีคอยเสริมกัน และ

ประสานสอดคลองพอเหมาะพอดี    
ความพอเหมาะพอดี และตรงสูเปาหมายนี้ อาศัยปญญาท่ีเห็นชอบ หรือรูเขาใจถูกตอง ชวยสองชวย

ช้ีนําให มรรคนั้นจึงมี สัมมาทิฏฐิ เปนองคประกอบขอแรก  
ในฐานะเปนขอปฏิบัติพอเหมาะพอดีท่ีจะใหแลนตรงสูเปาหมาย มรรคน้ีจึงเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา 

แปลวา ทางสายกลาง ซึ่งสังเกตงายๆ ดวยลักษณะท่ีไมเอียงเขาหาท่ีสุดท้ังสอง คือ มิใชเห็นแกจะแสวงหาส่ิง

เสพมาบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มัวเมาหมกมุนอยูในกามสุข โดยไมคํานึงถึงใครอื่น และมิใชหันเหไปสุดทางตรง

ขาม มุงหนาทําการบีบรัดเขมงวดเอากับตนเอง หาทุกขมาทับถมตัว เหมือนดังวาเบื่อหนายเกลียดชังตัวตน 
การปฏิบัติตามมรรคนั้น จะเร่ิมตนได และจะดําเนินตอไปดวยดี ตองอาศัยปจจัย ๒ อยางเปนเช้ือ

ชนวน และเปนเครื่องหลอสนับสนุน เรียกวา ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ  
อยางแรก เป็นปัจจัยภายนอก หรือปจจัยทางสังคม ไดแก ปรโตโฆสะที่ดี คือ เสียง หรือการชักนํา 

แรงกระตุนเรา และอิทธิพลจากผูอื่น โดยเฉพาะท่ีเรียกวา กัลยาณมิตร เชน พอแม ครู อาจารย พระภิกษุสงฆ 

คนมีชื่อเสียงท่ีประสบความสําเร็จดวยความดี และบุคคลอื่นๆ ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนแบบอยางท่ีดีงาม นา

เล่ือมใส ท้ังท่ีใกลและไกล ซึ่งจะชวยอบรมส่ังสอน และแนะนํา ใหคําปรึกษาหารือ หรือเราจิตจูงใจใหใฝนิยมใน

ส่ิงดีงาม และใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ดวยอาศัยศรัทธา คือความเชื่อ ความเชิดชูนิยมนับถือ เปนส่ือชัก

นํา ตลอดจนชวยกระตุนชี้แนะ ใหรูจักคิดรูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงดวยตนเอง  
อยางท่ีสอง เป็นปัจจัยภายใน หรือองคประกอบในตัวบุคคล ไดแก โยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจ

โดยแยบคาย หรือความฉลาดคิด คิดเปน คิดถูกวิธี รูจักคิด รูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลายใหตรงตามสภาวะและตาม

เหตุปจจัยของมัน   
เม่ือมีปจจัย ๒ อยางนี้ชวยปลุกเราและสงเสริมสัมมาทิฏฐิ ก็มั่นใจไดมากวา การปฏิบัติธรรม หรือการ

ดําเนินชีวิต จะอยูในแนวทางท่ีถูกตอง กุศลธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนองคมรรคขออื่นๆ ก็จะเจริญงอกงามไปกับ

ปญญาดวย เปนไปเพื่อประโยชนสุข ท้ังแกตนเอง และผูอื่น พรอมท้ังเดินหนาไปสูจุดหมายของพุทธศาสนา 
โดยนัยน้ี ศรัทธาท่ีม่ันคงในพระรัตนตรัย ความรูในอริยสัจ และการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา คือ 

มรรคามีองค ๘ นี้ จึงเปนเครื่องปองกัน หรืออยางนอยก็บรรเทาการดําเนินชีวิต การปฏิบัติตอความทุกข และ

การแกไขปญหาในทางท่ีผิดทุกอยางทุกดาน   
ท้ังนี้ ไมวาทางผิดน้ันจะมีมาในรูปแบบใดๆ เชน ในรูปของการลืมสติหลงฟนเฟอนปลอยตัวปลอยใจให

เล่ือนลอยไหลไปตามอํานาจของความทุกขความคับแคนโศกเศราบาง การหลอกตัวเองใหลืมทุกขดวยการกดตัว

ใหจมลึกลงไปในกามสุขมากยิ่งขึ้นบาง การหันไปหวังพึ่งอํานาจเรนลับภายนอก ออนวอนส่ิงดลบันดาล หรือรอ

คอยโชคชะตาบาง การประกอบทุจริตตางๆ บาง การหันออกไปรุกรานระบายทุกขแกผูอื่น เท่ียวเบียดเบียนกอ

ความเดือดรอนแกคนท้ังหลายบาง การเคียดแคนชิงชังเบ่ือตัว หันกลับเขามาบีบคั้นทรมานลงโทษตนเองบาง   
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มรรค ซึ่งหนุนดวยศรัทธาท่ีถูกตองนี้ ทําใหดํารงอยูในสุจริต ประพฤติการท่ีเกื้อกูล เปนไปเพื่อประโยชน

สุขท้ังแกตนเองและผูอื่น ทําใหเผชิญสถานการณตางๆ ดวยความเขมแข็งม่ันคง มีใจสงบ ดําเนินชีวิต แกไข

ปญหา ดับทุกขได ดวยความมีสติ ใชปญญา และเพียรพยายามจัดการไปตามวิถีทางแหงเหตุปจจัย   
แมอยางออนแอท่ีสุด เมื่อไมอาจชวยตนเองไดลําพัง ก็รูจักเลือกหากัลยาณมิตร ท่ีจะชวยปลุกเราใจให

กลาหาญในกุศลธรรม และท่ีจะชวยชี้แนะใหเกิดปญญามองเห็นเหตุปจจัย เพื่อแกไขไดโดยถูกทาง 
กิจหรือหนาท่ีตอมรรค ไดแก ภาวนา คือ การพัฒนา ฝกปรือ ทําใหเปนใหมี ปฏิบัติ หรือลงมือทํา แต

การเรียกมรรค วาเปนขอปฏิบัติ หรือเปนการปฏิบัติธรรม บางครั้ง ก็ทําใหเขาใจความหมายของมรรคแคบเกินไป 

ซึ่งเรียกไดวาเปนความเขาใจผิดอยางหน่ึง   
ความจริงน้ัน มรรคมีความหมายครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนา ครอบคลุมคํา

วาจริยธรรม หรือเปนระบบจริยธรรมทั้งหมด ครอบคลุมการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงามท้ังหมด ดังช่ือท่ีใชเรียก

มรรคอยางหน่ึงวา พรหมจริยะ หรือ พรหมจรรย ซึ่งแปลไดวา การครองชีวิตประเสริฐ หรือชีวิตประเสริฐนั่นเอง   
องคประกอบท้ัง ๘ ของมรรค สามารถนําไปแยกแยะกระจายเนื้อหาออกและจัดรูปรางระบบใหม โดยมี

จุดเนนจุดย้ําตางแหงตางท่ีกัน ใหสอดคลองเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติธรรมระดับนั้นๆ ดัง

ตัวอยางท่ีเห็นงายๆ เชนวา 
- จัดใหเหมาะสําหรับประชาชนท่ัวไป โดยเนนความประพฤติท่ีแสดงออกภายนอกมากกวาเรื่องทาง

จิตใจ ชุดหน่ึงเรียกวา กุศลกรรมบถ ๑๐   
- จัดแสดงตามแนวการปฏิบัติชนิดท่ีมุงตรงเขาสูจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา โดยเนนหลักธรรม
ระดับวิปสสนาปญญา ชุดหน่ึงเรียกวา วิสุทธิ ๗ อยางน้ีเปนตน 

ฉ) เมื่อพระรัตนตรัย พาเข้าและคืบไปในไตรสิกขา มรรคก็พัฒนาสู่จุดหมาย  
ในบรรดาหมวดธรรม ชุดธรรม หรือระบบการปฏิบัติท่ีจัดรูปออกมาจากองคมรรคท้ังหมดนั้น หมวด

ธรรม หรือระบบปฏิบัติท่ีถือไดวาเปนระบบกลาง หรือเปนพื้นฐาน กวางขวางครอบคลุม และใชเปนมาตรฐานของ

การปฏิบัติมากท่ีสุด ก็คือ ระบบท่ีเรียกวา สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา ซึ่งแปลงายๆ ก็คือ การศึกษา ๓ สวน  
แมวาไตรสิกขาจะจัดรูปออกมาจากมรรค แตความสําคัญของไตรสิกขาน้ัน เขาคูเทียบเทากับมรรคเลย

ทีเดียว ดังจะเห็นวา มรรค เปนทางดําเนินชีวิตท่ีดีงาม หรือระบบการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม หรือจะใหตรงกวาน้ันวา 
เปนเน้ือหาของการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม สวนไตรสิกขา เปนระบบการศึกษา หรือระบบการฝกฝนอบรมพัฒนาคน

ใหมีชีวิตท่ีดีงาม หรือใหมีการดําเนินชีวิตท่ีดีงามน้ัน  
หลักท้ัง ๒ น้ี เนื่องอยูดวยกัน เพราะเม่ือมีการศึกษา มีการฝกฝนอบรมพัฒนา ก็เกิดเปนการดําเนินชีวิต

ท่ีดี หรือการดําเนินชีวิตท่ีดีก็เกิดมีขึ้น ดังน้ัน เมื่อฝกดวยไตรสิกขา มรรคก็เกิดมีขึ้น หรือวา เมื่อคนฝกตนดวย

ไตรสิกขา ชีวิตของเขาก็พัฒนาไปในมรรค เทากับพูดวา การฝกไตรสิกขา ก็เพื่อใหมรรคเกิดข้ึน  
แทจริงน้ัน เนื้อหาสาระของมรรคและไตรสิกขา ก็อันเดียวกันนั่นเอง ฝกอันใด ก็ไดอันน้ัน หรือฝกส่ิงใด 

ส่ิงนั้นก็เจริญงอกงามขึ้น และการฝกหรือการศึกษานั้น ก็ไมแยกจากการดําเนินชีวิต แตเนื่องอยูดวยกันกับการ

ดําเนินชีวิต การศึกษาเปนการพัฒนาชีวิต หรือท่ีแท ชีวิตท่ีดี ก็คอืชีวิตท่ีศึกษานั่นเอง   

เมื่อม่ันใจในพระรัตนตรัย ไมมัวลังเลพะวักพะวนอยูกับการหวังพึ่งปจจัยภายนอกทั้งหลายแลว ดวย

ศรัทธาท่ีเขาทาง เปนสัมมาทิฏฐิน้ี ใจก็มุงมาอยูกับการเรียนรูหลักการดับทุกขแกปญหาดวยปญญารูเหตุปจจัย

ตามหลักอริยสัจ แลวก็ปฏิบัติตามวิธีพัฒนาตัวคนที่เปนมรรค น่ีก็คือเขาสูไตรสิกขา  
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พอเริ่มตน ต้ังตัวไดแลว ศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ ก็หนุนนําใหเดินหนากาวไปในไตรสิกขา พัฒนาองค

มรรคใหเจริญงอกงามขึ้นไปๆ จนลุถึงจุดหมาย  

สิกขา ๓ หรือท่ีนิยมเรียกวา ไตรสิกขา ไดแก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ซึ่งมัก

เรียกกันใหงายๆ สะดวกๆ วา ศีล สมาธิ ปัญญา 
๑. อธิศีลสิกขา  คือ การฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ไดแก รวมองคมรรคขอ  

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ วาโดยสาระ ก็คือ การดํารงตนดวยดีในสังคม รักษาระเบียบวินัย 

ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง รูจักปฏิบัติตอส่ิงแวดลอม หรือตอโลก ในทางท่ีเกื้อกูล มี

ความสัมพันธทางสังคมท่ีดีงามเปนคุณเปนประโยชน มีวิถีชีวิตท่ีสงเสริมสภาพแวดลอม โดยเฉพาะทางสังคม ให

อยูในภาวะเอ้ืออํานวยแกการท่ีทุกๆ คนจะสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงาม หรือปฏิบัติตามมรรคกันไดดวยดี
1743 

ศีลเปนสิกขาข้ันตนท่ีสุด จึงมีขอบเขตกวางขวางมาก แบงไดเปนหลายระดับ ครอบคลุมถึงการ

แสดงออก และการบังคับควบคุมตนดานภายนอกทั้งหมด ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมท้ังทางสังคมและ

ธรรมชาติ เกณฑอยางตํ่าสุดของศีล คือ ไมเบียดเบียนผูอื่น (เชนเดียวกับไมเบียดเบียนตนเองดวย) ไมทําลาย

สภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเกื้อกูลแกชีวิตท่ีดีงาม หรือเก้ือกูลแกมรรคนั้น  
ตอจากนั้น ไดแกการฝกฝนทางวินัยเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไป ถาสามารถกวาน้ัน ก็กาวไปถึงการทําการ

ตางๆ ท่ีเก้ือกูลแกผูอื่น ชวยสรางเสริมจัดสรรสภาพแวดลอม ในทางท่ีจะปดก้ันโอกาสแหงความชั่วราย เพิ่มพูน

โอกาสแหงการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจเพื่อความดีงามหรือคุณคาท่ียิ่งๆ ข้ึนไป 

๒. อธิจิตตสิกขา  คือ การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ไดแก รวมเอาองคมรรคขอ

สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เขามา วาโดยสาระ ก็คือ การฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง ม่ันคง แนวแน 

ควบคุมตนไดดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตท่ีสงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธ์ิ ปราศจากส่ิงรบกวนหรือทําให

เศราหมอง อยูในสภาพเหมาะแกการใชงานมากที่สุด โดยเฉพาะการใชปญญาอยางลึกซึ้ง และตรงตามเปนจริง 
๓. อธิปญญาสิกขา  คือ การฝกปรือพัฒนาปญญา ใหเกิดความรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง 

จนถึงความหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ ผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ ไดแก รวมองคมรรค ๒ ขอแรก คือ

สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ โดยสาระ ก็คือ การฝกอบรมพัฒนาใหเกิดปญญาบริสุทธ์ิ ท่ีรูแจงชัดตรงตาม

สภาวะ ไมเปนความรูความคิดความเขาใจท่ีถูกบิดเบือน เคลือบคลุม ยอมสี อําพราง หรือพรามัว เปนตน ดวย

อิทธิพลของกิเลส มีอวิชชาและตัณหาเปนผูนํา ท่ีครอบงําจิตอยู  
การฝกปญญาเชนน้ี ตองอาศัยการฝกจิตใหบริสุทธ์ิผองใสเปนพื้นฐาน แตในเวลาเดียวกัน เมื่อปญญาที่

บริสุทธ์ิรูเห็นตามเปนจริงนี้เกิดขึ้นแลว ก็กลับชวยใหจิตนั้นสงบ ม่ันคง บริสุทธ์ิ ผองใสอยางแนนอนยิ่งข้ึน 

เฉพาะอยางยิ่ง ทําใหจิตใจเปนอิสระ และสงผลออกไปในการดําเนินชีวิต ทําใหวางใจ วางทาที มีความสัมพันธ

กับส่ิงท้ังหลายอยางถูกตอง และใชปญญาท่ีบริสุทธ์ิ ไมเอนเอียง ไมมีกิเลสแอบแฝงนั้น คิดพิจารณาแกไขปญหา

ตางๆ ทํากิจท้ังหลายอยางถูกตรง ในทางที่เปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริง  

                                                 
1743  นับเปนความบกพรองอยางย่ิง ที่มักมองศีลกันเพียงในแงลบ อยางแคบที่สุดคือ มองเปนขอหาม กวางออกไปหนอยก็เพียงเปนการ

งดเวน เชน งดเวนตามหลักศีล ๕ ไมมองใหครบตามความหมายเดิม เชน ในฝายพระสงฆ ศีล รวมถึงการประพฤติชอบตอกัน 
ระหวางอุปชฌายอาจารยกับศิษย ดังระบุในมหาขันธกะ เปนตน แหงพระวินัยปฎก ในฝายคฤหัสถ ศีล รวมถึงการทําหนาที่ตอกัน 
ระหวางบิดามารดากับบุตรธิดา สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน ฯลฯ ตลอดจนสังคหวัตถุ ตามหลักคิหิวินัยในสิงคาลกสูตร เปนตน 



บทท่ี ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔   ๘๖๙ 
 

  

ถาพูดตามภาษาของวิชาการสมัยใหม ตามหลักวิชาการศึกษาสายตะวันตก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 

และอธิปญญาสิกขา ก็ครอบคลุมการทําใหเกิดพัฒนาการทางสังคม ทางอารมณ และทางปญญา ตามลําดับ เปน

แตจะแตกตางกันโดยขอบเขตของความหมาย และสิกขา ๓ มีจุดหมายท่ีชัดเจนจําเพาะตามแนวของพุทธธรรม  
อยางไรก็ตาม อยางนอยในข้ันเบื้องตน จะเห็นชัดวา ความหมายไปกันไดดี คือ พูดไดตรงกันในข้ันพื้นฐาน

วา จะตองฝกคนใหมีวินัย (รวมถึงความรับผิดชอบ และความสัมพันธท่ีดีทางสังคม) ใหงอกงามทางอารมณ (ทางพระวา

ใหจิตใจเขมแข็งประณีต มีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพดี) และใหงอกงามทางพุทธิปญญา    
สิกขา ๓ นี้ เนื่องกัน และชวยเสริมกัน ซึ่งตามหลักพัฒนาการอยางสมัยใหม ก็ไมอาจปฏิเสธได เชน 

ความรูเหตุผล ยอมชวยความเจริญทางอารมณ และชวยเสริมการปฏิบัติตามวินัย ตลอดถึงความรับผิดชอบ 

และความสัมพันธในทางสังคม ดังนั้น การฝกฝนอบรมในสิกขา ๓ หรือการใหเกิดพัฒนาการทั้งสามอยาง จึง

ตองดําเนินคูเคียงกันไป
1744 

มิใชแคน้ัน ถาดูใหชัด ในพุทธศาสนา มีพัฒนาการทางกาย เรียกวา “กายภาวนา” อยูในหลัก ภาวนา ๔ 

(เปนบุคคลเรียก ภาวิต ๔) คือการพัฒนา ๔ ดาน แตความหมายตางกัน โดยในพุทธศาสนา หมายถึงการพัฒนา

ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหเกิดผลในทางท่ีเกื้อกูล ไมใชหมายถึงพัฒนาตัวรางกาย และกาย

ภาวนานี้ใชในการวัดผล สวนในภาคปฏิบัติการของการฝก การพัฒนากายนั้น จัดรวมไวในอธิศีลสิกขานั่นเอง 
รวมความวา ไตรสิกขาเปนระบบการฝกอบรมตามข้ันตอน จากภายนอก เขาไปหาภายใน จากสวนท่ี

หยาบ เขาไปหาสวนท่ีละเอียด และจากสวนท่ีงายกวา เขาไปหาสวนท่ียากและลึกซึ้งกวา   
เมื่อแรกเริ่ม การฝกอาศัยความเห็นชอบ หรือความรูความเขาใจถูกตอง ท่ีเรียกวาสัมมาทิฏฐิ เปนเช้ือ

หรือเปนเคาใหเพียงเล็กนอย พอใหรูวาตัวจะไปไหน ทางอยูท่ีไหน จะต้ังตนท่ีไหนเทาน้ัน   
การเขาใจปญหาและการมองโลกและชีวิตตามความเปนจริงน่ันแหละ คือจุดเริ่มตนท่ีถูกตอง และคือ

ความหมายพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิ   
สวนในระหวางการฝก การฝกสวนหยาบภายนอกในข้ันศีล ชวยเปนฐานใหแกการฝกสวนละเอียด

ภายใน ทําใหพรอมและสะดวกท่ีจะฝกในข้ันจิตและปญญาใหไดผลดียิ่งขึ้น   
เม่ือฝกข้ันละเอียดภายใน คือ ข้ันจิตและปญญา ผลก็สงกลับออกมาชวยการดําเนินชีวิตดานนอก เชน 

ทําใหมีความประพฤติสุจริตม่ันคง มีศีลท่ีเปนไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง ไมตองฝนใจหรือต้ังใจคอยควบคุม

รักษา คิดแกปญหาและทํากิจตางๆ ดวยปญญาบริสุทธ์ิ เปนตน โดยนัยที่กลาวแลว  
เม่ือฝกตลอดระบบของสิกขาแลว ระบบการดําเนินชีวิตท้ังหมด ก็กลายเปนระบบของมรรค สอดคลอง

กันหมดท้ังภายนอกและภายใน 

                                                 
1744  พัฒนาการทางกาย ในหลักสิกขานี้ ไมไดแยกออกมาแสดงตางหาก ในทางพระพุทธศาสนา พัฒนาการดานนี้ เห็นไดวาจัดอยูในขั้น

ศีล ท้ังนี้ มีแงที่จะพูดอยู ๒ อยาง คือ อยางแรก ความเปนอยูตามแนวทางพุทธ เปนการดําเนินชีวิตท่ีไมขัดแยง ไมตัดแยก แต

ใกลชิดสนิทกลมกลืนและเก้ือกูลกันกับธรรมชาติ อยางที่ ๒ ทานเนนความสัมพันธทางกาย กับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ในหลัก

อินทรียสังวรศีล และเนนความสัมพันธระหวางความเปนอยูดานกาย กับการบริโภควัตถุ ดังท่ีจัดเปนศีลหมวดหนึ่ง เรียกวา “ปัจจัย-
สันนิสิตศีล”(ศีลเน่ืองดวยปจจัยส่ี) โดยยํ้าที่โภชเนมัตตัญญุตา (ความรูประมาณในการบริโภค) ตลอดจนหลักสัปปายะตางๆ   

   มองแงหน่ึงวา พุทธศาสนาไมพิจารณาพัฒนาการทางกาย แยกตางหากจากจริยธรรม เพราะลําพังความเจริญกาย มีรางกาย
เติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดีทางกายน้ันอยางเดียว ยอมไมมีความหมายเปนสิกขา และตามปกติ จะเอียงไปทางเปนการสนับสนุนให
ตัณหาไดเครื่องมือที่จะเสพแสวงย้ือแยงโลกามิส ซ่ึงเปนทางสายตรงขามกับการศึกษา อยางไรก็ตาม เรื่องนี้มิใชจุดเนนในท่ีนี้ จึงจะ

ไมบรรยายไว (พัฒนาการทางกาย ไมระบุใน สิกขา ๓ แตมาใน ภาวนา ๔ – นัย องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑) 



๘๗๐  พุทธธรรม 
 
วิธีแกปญหาแบบพุทธ 

บางครั้งมีผูต้ังขอสังเกตวา พุทธศาสนาสอนใหแกปญหาทุกอยาง แมแตปญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ท่ีภายในจิตใจเทาน้ัน ซึ่งนาจะไมเปนวิธีการแกปญหาท่ีเพียงพอ หรือไดผลแทจริง  
สําหรับขอสังเกตน้ี ควรทําความเขาใจแยกเปน ๒ สวน คือ วาโดยหลักการอยางหนึ่ง วาโดยแงเนนของ

คําสอน หรือแงท่ีมีเนื้อหาคําสอนมากกวา เดนกวา อยางหน่ึง 
ว่าโดยหลักการ  วิธีการแกปญหาแบบพุทธ มีลักษณะสําคัญ ๒ อยาง คือ เปนการแกปญหาที่เหตุ

ปจจัยอยางหน่ึง เปนการแกปญหาของมนุษยโดยฝมือของมนุษยเองอยางหนึ่ง หรืออาจพูดรวมวา เปนการ

แกปญหาของมนุษยโดยมนุษยเอง ท่ีตรงตัวเหตุปจจัย   
ท่ีวาแกตรงเหตุปจจัย ก็วาเปนกลางๆ ไมจํากัดเฉพาะขางนอก หรือขางใน และท่ีวาแกปญหาของมนุษย

โดยมนุษยเอง ก็จะเห็นไดจากการที่พระพุทธเจาทรงชี้ใหมนุษยมองปญหาของตนที่ตัวมนุษยเอง ไมใชมองหา

เหตุและมองหาทางแกไปท่ีบนฟา หรือซัดทอดโชคชะตา และใหแกไขดวยการลงมือทํา ดวยความเพียรพยายาม
ตามเหตุผล ไมใชหวังพึ่งการออนวอน หรือนอนคอยโชค เปนตน ดังไดเคยกลาวแลว 

ว่าโดยแง่เน้นของคําสอน  หรือสวนท่ีมีเนื้อหาคําสอนมากกวา เดนกวา ควรจะยํ้าไวกอนวา 

พระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหา ท้ังดานนอกดานใน ท้ังทางสังคมและทางจิตใจของบุคคล คือ มีคําสอนขั้นศีล 
เปนดานนอก กับข้ันจิตและปญญาเปนดานใน  

จากนี้จึงมาทําความเขาใจกันตอไปวา เม่ือกลาวตามแงเนนของคําสอนเทาท่ีมีอยู เน้ือหาคําสอนท่ีบันทึก

อยูในคัมภีร สวนท่ีวาดวยการแกปญหาดานใน หรือดานจิตปญญา มีมากกวาสวนท่ีวาดวยการแกปญหาดาน

นอก หรือปญหาทางสังคม เปนตน   
พูดอีกอยางหนึ่งวา เนื้อหาคําสอน เนนดานแกปญหาทางจิตใจ มากกวาแกปญหาทางสังคม หรือดาน

ภายนอกอยางอื่น ท่ีเปนเชนนี้ เปนเรื่องธรรมดาโดยเหตุผล และควรจะเปนเชนนั้น ขอแสดงเหตุผลบางอยาง เชน 
• โดยความคงตัวแหงธรรมชาติของมนุษย: ปญหาเกี่ยวกับชีวิตดานใน หรือปญหาทางจิตใจ เปนเรื่อง

เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยลวนๆ มากที่สุด คือ มนุษยทุกถ่ินฐานกาลสมัย มีธรรมชาติของปญหาทางจิตใจ

เหมือนๆ กัน ถึงจะตางสังคม หรือสังคมจะตางยุคสมัย ธรรมชาติทางจิตปญญาของมนุษย ก็ยังคงเปนอยางเดิม 

คือ มนุษยก็ยังเปนมนุษย ท่ีมีโลภ โกรธ หลง รักสุข เกลียดทุกข เปนตน อยูอยางเดียวกัน   
สวนปญหาดานนอกเก่ียวกับสังคม มีสวนหนึ่งเกี่ยวดวยธรรมชาติของมนุษย เม่ือยังเปนมนุษย ก็จะมี

ลักษณะปญหาเชนนั้น แตสวนอื่นๆ นอกจากน้ัน เก่ียวของกับปจจัยอยางอื่นๆ ในสภาพแวดลอมซึ่งแตกตางๆ 

กันไปในสวนรายละเอียดไดอยางมากมาย ตามกาละและเทศะ   
โดยอาศัยความเปนจริงเชนน้ี จึงเปนธรรมดาอยูเอง และเปนอยางท่ีควรจะเปนวา พระพุทธเจาทรงสอน

เกี่ยวกับการแกปญหาภายในทางจิตปญญาเปนหลัก และมีคําสอนดานนี้มากมาย สวนการแกปญหาภายนอก 

ดานคําสอนระดับศีล ทรงสอนแตหลักกลางๆ ท่ีเนื่องดวยธรรมชาติของมนุษย เชน การไมควรทํารายเบียดเบียน

กัน ท้ังทางชีวิตรางกาย ทรัพยสิน ส่ิงหวงแหน ดวยกาย หรือดวยวาจา และการชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนตน สวน

รายละเอียดนอกเหนือจากน้ัน เปนเรื่องแตกตางกันไปตามปจจัยอื่นๆ ในสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของของตางถิ่น 
ตางยุคสมัย เปนเรื่องของมนุษยท่ีรูหลักการท่ัวไปของการแกปญหาแลว จะพึงวางหลักเกณฑวิธีการจัดการแกไข
ตามเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของน้ันๆ ไมใชเรื่องท่ีจะไปวางบทบัญญัติไวใหมนุษยเปนการตายตัว  
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วาท่ีจริง ในทางปฏิบัติ ก็มีตัวอยางท่ีพระพุทธเจาทรงวางระบบการแกปญหาของมนุษยในดานภายนอก
คือในทางสังคมไว คือสังคมสงฆ หรือภิกษุสงฆ ท่ีไดทรงต้ังขึ้นเอง พระองคไดทรงบัญญัติวินัย ซึ่งเปนระบบการ
แกปญหาจากดานนอก ในแงสังคมไวเปนอันมาก ใหเหมาะกับความมุงหมายจําเพาะของการมีสังคมสงฆน้ัน และ

ใหเหมาะกับการดํารงอยูดวยดีของสังคมสงฆ ทามกลางสภาพแวดลอมของทองถ่ินและยุคสมัยนั้น   
ผูศึกษาพุทธศาสนาในสมัยปจจุบัน มักมองขามวินัยไป ถาเขาใจสาระของวินัยแลว จะมองเห็นแนวคิด

ของพระพุทธศาสนา เก่ียวกับการแกปญหาภายนอกในระดับสังคมได  
ขอยํ้าวา ถาไมศึกษาพระวินัยปฎก (เฉพาะอยางยิ่งสวนนอกปาติโมกข) จะไมอาจเขาใจแนวคิดทางสังคม

ของพระพุทธศาสนาไดเลย   
เปนการไมสมเหตุผล ท่ีจะใหพระพุทธเจาทรงวางระบบท่ีมีรายละเอียดไวพรอมใหแกชุมชนอื่น โดยไม

คํานึงถึงปจจัยท่ีเปนตัวแปรของตางถ่ินตางสมัยน้ันๆ   
ผูท่ีเขาใจสาระสําคัญของหลักการนี้แลว ยอมจะจัดวางระบบสําหรับจัดการกับปญหา และเรื่องราวใน

สังคมแหงยุคสมัยของตนไดเอง  
ดังเชนพระเจาอโศกมหาราช เมื่อจะทรงสถาปนาธรรมวิชัยในราชอาณาจักร คําสอนของพระพุทธศาสนา

ท่ีเก่ียวกับปญหาดานในของจิตปญญา พระองคก็ยอมไมตองทรงแตะตองอีก เพียงแตสงเสริมใหเผยแพรคําสอน

ท่ีแทจริง ดวยวิธีและทํานองท่ีสอดคลองกับกาลสมัย  
แตสวนเรื่องภายนอก ดานสังคม พระองคนําแตคําสอนท่ีเปนกลางๆ มาต้ังเปนหลัก แลวทรงจัดวาง

ระบบแบบแผน วิธีปกครอง และดําเนินกิจการตางๆ ขึ้นใหม ใหไดผลสําหรับยุคสมัยน้ัน  
อยางงายๆ ดูในประเทศไทย ตามขัตติยราชประเพณีทางการปกครอง นําเอาคําสอนทางพุทธศาสนา

เกี่ยวกับหนาท่ีและคุณธรรมของพระมหากษัตริย สวนท่ีเปนกลางๆ คือ ทศพิธราชธรรม (๑๐) จักรวรรดิวัตร 

๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ และกําลังของพระมหากษัตริย ๕ มาวางเปนหลัก และแปลความหมายใหเขากับยุคสมัย 

สวนระบบบริหารราชการ เปนตน ก็จัดวางขึ้นใหเหมาะสมกับถิ่นและยุคสมัยนั้น ดังน้ีเปนตน 
• โดยความเปนเอก หรือความชํานาญพิเศษ: การแกปญหาจากภายนอก หรือทางดานสังคมนั้น 

นอกจากขึ้นตอปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ท่ีตางกันของถิ่นและยุคสมัยแลว ยังมีศิลปวิทยาการและระบบการ

อื่นๆ เอาใจใส เปนเจาของเรื่องกันอยูอีกมากมาย   
แตในทางตรงขาม ปญหาเกี่ยวกับชีวิตดานในทางจิตปญญาของมนุษย กลับไดรับความเอาใจใสจาก

ศิลปวิทยาทั้งหลายอยางท่ีนับไดวานอยยิ่ง และเปนแดนที่วิทยาการท้ังหลายเขาไมคอยถึง  
พระพุทธศาสนาถือปญหาระดับน้ีเปนเรื่องสําคัญ ท่ีควรเอาใจใสมากอยูแลว ยิ่งถูกวงการอื่นทอดท้ิง ก็

ยิ่งควรเอาใจใสมาก และเปนแดนที่พุทธศาสนาเขาถึงเปนพิเศษดวย  
• โดยความลึกซึ้ง ยาก และเปนแกนแทของชีวิต: ปญหาทางจิตปญญา เปนเรื่องลึกซึ้งละเอียดออน 

เขาใจยากกวาปญหาภายนอกท้ังหลายเปนอันมาก ถาเรื่องราวภายนอกใชเวลาอธิบายหรือช้ีแจงสัก ๑ ช่ัวโมง 

เรื่องทางจิตปญญาบางทีอาจตองใชเวลาอธิบายสัก ๑๐ ชั่วโมง และตองเนนตองย้ํากันอยูเรื่อยๆ การมีคําสอน

ดานน้ี ในอัตราที่สูงกวาคําสอนเก่ียวกับปญหาภายนอก จึงเปนเรื่องธรรมดา   
อีกประการหน่ึง พระพุทธเจาทรงถือวา ประโยชนทางจิตปญญาน้ี เปนแกนสารเนื้อแทของชีวิตมนุษย 

เมื่อเกิดมามีชีวิตแลว ก็ควรพยายามใหไดใหถึง ไมใหสูญส้ินชีวิตไปเปลา และคนก็ไมใครมองเห็น  
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เม่ือเชนนี้ ก็จึงเปนธรรมดา ท่ีจะตองทรงเนนย้ําประโยชนทางจิตปญญาน้ีมาก สวนประโยชนดาน

ภายนอก คนท้ังหลายเขาใฝปรารถนากันอยูแลว ถึงไมไปย้ําอีก ก็พอแกการอยูแลว 
• โดยความเนื่องถึงกันแหงทุกดานของชีวิต: ความจริง ปญหาของมนุษย ไมวาดานนอก หรือดานใน ก็

กระเทือนถึงกันท้ังหมด และในการแกปญหาแตละอยาง ไมวานอกวาใน ชีวิตทุกดานของมนุษยก็ตองเขา

เกี่ยวของดวยทั้งนั้น   
ยิ่งมาคํานึงวา ชีวิตดานในของมนุษยเปนหลักยืนตัว และเปนพื้นฐานอยูในสวนลึก มีอิทธิพลตอการ

แกปญหาภายนอกอยางมาก เชน เม่ือจิตใจลุมหลงมัวเมา ก็มองปญหาไมตรงตามเปนจริง เมื่อกระแสความคิด

และปญญาถูกอิทธิพลของอวิชชาตัณหาครอบงํา หรือถูกตัณหา มานะ ทิฏฐิบิดเบือน ชักใหเอนเอียง ก็ไมอาจ

พิจารณาปญหาอยางถูกตอง นอกจากแกผิดพลาด บางทีอาจขยายปญหา หรือซ้ําเติมเพิ่มปญหาใหมข้ึนอีกก็ได  
ดังนั้น การชําระจิตและการทําปญญาใหบริสุทธ์ิ ไมบิดเบือน ไมเอนเอียง จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการ

แกปญหาทุกอยาง ท้ังภายนอกและภายใน ทุกถิ่นทุกสมัย    
ถามนุษยแกปญหาไมถึงระดับจิตปญญาน้ี ก็ไมมีทางจะแกปญหา แมแตระดับสังคมหรือภายนอก ให

ไดผลแทจริงได ถาแกปญหาพื้นฐานระดับจิตปญญาน้ีได การแกปญหาภายนอก ก็จะงายข้ึนอยางมากมาย 

มนุษยจะมีความพรอมในการแกปญหาข้ึนอีกมาก   
พุทธศาสนาเนนการแกปญหาถึงข้ันพื้นฐาน คือ ถึงระดับแหงจิตปญญา ดังท่ีกลาวมาแลว 
• โดยความตางแหงระดับการดําเนินชีวิต: พระพุทธศาสนาถือวา สังคมประกอบดวยมนุษย ท่ีมี

พัฒนาการทางจิตปญญาในระดับตางๆ กัน นอกจากนั้นยังมีสังคมยอย หรือชุมชนตางๆ ซอนอยูภายใน ซึ่งเปด

โอกาสใหผูสมัครใจเขาไปดํารงชีวิตในระดับท่ีแตกตางกัน เชน มีสังคมคฤหัสถ กับสังคมสงฆ เปนตน   
ลองมองแคนี้เปนตัวอยาง ก็เห็นงายๆ แลวถึงความแตกตางกันที่วาน้ัน ดังปรากฏอยูวา ชีวิตในสังคม

คฤหัสถ เนนดานความสัมพันธทางสังคม และการงานหาเล้ียงชีพ สวนชีวิตในสังคมสงฆ เนนดานจิตปญญา  
เมื่อมองดูสังคมสงฆ แมวาจะมีวินัยท่ีใชวิธีแกปญหาจากแงของสังคม แตโดยเปรียบเทียบ ก็ยังเนนดาน

จิตปญญาขางในมากกวา และเนนดานนอกนอยกวาสังคมคฤหัสถ  
โดยนัยนี้ ถาใครจะดูคําสอนสําหรับภิกษุแลว เอาเปนมาตรฐานวัดวา พุทธศาสนาสอนใหคนทั่วไปใชวิธี

แกปญหาอยางนั้น ยอมไมเปนการถูกตอง  
• โดยธรรมดาของธรรมชาติแหงสรรพสัตว: ขอนี้ขอทวนยํ้ารวมไวดวย พุทธศาสนามองวา มนุษยเปน

สัตวท่ีข้ึนตอการฝกหัดพัฒนา และเปนธรรมดาของธรรมชาติท่ีวา ในเวลาเดียวกันของขณะหน่ึงขณะใดก็ตาม 

มนุษยท้ังหลายอยูในระดับการพัฒนาท่ีไมเทากัน ท้ังทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจ และทางปญญา เขาจึงมีความ

ตองการของชีวิตท่ีไมเหมือนกัน ไมเทากัน ท้ังทางวัตถุ และทางนามธรรม รวมท้ังความตองการดานความสุข 
จะตองยอมรับความจริงแหงความแตกตางของมนุษยดังท่ีวาน้ี และยอมรับสังคมและโลก อันมีมนุษยท่ี

ตางกันในระดับของการพัฒนานี้ การขืนคิดทําใหโลกหรือสังคมมีมวลมนุษยท่ีตองอยูตองเปนอยางเดียวกัน 

ไมใชความถูกตอง ไมดีแกใครๆ และไมอาจเปนไปได  
ผูท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบ จะตองจัดการทั้งทางวัตถุ ทางสังคม และทางจิตปญญา ใหเหมาะกันและ

เกื้อกูลท่ีจะสนองความตองการเทาท่ีชอบธรรมแกคนท้ังหลายท่ีตางระดับการพัฒนากันนั้นๆ อยางท่ัวถึง ท่ีจะให

มนุษยท่ีตางระดับการพัฒนาเหลาน้ัน ตางก็เปนสุข และอยูรวมกันผาสุก  
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แตพรอมกันน้ัน ซึ่งเวนไมได คือ การสนองความตองการเสมอภาคมวลรวมของมนุษยชาติ อันไดแก

ความตองการของชีวิตตามธรรมดาแหงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งเปนสัตวท่ีจะตองฝกหัดพัฒนา คือจะตองจัดการ

ระบบชีวิตและสังคม ตลอดถึงท้ังโลก ใหเอื้อใหหนุนใหขับดันตอการพัฒนาตนของมนุษยทุกคนเหลาน้ัน เพื่อให

เขามีโอกาสลุถึงจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิต จนแมกระทั่งจะมีจิตปญญาท่ีสมบูรณ 
ถาครบตลอดมาถึงตรงนี้ ก็คือสอดคลองตามหลักการของพระพุทธศาสนา  

• ในท่ีสุด หันกลับไปย้ําอีกครั้งหนึ่งวา พุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยมนุษย์เอง 
ท่ีตรงตัวเหตุปัจจัย และพูดเชนนี้อยางเปนกลางๆ ไมไดจํากัดจําเพาะวาจะแกแตขางใน หรือแกแตขางนอก คือ

แลวแตเหตุปจจัย   
ควรจะยอนกลับออกไปดวยซ้ําวา ศิลปวิทยาและระบบการท้ังหลายเทาท่ีมีอยูนี้ตางหาก ท่ีมักมุงแตจะ

แกปญหาที่ขางนอกอยางเดียว ดานเดียว มองขามการแกปญหาดานในไปอยางแทบจะส้ินเชิง อันนับวาเปนการ

แกปญหาท่ีไมสมบูรณ  
อาจพูดอีกอยางหน่ึงวา การแกปญหาตามหลักพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่แก้ที่ข้างนอก หรือแก้ที่ข้างในอย่าง

เดียว แต่ให้แก้ตั้งแต่ข้างในออกมาทีเดียว  
หมายความวา มิใชจะแกแตขางในอยางเดียว ตองแกขางนอกดวย และมิใชจะแกแตขางนอกอยางเดียว 

ตองแกขางในดวย คือ แก้หมด แก้ท่ีเหตุปัจจัย ไม่ว่าข้างนอกหรือข้างใน.   

คุณคาท่ีเดนของอริยสัจ 

หลักอริยสัจ นอกจากเปนคําสอนท่ีครอบคลุมหลักธรรมท้ังหมดในพระพุทธศาสนา ท้ังภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ ดังกลาวมาแลว ยังมีคุณคาเดนที่นาสังเกต อีกหลายประการ ซึ่งพอสรุปได ดังน้ี: 
๑. เปนวิธีการแหงปญญา ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตามระบบแหงเหตุผล เปนระบบวิธีแบบอยาง ซึ่ง

วิธีการแกปญหาใดๆ ก็ตาม ท่ีจะมีคุณคาและสมเหตุผลจะตองดําเนินไปในแนวเดียวกันเชนน้ี 
๒. เปนการแกปญหาและจัดการกับชีวิตของตน ดวยปญญาของมนุษยเอง โดยนําเอาหลักความจริงท่ีมี

อยูตามธรรมชาติมาใชประโยชน ไมตองอางอํานาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติ หรือ

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิใดๆ 
๓. เปนความจริงท่ีเกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน ไมวามนุษยจะเตลิดออกไปเกี่ยวของสัมพันธกับส่ิงท่ี

อยูหางไกลตัวกวางขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แตถาเขายังจะตองมีชีวิตของตนเองที่มีคุณคา และ

สัมพันธกับส่ิงภายนอกเหลาน้ันอยางมีผลดีแลว เขาจะตองเกี่ยวของและใชประโยชนจากหลักความ

จริงน้ีตลอดไป 
๔. เปนหลักความจริงกลางๆ ที่ติดเนื่องอยูกับชีวิต หรือเปนเร่ืองของชีวิตเองแทๆ ไมวามนุษยจะสรางสรรค

ศิลปวิทยา หรือดําเนินกิจการใดๆ ข้ึนมา เพ่ือแกปญหาและพัฒนาความเปนอยูของตน และไมวา

ศิลปวิทยาหรือกิจการเหลาน้ัน จะเจริญข้ึน เส่ือมลง สลายไป หรือเกิดมีใหมมาแทนอยางไรๆ ก็ตาม 

หลักความจริงท่ีเรียกวาอริยสัจนี้ ก็จะยืนยง ใหม และใชเปนประโยชนไดตลอดทุกกาล 
  



๘๗๔  พุทธธรรม 
 
สรุป “พุทธธรรม” ลงในอริยสัจ 

เน้ือความ และโครงเรื่อง ของหนังสือ พุทธธรรม นี้ แมจะดูเหมือนแปลกไปจากคัมภีรและตําราตางๆ 

เทาท่ีมีอยู ในหลายสวน และหลายลักษณะ แตความจริงแลว ก็ดําเนินอยูในหลักการเดิมท่ีพระพุทธเจาทรง

ประกาศไว คือ อริยสัจ ๔ น่ันเอง มิไดผิดแปลกไปแตประการใด  
เพ่ือใหเห็นชัด จึงขอจัดโครงเรื่องของหนังสือ ลงในหลักอริยสัจ ๔ ดังนี้  

ภาค ๑  มัชเฌนธรรมเทศนา 
หมวด ๑ ทุกข์ 
 บทท่ี ๑: ชีวิต คืออะไร? ขันธ ๕ 
 บทท่ี ๒: ชีวิต คืออะไร? อายตนะ ๖ 
 บทท่ี ๓: ชีวิต เปนอยางไร? ไตรลักษณ 
หมวด ๒ สมุทัย 
 บทท่ี ๔: ชีวิต เปนไปอยางไร? ปฏิจจสมุปบาท 

 บทท่ี ๕: ชีวิต เปนไปอยางไร? กรรม 
หมวด ๓ นิโรธ 
 บทท่ี ๖: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? นิพพาน 

 บทท่ี ๗: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? ประเภทและระดับแหงนิพพานและผูบรรลุนิพพาน 
 บทท่ี ๘: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? ขอควรทราบเพิ่มเติมเพ่ือเสริมความเขาใจ 
 บทท่ี ๙: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพาน 
 บทท่ี ๑๐: ชีวิต ควรใหเปนอยางไร? บทสรุป 

ภาค ๒  มัชฌิมาปฏิปทา 
หมวด ๔ มรรค 
 บทท่ี ๑๑: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร? บทนําของมัชฌิมาปฏิปทา 
 บทท่ี ๑๒: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร? บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะ-กัลยาณมิตร 

 บทท่ี ๑๓: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร? บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ 

 บทท่ี ๑๔: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร? องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑ หมวดปญญา 

 บทที่ ๑๕: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร? องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒ หมวดศีล 
 บทท่ี ๑๖: ชีวิต ควรเปนอยูอยางไร? องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓ หมวดสมาธิ 
 บทท่ี ๑๗: บทสรุป อริยสัจ ๔ 
ภาค ๓  บทความประกอบ (ตัวอยางแสดง: อารยธรรมวิถี – ชีวิตที่ดี เป็นอย่างไร?) 
 บทท่ี ๑๘: บทความประกอบท่ี ๑: ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน 

 บทท่ี ๑๙: บทความประกอบท่ี ๒: ศีลกับเจตนารมณทางสังคม 
 บทท่ี ๒๐: บทความประกอบท่ี ๓: เรื่องเหนือสามัญวิสัย 
 บทท่ี ๒๑: บทความประกอบท่ี ๔: ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 บทท่ี ๒๒: บทความประกอบท่ี ๕: ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน 

 บทท่ี ๒๓: บทความประกอบท่ี ๖: ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ 



บทท่ี ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔   ๘๗๕ 
 

  

สวนเนื้อความท่ีดูแปลกไป โดยเฉพาะขอธรรมที่มีช่ือไมคอยคุนหู เชน ปรโตโฆสะ กัลยาณมิตร และ

โยนิโสมนสิการ เปนตน พรอมท้ังแงดานท่ีไมชินตาของหลักธรรมตางๆ ท่ีรูจักกันดีอยูแลว มีหลายอยางท่ีได

นํามาอธิบายเปนพิเศษในหนังสือน้ี ท้ังท่ีในหนังสือทางธรรมท่ัวไปไมคอยมีการกลาวถึง   
พึงเขาใจวา ขอธรรม และแงแหงความหมายเหลาน้ัน แทจริง เปนส่ิงท่ีทานกลาวถึงบอยๆ ใน

พระไตรปฎก แตอาจเปนไดวา ในบางยุคบางสมัย ไมมีเหตุท่ีทานจะตองยกข้ึนเนนย้ํา หรือกลาวถึงเปนพิเศษ จึง

เหินหางเลือนรางไป    
การมีเนื้อความเชนนั้น มาปรากฏอยางแปลกตาในหนังสือนี้ พึงเขาใจวา เกิดจากการพิจารณาเห็นวา 

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีควรจะสนใจขอธรรม และแงความหมายเหลานั้น ใหมากเปนพิเศษ หรืออยางนอย มากข้ึน

กวาเดิม  
ในทํานองเดียวกัน บางทานก็อาจสังเกตเห็นวา คําสอนบางอยาง บางแง ท่ีเคยเนนย้ําขยายความโดย

พิสดารในบางสมัย ก็มิไดเปนจุดเดนที่เนนยํ้าในหนังสือนี้   
อยางไรก็ตาม ผูเขียนหนังสือนี้ มีความม่ันใจพอสมควรวา อัตราสวนแหงเน้ือความเกี่ยวกับขอธรรม

และแงความหมายของหลักคําสอนตางๆ ท่ีกลาวถึงในหนังสือนี้ ใกลเคียงมากกับอัตราสวนท่ีเปนจริง ในพระบาลี 

คือ พระไตรปฎก ท่ีเปนแหลงคําสอนหลักแตด้ังเดิม. 
 
 
 
 
 



๘๗๖  พุทธธรรม 
 

บันทึกพิเศษ 
เสริมบทสรุป 

ข้อสังเกตบางประการ ในการศึกษาพุทธธรรม 
ก. ภาคมัชเฌนธรรมเทศนา หรือ ภาคกระบวนธรรม  

หรือ ภาค(สภาว)สัจธรรม (ธรรมสําหรับรู้เท่าทัน) 

พุทธธรรมมีหลักการวา ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไมก็ตาม ความจริงก็ดํารงอยูตามธรรมดาของมัน

อยางเปนกลางๆ พระพุทธเจาตรัสรู คือ ทรงคนพบความจริงน้ันแลว นํามาเปดเผยไว สาระของความจริงน้ีก็คือ (ความ
เปนไปตาม) ธรรมดาแหงเหตุปจจัย หรือกระบวนธรรมแหงเหตุปจจัย   

ผูท่ีมองสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปน ไมใชมองตามที่ตนอยากหรือไมอยากใหมันเปน จึงจะเขาใจความจริงท่ีเปน

กลางน้ีได เม่ือเขาใจธรรมที่เปนกลางน้ีแลว ก็ยอมมองเห็นความจริงอยางกวางๆ ครอบคลุมท่ัวไปท้ังหมด มีทัศนะเปด

กวาง หลุดพนเปนอิสระอยางแทจริง โดยหลุดพนท้ังทางจิต คือ จิตหลุดพนจากสิ่งบีบค้ันครอบงําท่ีเรียกวากิเลส และ
ความทุกข กลายเปนจิตท่ีปลอดโปรง เบิกบาน เปนสุข และดานปญญา คือ หลุดพนดวยรูเทาทันธรรมดา แลวมองเห็น
ความจริงท่ีลวนๆ บริสุทธ์ิ ไมมีกิเลสเคลือบแฝง หรือทําใหเอนเอียง และรูชัดแจงท่ีความจริงโดยตรง ไมตองรูผานใครๆ 

หรือรูตามท่ีใครบอกอีกตอไป 
ธรรมดาแหงเหตุปจจัยน้ัน ปรากฏในหลายรูปลักษณะ ดังตัวอยางดานอุตุนิยาม ธรรมนิยาม และกรรมนิยาม  

ก) กระบวนการแหงธรรมชาติแวดลอม หรือ ปจจยาการแหงอุตุ    
    ยอดเขาไกลาสสูงมาก → อากาศจึงหนาวจัด → เมฆจึงลงเปนหิมะตลอดป;  
    นายอุณหข้ึนไปติดอยูนานในหิมะ →  ความเย็นทําใหเลือดขนจับตัว  →  เลือดไมไหลไปเล้ียงมือเทา  →  
มือเทาปวดมากแลวชาไป  →   แกไขไมคืน → มือเทาจึงพิการ ฯลฯ     

ข) กระบวนการแหงชีวิต หรือ ปจจยาการแหงกรรมระดับในจิตใจ   
   นาฬิกาตีบอกเวลา ๑๐ น. →   
  นาย ก. ไดยิน (เปนนักโทษ ถึงเวลาถูกนําตัวไปประหาร  หวาดกลัวมาก)   → เขาออน ทรงตัวไมอยู;   
  นาย ข. ไดยิน (เปนญาติของคนถูกนักโทษฆา  สมใจความแคน)  → รองตะโกน ดีใจ;  
  นาย ค. ไดยิน (เปนญาติอีกคนหน่ึง  แคน แตคํานึงกรรมวิบากของมนุษย เกิดความสลดใจ)  → วางเฉย มีอาการสงบ;  
  นาย ง. ไดยิน (เปนนักโทษประหารอีกคนหนึ่ง  เคยหวาดกลัว แตคิดไดถึงผลสมแกกรรมของตน) → เดินไปกับผูคุมโดยสงบ   

ค) กระบวนการแหงกรรม หรือ ปจจยาการแหงกรรมระดับบุคคล 
  นาย จ. กลาวคําหยาบแกนาย ฉ.   →    นาย ฉ. เอาไมตีศีรษะ นาย จ.    →    นาย จ. ศีรษะแตก    →     
นาย จ. เอาปนยิง นาย ฉ. → นาย ฉ. บาดเจ็บสาหัส ฯลฯ  

ง) กระบวนการแหงวิวัฒนาการของสังคม หรือ ปจจยาการแหงกรรมระดับสังคม 
  พืชงอกงามอยูตามธรรมชาติ คนไปเก็บกินเม่ือตองการ → บางคนทําการสั่งสม →  คนอื่นๆ พากันเอาอยาง  

→   มีการปกปนกั้นเขต  →   มีการลักขโมย  →   มีการติเตียนทํารายกัน  →  คนเห็นความจําเปน

จะตองมีการปกครอง   →  มีการเลือกต้ังหัวหนา →  เกิดมีราชาหรือกษัตริย ฯลฯ (ตามอัคคัญญสูตร)   



บทท่ี ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔   ๘๗๗ 
 

  

กระบวนการขอ ข) มีลักษณะพิเศษ ถามองเพียงปรากฏการณภายนอก ไมอางอิงถึงกิเลส หรือคุณธรรมใน
จิตใจ อยางท่ีเขียนไวในวงเล็บแลว จะอธิบายความสัมพันธไมไดเลย กลาวคือ มองไมเห็นวา การไดยินเสียงนาฬิกา จะ
เปนเหตุใหเกิดอาการกิริยาอยางหลังไดอยางไร ถาปจจัยในใจไมมี อาการภายนอกน้ัน ก็เกิดข้ึนไมได   

สวนในขอ ค) และ ง) ปจจัยภายในบุคคล ก็สําคัญมาก แตแฝงซอน มองเห็นยากกวา จึงมักถูกมองขามไป 

เชน บางคนมองเฉพาะปจจัยทางวัตถุ หรือทางเศรษฐกิจอยางเดียว ในท่ีน้ี เอาขอ ข) มาวางเทียบไว เพ่ือเปนทางให
เห็นชัดข้ึน ถึงความสําคัญของปจจัยภายใน ท่ีมีสวนรวม หรือเปนตัวขัดแยง ในการกอผลของกระบวนธรรมน้ันๆ  

อน่ึง ขอ ข) เปนกระบวนการประจําชีวิตใกลชิดตัวท่ีสุด เปนไปตลอดเวลา ทําและเสวยผลไดเฉพาะตัว ทําให

กันไมได ทุกคนควรตองจัดการเอาชนะ เปนนายควบคุมใหไดภายในชวงชีวิตน้ี จึงเปนเร่ืองเรงดวน แนนอนสําหรับแต
ละคน ไมวาเขาจะพยายามเอาชนะธรรมชาติสวนอ่ืนอยูดวยหรือไม 

ข. ภาคมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ภาคกระบวนวิธี  
หรือ ภาคจริยธรรม (ธรรมสําหรับปฏิบัติ) 

มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง คือ ทางแหงการดําเนินชีวิตดวยปญญา หมายความวา เปนอยูโดยใช

ความรูความเขาใจ มองเห็นความจริงท่ีเปนกลาง ซ่ึงเรียกวามัชเฌนธรรมเทศนานั้น ไมเปนอยูอยางเลี่ยงหนีความจริง 

ซ่ึงทําใหดําเนินชีวิตไปตามอํานาจความอยาก ความยึดถืออันเลื่อนลอย ท่ีคิดจะใหเปน และไมใหเปนอยางน้ันอยางน้ี 

และฝากสุขทุกขไวกับตัณหา   
ข้ันตน เม่ือยังไมรูแจงความจริงน้ันเอง ก็เปนอยูดวยความเช่ือถือ หรือคานิยมท่ีสอดคลองกับหลักความเปนไป

ตามเหตุปจจัย มีสํานึกในความรับผิดชอบตอการกระทําตามเหตุตามผล หวังผลสําเร็จดวยการกระทํา (ข้ันโลกิย

สัมมาทิฏฐิ)   
ในข้ันสูง เม่ือรูแจงความจริงน้ันเองแลว มีจิตใจหลุดพนเปนอิสระ ไมถูกกิเลสและความทุกขบีบค้ันครอบงํา ก็

เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดาแหงเหตุปจจัยน้ันโดยสมบูรณ (ข้ันโลกุตรสัมมาทิฏฐิ) น้ีเรียกวา พุทธจริยธรรม คือ 

การครองชีวิตประเสริฐ หรือระบบการครองชีวิตอันประเสริฐ ถูกหลักพุทธธรรม (พรหมจริยะ หรือพรหมจรรย) เปน

อริยมรรค คือ ทางดําเนินสูความดับทุกขท่ีทําใหเปนอริยชน หรือวิธีแกปญหาแบบอารยชน   
อริยชน กับปุถุชน ตางกันในขอสําคัญ คือ อริยชนมีความสุขไรทุกข เปนพื้นประจําตัว สวนปุถุชนตองทะยาน

หาความสุข เพราะมีความขาดสุข หรือมีทุกขคอยเรา ยืนพื้นอยูเปนประจํา จะพูดวา อริยชนพนทุกข และเหนือสุข ก็ได 
หลักปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข หรือวิธีแกปญหาของอารยชนน้ัน มีหลักยอย ๘ อยาง จัดวางเปนกระบวนการ

ศึกษา อบรม ฝก หรือพัฒนาคน ๓ ดาน คือ  
- ฝกใหมีพฤติกรรมท่ีรวมสรางเสริมสังคมดีงาม ซ่ึงมีสภาพเกื้อกูลแกคุณภาพชีวิต เอื้อแกการพัฒนาจิต

ปญญา โดยฝก/พัฒนาระเบียบวินัย ความสุจริตกาย วาจา และแรงงานท่ีเปนสัมมาชีพ เรียกงายๆ วา ศีล  
- อาศัยสภาพแวดลอม สังคม ความเปนอยูภายนอกท่ีเอ้ือน้ัน เปนพื้นฐาน ทําการฝกอบรม/พัฒนาจิตใจให

ประณีต มีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิตท่ีดี เรียกงายวา สมาธิ  
- ดวยจิตท่ีดีน้ัน ก็สามารถฝก/พัฒนาดานปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจในธรรมดาแหงเหตุปจจัย ทําการ

ดวยความรูความเขาใจน้ัน จนบรรลุถึงปรีชาญาณท่ีทําใหมีชีวิตแหงความหลุดพนเปนอิสระ เปนอยูดวยความผองใสเบิก

บานตลอดทุกเวลา ในท่ีสุด เรียกงายวา ปัญญา  
การศึกษา/พัฒนาการน้ี อาศัยปจจัย ๒ อยางหลอเลี้ยง  
- ท้ังปจจัยภายนอก ฝายศรัทธา คือ อิทธิพลสภาพแวดลอมดี ท่ีเรียกวา ปรโตโฆสะท่ีดี โดยเฉพาะ

กัลยาณมิตร  
- และปจจัยภายในฝายปญญา คือ ความรูจักคิด รูจักทําใจ ท่ีเรียกวา โยนิโสมนสิการ  
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ตอน ๖: ชีวติที่ดี เปนอยางไร? 

บทความประกอบท่ี ๑  

ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน 

 

บทที่ ๑๘ 

ปจจุบันน้ี ความเขาใจและความรูสึกของคนท่ัวไปเก่ียวกับนิพพาน และความเปนพระอรหันต ได

เปล่ียนแปลงไปมาก การมองนิพพานโดยฐานเปนเมืองแกวแหงบรมสุขนิรันดรอยางในสมัยโบราณ ไดกลายไป

เปนความรูสึกวาหมดส้ินขาดสูญ ยิ่งมาเหินหางจากคําสอนของพุทธศาสนา และถูกความนิยมปรนเปรอทางวัตถุ 
ซ้ําเขาอีก คนยุคปจจุบันก็เลยมักมีความรูสึกตอนิพพานในทางลบ เห็นเปนภาวะท่ีพึงเบือนหรือผละหนี อยาง

นอยก็รูสึกวาเปนส่ิงท่ีอยูหางไกลเหลือเกิน ซึ่งไมเห็นเหตุผลท่ีจะตองเขาไปเกี่ยวของ  
ในสภาพเชนนี้ นอกจากจะตองพยายามสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับนิพพานใหเกิดข้ึนแลว 

มีภูมิธรรมระดับหนึ่งท่ีควรชวยกันชักจูงคนใหหันมาสนใจ คือความเปนโสดาบัน ซึ่งเปนอริยบุคคลระดับตนหรือ
สมาชิกกลุมแรกในชุมชนอารยะ   

ความจริง ความเปนโสดาบันน้ี เปนส่ิงท่ีควรสนใจ ไมเฉพาะในระหวางท่ีกําลังสรางความเขาใจเก่ียวกับ
นิพพานและความเปนพระอรหันตเทาน้ัน แมตามปกติก็เปนขอท่ีควรเนนเสมออยูแลว แตมักถูกละเลยหรือ

มองขามกันไปเสีย  
ท่ีกลาววา ความเปนโสดาบัน ก็ดี ภูมิธรรมและการดําเนินชีวิตระดับนี้ ก็ดี เปนส่ิงท่ีควรจะสนใจและเนน

กันใหมากน้ัน แมพระพุทธองคเอง ก็ไดตรัสแนะนําย้ําไววา 
“ภิกษุท้ังหลาย เหล่าชน ทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ และคนที่พอจะรับฟังคําสอน ไม่

ว่าจะเป็นมิตร เป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติ หรือสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนให้
ต้ังอยู่ ให้ดํารงม่ัน ในองค์คุณของโสดาบัน ๔ ประการ”1745 
ภาวะและชีวิตของพระโสดาบัน ไมหางไกล และไมนากลัวเลย สําหรับปุถุชนทั้งหลาย แมในสมัยปจจุบัน 

กลับจะเปนท่ีนาช่ืนชมอยางยิ่งสําหรับสาธุชนดวยซ้ํา  
พุทธสาวกโสดาบันจํานวนมากมายในพุทธกาล เปนคฤหัสถ ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ชอบดวยศีลธรรม อยู

ทามกลางสังคมของชาวโลก มีชีวิตครอบครัวท่ีเปนสุข บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน แกพระศาสนาและแก

บานเมือง มีชีวประวัติท่ีนายึดถือเปนแบบอยาง  
ทานเหลานี้ แมจะไดบรรลุภูมิธรรมสูงแลว แตยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู เม่ือประสบความพลัดพราก 

ยังโศกเศราร่ําไห
1746

 ยังมีรักมีโกรธดังสามัญชน แตละเมียดเบาบางกวา และจะไมทําความช่ัวความผิดท่ีเสียหาย

รายแรง และความทุกขท่ีเหลืออยู ก็มีเพียงเล็กนอย เม่ือเทียบกับทุกขสวนใหญท่ีละไดแลว เปนผูมีพื้นฐานอัน
ม่ันคง ท่ีจะนําชวิีตของตนเดินทางกาวหนาไป ในมรรคาแหงความสุขท่ีไรโทษ และกุศลธรรมท่ีไพบูลย   
                                                 
1745  สํ.ม.๑๙/๑๔๙๓-๑๔๙๗/๔๕๖-๔๕๘; องคคุณท่ีจะใหเปนโสดาบัน มาจากคํา โสตาปตติยังคะ แปลตามรูปศัพทวา องคเครื่องบรรลุ

โสดา บางแหง หมายถึงธรรมที่ทําใหบรรลุโสดาปตติผล บางแหง หมายถึงธรรมท่ีเปนคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
1746  เชน เรื่องนางวิสาขา ใน ขุ.อุ.๒๕/๑๗๖/๒๒๓; อุ.อ.๕๓๙; ธ.อ.๖/๑๓๑ 

๓ 



๘๘๒  พุทธธรรม 
 

พุทธสาวกโสดาบัน ท่ีพึงออกชื่อเปนตัวอยางแสดงหลักฐานไว ณ ท่ีนี้ เชน  
- พระเจาพิมพิสาร กษัตริยย่ิงใหญแหงแควนมคธ ผูทรงถวายเวฬุวันเปนสังฆารามแหงแรกใน

พระพุทธศาสนา และทรงรักษาอุโบสถเดือนละ ๔ ครั้ง
1747

  
- อนาถบิณฑิกเศรษฐี เจาของทุนสรางวัดเชตวันที่มีชื่อเสียง ผูบํารุงพระสงฆ และสงเคราะหคนอนาถา

อยางไมมีใครอื่นเทียบเทา
1748

  
- นางวิสาขามหาอุบาสิกา เอตทัคคะฝายทายิกา ผูแมมีบุตรธิดามากถึง ๒๐ คน แตสามารถบําเพ็ญ

ประโยชนสวนรวมไดเปนอยางดี มีบทบาทชวยกิจการของสงฆอยางสําคัญ เปนผูกวางขวางและมี

เกียรติคุณสูงเดนในสังคมแควนโกศล
1749

  
- หมอชีวก โกมารภัจ แพทยใหญประจําพระองคราชาแหงมคธ ประจําพระองคพระพุทธเจาและคณะ

สงฆ ผูมีเกียรติคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทยแผนโบราณ
1750

  
- นกุลบิดาและนกุลมารดา คูสามีภรรยาผูครองรักอันภักดีมั่นคงตราบชรา และยังปรารถนาเกิดพบกัน

ทุกชาติไป
1751 

คุณสมบัติของบุคคลโสดาบัน 

คุณสมบัติของพระโสดาบันเทาท่ีรูกันดีโดยท่ัวไป ก็คือ การละสังโยชน ๓ ขอตน (สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

และสีลัพพตปรามาส) ได ซึ่งนับวาเปนคุณสมบัติฝายลบ หรือฝายหมดไป แตความจริง มีคุณสมบัติฝายบวก
หรือฝายมีดวย และตามหลักฐานปรากฏวา ทานเนนคุณสมบัติฝายมีเปนอยางมาก  

คุณสมบัติฝายมีนั้น มีหลายอยาง แตเมื่อกลาวโดยสรุป ก็รวมอยูในหลักธรรมสําคัญสําหรับต้ังเปน

เกณฑได ๕ อยาง คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ (ความเสียสละ) และปญญา ในท่ีน้ี จะรวบรวมคุณสมบัติตางๆ 

ท้ังฝายหมดและฝายมีมาเรียงไว โดยแสดงเฉพาะสาระสําคัญ ดังน้ี1752  

ค. คุณสมบัติฝายมี 
๑. ด้านศรัทธา: เช่ือมีเหตุผล เชื่อมั่นในความจริง ความดีงาม และกฎธรรมดาแหงเหตุและผล มั่นใจในปญญาของ

มนุษยท่ีจะดับทุกขหรือแกไขปญหาไดตามทางแหงเหตุผล และเชื่อในสังคมท่ีดีงามของมนุษยซึ่งจะเจริญ

งอกงามขึ้นไดตามแนวทางเชนนั้น ความเชื่อมั่นน้ีแสดงออกดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นดวยปญญาใน

พระรัตนตรัย เปนศรัทธาซึ่งแนวแน มั่นคง ไมมีทางผันแปร เพราะเกิดจากญาณ คือความรู ความเขาใจ 

                                                 
1747  ที่มาสําคัญคือ วินย.๔/๕๗-๖๓/๖๔-๗๒; เปต.อ.ฉบับอักษรโรมัน หนา ๒๐๙ (ฉบับไทยยังไมพิมพ) 
1748  ที่มาสําคัญคือ วินย.๗/๒๔๑-๒๕๖/๑๐๒-๑๑๒; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๓; องฺ.อ.๑/๔๑๓ 

1749  ที่มาสําคัญคือ เชน วินย.๕/๑๕๓-๑๕๕/๒๐๗-๒๑๔; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๔; องฺ.อ.๑/๔๓๕; ธ.อ.๓/๔๕; ฯลฯ 
1750  ที่มาสําคัญคือ วินย.๕/๑๒๘-๑๓๘/๑๖๘-๑๙๓; ๔/๑๐๑/๑๔๘; ๗/๗๘/๓๐; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๓; องฺ.อ.๑/๔๒๙ 

1751  ที่มาสําคัญคือ องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑-๒/๓๓-๔; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๕/๘๐; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๗/๓๓๐; องฺ.อฏก.๒๓/๑๓๘/๒๗๔; องฺ.อ.๑/

๔๓๐; สํ.ข.๑๗/๑/๑; สํ.สฬ.๑๘/๒๐๓/๑๔๖ 
1752  ที่แสดงฝายมี กอนฝายหมดอยางนี้ ทําตามนิยมของปจจุบัน ยอนกลับความนิยมของบาลี ซ่ึงแสดงฝายหมด กอนฝายมี, อยางไรก็

ตาม ตามความจริง ทั้งฝายหมด และฝายมี สัมพันธกัน เน่ืองอยูดวยกัน 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๘๓ 
 

  

๒. ด้านศีล: มีความประพฤติ ท้ังทางกาย วาจา และการเล้ียงชีพ สุจริต เปนท่ีพอใจของอริยชน มีศีลท่ีเปนไท 

คือเปนอิสระ ไมเปนทาสของตัณหา1753
 ประพฤติตรงตามหลักการ ตามความหมายท่ีแท เพื่อความดี ความ

งาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความขัดเกลาลดกิเลส ความสงบใจ เปนไปเพื่อสมาธิ โดยท่ัวไปหมายถึง

ศีล ๕ ท่ีประพฤติอยางถูกตอง จัดเปนข้ันท่ีบําเพ็ญศีลไดบริบูรณ 
๓. ด้านสุตะ: เปนสุตวา อริยสาวก หรืออริยสาวกผูมีสุตะ คือไดเรียนรูอริยธรรม รูจักอารยธรรม นับวาเปนผูมี

การศึกษา 
๔. ด้านจาคะ: อยูครองเรือนดวยใจท่ีปราศจากความตระหนี่ มีนํ้าใจเผื่อแผเสียสละ ยินดีในการให การเฉล่ีย

เจือจานแบงปน 
๕. ด้านปัญญา: มีปญญาอยางเสขะ คือรูชัดในอริยสัจ ๔ มองเห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจไตรลักษณ คือ  

อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา เปนอยางดี จนสลัดมิจฉาทิฏฐิท้ังหลายในรูปแบบตางๆ ไดส้ินเชิง หมด

ความสงสัยในอริยสัจท้ัง ๔ น้ัน เรียกตามสํานวนธรรมวา เปนผูรูจักโลกแทจริง 
๖. ด้านสังคม: พระโสดาบันเปนผูปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับสรางความสามัคคีและเอกภาพของหมูชน ท่ี

เรียกวา สาราณียธรรม ไดครบถวนบริบูรณ เพราะสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามหลักขอสุดทายท่ีทานถือวา

เปนดุจยอดที่ยึดคุมหลักขออื่นๆ เขาไวท้ังหมด กลาวคือ ขอวาดวยทิฏฐิสามัญญตา 
สาราณียธรรม มี ๖ ขอ คือ 
๑) เมตตากายกรรม แสดงออกทางกายดวยเมตตา เชน ชวยเหลือกัน และแสดงกิริยาสุภาพเคารพนับ

ถือกัน 
๒) เมตตาวจีกรรม แสดงออกทางวาจาดวยเมตตา เชน บอกแจงแนะนําตักเตือนดวยความหวังดี 

กลาววาจาสุภาพตอกัน 
๓) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา เชน มองกันในแงดี คิดทําประโยชนแกกัน ยิ้มแยมแจมใส 
๔) สาธารณโภคี แบงปนลาภอันชอบธรรม เฉล่ียเจือจานใหไดมีสวนรวมท่ัวกัน 
๕) สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตเสมอกับผูอื่น ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจของหมู 
๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบรวมกับเพื่อนรวมหมู ในอารยทฤษฎี ซึ่งนําไปสูการกําจัดทุกข 

ในขอความท่ีชี้แจงความหมายของอารยทฤษฎี หรือทิฏฐิท่ีเปนอริยะ ในขอ ๖ นั้น มีลักษณะที่เปน

ธรรมดาของพระโสดาบัน ซึ่งควรนํามากลาวในท่ีน้ี ๒ อยาง คือ 
๑)  เปนธรรมดาของบุคคลโสดาบันท่ีวา เม่ือตองอาบัติ (ละเมิดวินัย) ซึ่งแกไขได ก็จะรีบเปดเผยแสดง

ใหพระศาสดาหรือเพื่อนรวมหมูคณะท่ีเปนวิญูไดทราบทันที แลวสังวรตอไป เปรียบเหมือนเด็ก

ออนแบเบาะเหยียดมือหรือเทาไปถูกถานไฟเขาจะรีบชักกลับทันที 
                                                 
1753  ศีลท่ีเปนไท ไมเปนทาสของตัณหา คือมิไดประพฤติเพื่อหวังผลตอบแทน เชน โลกิยสุข การเกิดในสวรรค เปนตน อน่ึง พึงระลึกวา 

ศีลรวมถึงสัมมาชีพดวยเสมอ (เฉพาะกรณีนี้ดู วิภงฺค.อ.๑๑๔ = วิสุทธิ๓./๑๐๐) 
  บรรดาคําบาลีแสดงลักษณะศีลของพระโสดาบันน้ัน มีอยู ๒ คํา ที่นิยมนํามาใชเรียกในภาษาไทย คือ อริยกันตศีล แปลวา ศีล

ที่พระอริยะใครหรือช่ืนชม คือ เปนท่ียอมรับของอริยชน และอปรามัฏฐศีล แปลวา ศีลที่ไมถูกจับฉวย ทานใหแปลวา ศีลที่ไมถูกตัณหา

และทิฏฐิจับฉวย คือ ไมเปรอะเปอนหรือมีราคีดวยตัณหาและทิฏฐิ (= บริสุทธิ์) ดังไดอธิบายแลวในตอนวาดวยประเภทและระดับ

ของผูบรรลุนิพพาน ขางตน อยางไรก็ดี ขอเสนอคําแปลไวอีกอยางหนึ่งวา ศีลที่ไมถูกถือมั่น หรือศีลท่ีไมตองยึดมั่น หมายความวา 

เปนศีลท่ีเกิดจากคุณธรรมภายใน ไมมีกิเลสเปนเหตุใหละเมิด จึงเปนไปเองเปนปกติธรรมดา โดยไมตองคอยยึดถือเอาไว. 



๘๘๔  พุทธธรรม 
 

๒) เปนธรรมดาของบุคคลโสดาบันท่ีวา ท้ังท่ีเปนผูเอาใจใสคอยขวนขวายชวยเหลือกิจธุระท้ังหลาย ท้ัง

งานสูงงานตํ่า ท้ังเรื่องใหญเรื่องยอย ของเพื่อนรวมหมูคณะ แตในเวลาเดียวกัน ก็มีความใฝใจอยาง
แรงกลาในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาไปดวย เหมือนแมโคลูกออน เล็มหญากิน

ไป ก็คอยแลระวังลูกนอยไปดวย คือ ท้ังชวยสวนรวม ท้ังคอยฝกตนใหกาวตอไปในมรรคา
1754 

๗. ด้านความสุข:  เริ่มรูจักโลกุตรสุข ท่ีประณีตลึกซึ้ง ซึ่งไมตองอาศัยอามิส (เพราะไดบรรลุอริยวิมุตติแลว) 

ง. คุณสมบัติฝายหมด หรือฝายละ (แสดงเฉพาะท่ีสําคัญ และนาสนใจพิเศษ) 
๑. ละสังโยชน คือกิเลสที่ผูกมัดใจได ๓ อยาง คือ 

๑) สักกายทิฏฐิ (ความเห็นผิดวาเปนตัวของตน ติดสมมติเหนียวแนน ซึ่งทําใหเห็นแกตัวอยางหยาบ และ

เกิดความกระทบกระท่ัง มีทุกขไดแรงๆ) 
๒) วิจิกิจฉา (ความสงสัยไมแนใจตางๆ เกี่ยวกับพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ และสิกขา เปนตน ซึ่งทํา

ใหจิตไมนอมดิ่งไปในทางท่ีจะระดมความเพียรมุงหนาปฏิบัติใหเรงรุดไปในมรรคา) 
๓) สีลัพพตปรามาส (ความถือเขวเก่ียวกับศีลพรต คือการถือปฏิบัติศีล กฎเกณฑ ระเบียบ วินัย ขอปฏิบัติ 

ขนบธรรมเนียมตางๆ ไมบริสุทธ์ิตามหลักการ ตามความมุงหมาย ท่ีมุงเพื่อความดีงาม เชน ความสงบ

เรียบรอย และความเปนบาทฐานของสมาธิ เปนตน แตประพฤติดวยตัณหาและทิฏฐิ เชน หวังผลประโยชนตอบ

แทน หวังจะไดเปนน่ันเปนนี่ เปนตน ตลอดจนประพฤติดวยงมงายสักวาทําตามๆ กันมา)
1755 

๒. ละมัจฉริยะ คือ ความตระหนี่ ความใจคับแคบ หวงแหน คอยกีดกันผูอื่น ท้ัง ๕ อยาง คือ 
๑) อาวาสมัจฉริยะ  (หวงท่ีอยูอาศัย หวงถิ่น) 
๒) กุลมัจฉริยะ  (หวงตระกูล หวงพวก หวงสํานัก หวงสายสัมพันธ เทียบกับท่ีพูดกันบัดน้ีวาเลนพวก) 
๓) ลาภมัจฉริยะ  (หวงลาภ หวงผลประโยชน คิดกีดกันไมใหคนอื่นได) 
๔) วัณณมัจฉริยะ  (หวงกิตติคุณ หวงคําสรรเสริญ ไมพอใจใหใครมีอะไรดีมาแขงตน ไมพอใจใหใคร

สวยงาม ไดยินคําสรรเสริญคุณความดีของคนอื่นแลว ทนไมได) 
๕) ธรรมมัจฉริยะ  (หวงธรรม หวงวิชาความรู หวงคุณพิเศษท่ีไดบรรลุ กลัวคนอื่นจะรูหรือประสบ

ผลสําเร็จเทียมเทาหรือเกินกวาตน)
1756 

๓. ละอคติ  คือความประพฤติผิดทาง หรือความลําเอียง ไดท้ัง ๔ อยาง คือ 
๑) ฉันทาคติ  (ลําเอียงเพราะชอบ) 
๒) โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง) 

                                                 
1754  ความจริงคุณสมบัติที่เปนสวนพิเศษนี้ เปนเรื่องของ (สัมมา) ทิฏฐิ ซ่ึงจัดเขาในขอปญญานั่นเอง แตในที่นี้เห็นวามีขอความยาว จึง

แยกออกมาเปนอีกขอหน่ึง; สูตรนี้ เรื่องเดิมพระพุทธเจาตรัสสําหรับพระโสดาบันที่เปนพระภิกษุ แตก็พึงยักใชกับคฤหัสถได, 
ขอความของสูตรนี้ยาวมาก จะไมคัดมาลงไว ผูสนใจพึงดู ม.มู.๑๒/๕๔๐-๕๕๐/๕๘๑-๕๘๙, (เก่ียวกับการตองอาบัติน้ี ใน องฺ.ติก.

๒๐/๕๒๖-๗/๒๙๗-๓๐๑ พระพุทธเจาตรัสแสดงวา แมแตพระอรหันตก็ยังตองอาบัติเล็กๆ นอยๆ ได แตพระอริยะทั้งหลายจะไม

ตองอาบัติท่ีเปนหลักพื้นฐานของพรหมจรรยเลย และแมสิกขาบทเล็กนอยเหลานั้น ก็จะไมละเมิดดวยความจงใจ, ดู วินย.๘/๙๔๖/

๒๙๙ และดูตัวอยางสิกขาบทท่ีพระอริยะละเมิดใน องฺ.อ.๒/๒๘๖) 
1755  สังโยชน ๓ ไดกลาวถึงแลว ในตอนวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน. 

1756  องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๕๖-๙/๓๐๒-๓ (มีมัจฉริยะ ๕ แมแตปฐมฌานก็ไมสําเร็จ); วิสุทฺธิ.๓/๓๓๗ 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๘๕ 
 

  

๓) โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง หรือเขลา) 
๔) ภยาคติ (สําเอียงเพราะกลัว)

1757 
๔. ละราคะ โทสะ โมหะ หรือ โลภ โกรธ หลง ขั้นหยาบหรือรุนแรง ท่ีจะทําใหถึงอบาย ไมทํากรรมชั่วข้ัน

รายแรงท่ีจะเปนเหตุใหไปอบาย
1758 

๕. ระงับภัยเวร โทมนัส และทุกขทางใจตางๆ  ท่ีจะพึงเกิดจากการไมปฏิบัติตามศีล ๕ เปนผูพนจากอบายสิ้นเชิง 

ความทุกขสวนใหญหมดส้ินไปแลว ความทุกขท่ียังเหลืออยูบาง เปนเพียงเศษนอยนิดที่นับเปนสวนไมได
1759 

ความจริง คุณสมบัติฝายหมดและฝายมีนี้ วาโดยสาระสําคัญ ก็เปนอยางเดียวกัน กลาวคือ จะละ

สักกายทิฏฐิได ก็เพราะมีปญญาหยั่งรูสภาวธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยพอสมควร เมื่อเกิดปญญาเขาใจชัดขึ้น

อยางนี้ วิจิกิจฉา คือความสงสัยคลางแคลงใจก็หมดไป ศรัทธาท่ีอาศัยปญญาก็แนนแฟน  
พรอมน้ัน ก็จะรักษาศีลไดถูกตองตามหลักการ ตามความมุงหมาย กลายเปนอริยกันตศีล คือ ศีลท่ี

อริยชนชื่นชมยอมรับ สีลัพพตปรามาสก็พลอยส้ินไป เม่ือจาคะเจริญขึ้น มัจฉริยะก็หมดไป เมื่อราคะ โทสะ 

โมหะเบาบางลง ก็ไมตกไปในอํานาจของอคติ และราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง ก็เพราะปญญาท่ีมองเห็นความ
จริงของโลกและชีวิต ทําใหคลายความยึดติด เมื่อส้ินยึดติด ถือมั่นนอยลง ความทุกขก็ผอนคลาย และรูจัก

ความสุขท่ีประณีตยิ่งขึ้น  
กลาวโดยยอวา ความเปนโสดาบัน เปนชีวิตระดับท่ียอมรับไดวานาพอใจ และวางใจได ท้ังในดาน

คุณธรรม และในดานความสุข  
ในดานคุณธรรม ก็มีคุณความดีเพียงพอท่ีจะเปนหลักประกันวา จะไมกอใหเกิดอันตรายหรือความ

เดือดรอนเสื่อมโทรมเสียหายเปนภัยแกสังคมหรือแกใครๆ ตรงขาม จะมีแตพฤติกรรมท่ีอํานวยประโยชนเก้ือกูล
แกการดํารงอยูและดําเนินไปดวยดีของชีวิตตนและสังคม และคุณธรรมนั้นก็มั่นคง เพราะเปนส่ิงท่ีเปนไปเอง

ตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน คือ เพราะมีปรีชาญาณท่ีใหเกิดทัศนคติอยางใหมตอโลกและชีวิตเปน

ฐานรองรับ   
สวนในดานความสุข พระโสดาบันก็ไดพบกับความสุขอยางใหมทางจิต ท่ีประณีตลํ้าลึก อันประจักษ

เฉพาะตนวาเปนส่ิงมีคุณคาสูงลํ้า ซึ่งแมตนจะยังเสวยกามสุขและหรือโลกิยสุขอื่นๆ อยู ก็จะไมยอมใหความสุขท่ี

หยาบกวาเหลาน้ันเกินเลยออกนอกขอบเขต ซึ่งจะเปนเหตุบ่ันรอนความสุขท่ีประณีต คือจะไมยอมสละโลกุตรสุข

อันประณีต เพื่อมาเติมสวนขยายปริมาณใหแกโลกิยสุขอันหยาบกวาอีกตอไป พูดอีกนัยหน่ึงวา กามสุขและโลกิย

สุขอันหยาบ ถูกทําใหสมดุลดวยโลกุตรสุขอันประณีต  
ความสุขนี้ เปนทั้งผล และเปนท้ังปจจัยพันเน่ืองอยูดวยกันกับคุณธรรมท่ีประพฤติ จึงเปนหลักยืนยันถึง

ความไมไหลเวียนกลับลงตํ่าอีกตอไป มีแตจะชวยคํ้าชูสงเสริมใหกาวสูงข้ึนไปในเบ้ืองหนา  
ความเปนโสดาบัน มีคุณคาเปนที่นาพอใจ ท้ังแกตัวบุคคลนั้นเองและแกสังคมอยางน้ี ทานจึงจัดผูบรรลุ

โสดาปตติผลเปนสมาชิกชุดแรกเขาใหมของชุมชนอารยะ เปนจุดตนที่ชีวิตอารยชนเริ่มแรก นับเนื่องในอริยสงฆ 

หรือสาวกสงฆท่ีแท อันเปนสังคมแมพิมพท่ีพระพุทธศาสนามุงประสงคจะใชเปนแบบหลอหลอมมนุษยชาติ 

                                                 
1757  วินย.๗/๖๑๕/๓๘๐; วิสุทฺธิ.๓/๓๓๗ 
1758  สํ.ข.๑๗/๔๖๙/๒๗๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๑/๔๘๘ 
1759  สํ.ม.๑๙/๑๕๗๕/๔๘๙; ๑๗๑๙/๕๕๒; ๑๗๔๕-๑๗๕๖/๕๖๙-๕๗๗; สํ.นิ.๑๖/๓๑๑-๓๓๒/๑๖๒-๑๖๙ 



๘๘๖  พุทธธรรม 
 

พระพุทธเจาไดตรัสเนนถึงคุณคาและความสําคัญของความเปนโสดาบันอยางมากมาย ดังจะทรงเรงเรา

ใหเวไนยชนหันมาสนใจภูมิธรรม หรือระดับชีวิตข้ันนี้ อยางจริงจัง และยึดเอาเปนเปาหมายของการดํารงอยูใน

โลก เชนตรัสวา การบรรลุโสดาปตติผล ดีกวาการไดไปสวรรค ประเสริฐกวาการไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 

ประเสริฐกวาการไดฌานสมาบัติ ศาสดาผูนําศาสนาท่ีมีสาวกมากมาย เปนผูปราศจากกามราคะดวยกําลังเจโต

วิมุตติ ประกอบดวยกรุณาคุณ ส่ังสอนลัทธิเพ่ือเขารวมกับพรหม ทําใหสาวกไปสวรรคไดมากมาย นับวาเปนผู

ประเสริฐมากอยูแลว แตบุคคลผูเปนโสดาบัน แมยังมีกามราคะอยู ก็ประเสริฐยิ่งกวาศาสดาเหลานั้น
1760

  
ขอยกพุทธพจนในธรรมบทมาอาง เปนตัวอยาง  

“เลิศลํ้า เหนือความเป็นเอกราชบนผืนปัฐพี ดีกว่าการไปสู่สรวงสวรรค์ ประเสริฐกว่าสรรพ-
โลกาธิปัตย์ คือ ผลการตัดถึงกระแสแห่งโพธิธรรม (โสดาปัตติผล)”1761 

หากยังรูสึกวานิพพานหางไกล และยากเกินไปท่ีจะเขาใจ ถาพูดถึงนิพพานแลว ยังใหเกิดความรูสึก

อางวางโหวงเหวง ก็พึงยึดเอาภาวะโสดาบันนี่แหละ เปนสะพานทอดไปสูความเขาใจนิพพาน เพราะความเปน

โสดาบัน เปนส่ิงท่ีใกลเคียงความรูสึก และเขาใจไดงายกวาสําหรับคนสมัยปจจุบัน ในเวลาเดียวกัน ภาวะโสดาบัน
น้ันก็เกี่ยวของกับนิพพาน โดยฐานเปนการเขาถึงกระแสสูนิพพาน หรือท่ีอรรถกถาเรียกวาเปน ปฐมทัศนแหง

นิพพาน (เห็นนิพพานครั้งแรก)
1762 นับวาไดผลท้ังสองดาน และยังถูกตองตามหลักการท่ีพระพุทธเจาตรัสไวดวย  

เม่ือตกลงเชนนี้แลว ก็ยกเอาภาวะโสดาบันเปนเปาหมายขั้นแรก ท่ีจะปฏิบัติ และชักชวนกันกาวไปใหถึง 
เปนท้ังจุดหมายของชีวิต และจุดหมายของสังคม และในระหวางนั้น แมยังกาวไปไมถึง ก็มีขั้นตอนท่ีแสดงถึง
ความกาวหนาในทามกลาง คือ ความเปนสัทธานุสารี (ผูแลนรุดไปดวยศรัทธา หรือผูกาวหนาไปดวยความ

เชื่อ)
1763

 และธัมมานุสารี หรือธรรมานุสารี (ผูแลนรุดไปดวยความเขาใจธรรม) ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีไดชื่อวา เปนผูได

ออกดําเนินไปแลวสูความเปนโสดาบัน เปนผูเดินทางแลวหรืออยูในมรรคา มีแตเดินหนาอยางเดียว ไมถอยกลับ 

ซึ่งทานจัดใหเขาอยูในชุมชนอารยะ หรือหมูสาวกสงฆดวย   
แมหากวา ถาโอเอ หวงหนาหวงหลัง ยังไมแลนรุดออกเดินทางจริง ก็ยังอาจกาวมาอยูในข้ัน

เตรียมพรอมท่ีจะเดินทางได เรียกวาเปนกัลยาณปุถุชน
1764

 เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม
1765

 เริ่มไดชื่อวาเปนอริย

                                                 
1760  ดู องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๕/๔๑๕-๔๑๘ (ดูประกอบ องฺ.สตฺตก.๒๓/๗๐/๑๓๘) 

1761  ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๙ 

1762  เชน ม.อ.๑/๑๐๒; สํ.อ.๓/๑๒๓; ขุทฺทก.อ.๒๐๕; สุตฺต.อ.๑/๒๖๗; ปฏิสํ.อ.๓๓๘; สงฺคณี อ.๑๐๙ (โสดาปตติมัคค ชื่อวาเปนทัสสนะ 
หรือทัศน, ดู ม.มู.๑๒/๑๒/๑๒; อภิ.สํ.๓๔/๖๗๐/๒๖๒; ๘๑๐/๓๑๙ เปนตน) 

1763  ดู คําจํากัดความ สัทธานุสารี และ ธัมมานุสารี ในตอนท่ีผานมาแลว; ในสมัยตอมา มีคําใหมเกิดขึ้นอีกคําหนึ่ง คือ “จูฬโสดาบัน” 
(โสดาบันนอย) ซึ่งพระอรรถกถาจารยกลาววา พระเถระปางกอนใชเรียกบุคคลผูมีเพียงศรัทธาและความรักในพระพุทธเจา 

(หมายถึงศรัทธาม่ันคง แตปญญายังไมแกกลาพอ) อยางที่ตรัสตอจากสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล ใน ม.มู.๑๒/๒๘๘/๒๘๑ 

พระอรรถกถาจารยอธิบายตอไปวา หมายถึงบุคคลผูเจริญวิปสสนามา จนสําเร็จญาตปริญญา ไดกังขาวิตรณวิสุทธิแลว เปนผูมีความ

เบาใจ มั่นใจ ไดที่มั่นอันแนนอน ดู ม.อ.๒/๑๖๐; วิภงฺค.อ.๓๓๒; วิสุทฺธิ.๓/๒๒๙; วิสุทฺธิ.ฏีกา.๓/๔๔๘ (พึงพิจารณาเรื่อง โอกัปปนสัทธา ใน 

ที.อ.๒/๑๖๖; ๓/๒๘๘; ม.อ.๓/๓๐๒; องฺ.อ.๓/๓๓ ประกอบดวย) 

1764  กัลยาณปุถุชน มีใชด่ืนในชั้นอรรถกถา คูกับอันธพาลปุถุชน; สวนในชั้นบาลี มีใน ขุ.ม.๒๙/๒๐๙/๑๕๘ = ๙๑๙/๕๘๗; ๒๒๓/๑๖๗; 
๔๐๐/๒๗๘; ๖๒๘/๓๗๗; บางแหงเปนปุถุชนกัลยาณกะ เชน ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๘๘/๒๖๔; ๖๖๔/๕๖๙; ๖๖๙/๕๗๕ (อันธพาลปุถุชน พบ

ในบาลีเฉพาะที่ สํ.ข.๑๗/๒๔๐/๑๗๐; ขุ.เถร.๒๖/๓๗๔/๓๕๓ โดยท่ัวไปมักเรียกวา อัสสุตวา ปุถุชน คือปุถุชนผูไมมีสุตะ เชน ม.มู.

๑๒/๑/๑; ขุ.จู.๓๐/๕๐๗/๒๕๔; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๓๔/๒๒๓; อภิ.สํ.๓๔/๖๗๑/๒๖๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๓๒/๔๙๓; ๙๔๙/๔๙๘; ๙๖๓/๕๐๖ และ



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๘๗ 
 

  

สาวกผูมีสุตะ (สุตวา อริยสาวก)
1766

 คือผูไดเลาเรียนอริยธรรม รูจักอารยธรรม หรือเปนผูท่ีไดยินเสียงกูเรียก

แลว เปนเบ้ืองตนท่ีจะเรียกวาผูมีการศึกษา เปนขั้นของผูท่ีรูจุดต้ังตนของทางแลว และมีอุปกรณซึ่งเปนปจจัย

ของการเดินทางเตรียมไวแลว กําลังเดินมุงออกจากบริเวณปาท่ีหลง เพื่อมาเขาสูหนทาง แมยังอาจกาวๆ ถอยๆ 

อยูบาง แตก็พรอมท่ีจะเดินทางได  
สําหรับชีวิตข้ันตน หรือกัลยาณปุถุชนนี้ ซึ่งมีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ยังไมม่ันคงแนนแฟนโดย

ลําพังตนเอง ก็จะมีสุตะ คือการเลาเรียน การหาความรู หรือความรูท่ีไดจากการสดับ เปนคุณสมบัติสําคัญ ซึ่ง

อาจจะอบรมส่ังสมใหถึงขั้นเปนพาหุสัจจะ คือความเปนพหูสูต (ผูมีสุตะมาก หรือคงแกเรียน)  
สุตะนี้แล คืออุปกรณสําคัญของการเดินทางในการพัฒนาชีวิต ท่ีจะกาวไปในอริยมรรคา เริ่มต้ังแตทําให

รูจุดท่ีทางตั้งตน
1767

 เปนปจจัยชวยเสริมสรางศรัทธา ศีล จาคะ และปญญาตอๆ ไป เพราะเม่ือมีความรูถูกตอง

แลว ศรัทธาก็เกิดข้ึน และมีแรงท่ีจะปฏิบัติคุณธรรมอ่ืนๆ เมื่อรวมสุตะเขากับศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา เทาท่ีมี

อยูในระดับนี้ เรียกวาเปนสัมปทา (ความถึงพรอม, สมบัติ, คุณสมบัติท่ีมีอยางเต็มท่ี) ๕
1768

 หรือทรัพย ๕
1769

 

ระดับโลกีย เมื่อกาวหนาไปเปนโสดาบันแลว สัมปทา หรือทรัพยท้ัง ๕ เหลาน้ี ก็จะกลายเปนระดับโลกุตระไปเอง 
มีขอนาสังเกตอยางหน่ึงท่ีควรกลาวไวในท่ีนี้ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลโสดาบันที่ปรากฏเดนชัด

ออกมาภายนอก คือ การไมมีความหวงแหนในทรัพยสมบัติ ดังมีคําบรรยายในบาลีวา  

“(บุคคลโสดาบัน) ครองเรือนด้วยใจปราศจากความตระหนี่ มีความเสียสละเต็มที่...ยินดีใน
การให้ และการแบ่งปัน”  

“สิ่งของท่ีควรให้ได้ ไม่ว่าอย่างหน่ึงอย่างใด เท่าที่มีในสกุล บุคคลโสดาบันเฉลี่ยแบ่งปันกับ
คนมีศีลมีกัลยาณธรรม ได้ทั้งหมด”1770  

ดวยเหตุน้ี พฤติการณของอริยสาวกเหลานั้นจึงมีโอกาสอยางมากที่จะเขาลักษณะวาศรัทธาเพิ่ม แต

โภคะลด หรือคุณธรรมงอก แตทรัพยหด ในทางวินัยสงฆ พระพุทธเจาถึงกับไดทรงบัญญัติสิกขาบทหาม

พระภิกษุ มิใหรับอาหารจากครอบครัวท่ีสงฆประกาศต้ังใหเปนเสขะ   
ตามพุทธบัญญัติน้ี ครอบครัวใด ศรัทธาเขมแข็งมากข้ึน แตทรัพยสมบัติลดนอยยากจนลง สงฆอาจ

ประชุมพิจารณาสมมติ คือตกลงกันแตงต้ังครอบครัวน้ันเปนเสขะ (เสกขสมมต, ไมวาเขาจะเปนเสขะจริงหรือไม 

                                                                                                                                                        
ที่มาคูกับสุตวา อริยสาวก อีกหลายแหง); กัลยาณปุถุชนนี้ (เฉพาะอยางย่ิง ทานที่ปฏิบัติจริงจัง มีคุณสมบัติที่ทําใหม่ันใจวาคงจะ
บรรลุโสดาปตติผลไดในไมชา) พระอรรถกถาจารยจัดเขาเปนพระเสขะ รวมกับพระอริยบุคคล ๗ ขางตนดวย โดยนับตอจากสัทธา-

นุสารี และธัมมานุสารี ดู วินย.อ.๑/๒๘๗; ม.อ.๑/๕๕; วิภงฺค.อ.๔๒๗; องฺ.อ.๒/๖๓; อิติ.อ.๗๘; วินย.ฏีกา ๒/๘๓ และพึงเทียบจูฬ-

โสดาบัน ในเชิงอรรถกอนดวย (เรียกใหงายวา กัลยาณชน) 
1765  องฺ.ทุก.๒๐/๒๙๓/๙๓ 

1766  สุตวา อริยสาวก ระดับกัลยาณปุถุชน ดู ม.มู.๑๒/๑๒/๑๕; ม.อ.๑/๙๙ สวนระดับโสดาบันขึ้นไป ดูที่มาขางหนา 

1767  พิจารณาตามหลักปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ ที่จะกลาวในตอนวาดวยมรรคขางหนา สุตะ ก็คือปรโตโฆสะ อันไดจากการมี
กัลยาณมิตร หรือเสวนาสัตบุรุษ ซ่ึงนําไปสูศรัทธา และชวยใหเกิดโยนิโสมนสิการ 

1768  องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๖/๕๘ 

1769  องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๘; ทรัพย ๕ นี ้จัดเปนอริยทรัพยหมวดหน่ึง แตอริยทรัพยหมวดท่ีรูจักกันท่ัวไป คือท่ีมี ๗ ขอ ซ่ึงเพิ่มหิริ และ

โอตตัปปะเขามา เชน ที.ปา.๑๑/๓๒๖/๒๖๔; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖/๕ 

1770  เชน สํ.ม.๑๙/๑๔๕๒-๓/๔๔๐-๑ (จะมีอางเพิ่มเติมอีก) 



๘๘๘  พุทธธรรม 
 
เพราะคุณธรรมภายในมองกันไมเห็น แตถือเอาพฤติกรรมเปนหลัก) ภิกษุใดไมเจ็บไข และเขามิไดนิมนตไว ไป

รับเอาอาหารจากครอบครัวนั้นมาขบฉัน ยอมตองอาบัติ คือละเมิดวินัย มีความผิด
1771

   

คติท่ีเห็นไดในเรื่องน้ีท่ีสําคัญ มี ๒ อยาง คือ  
๑. เปนวิธีการยกเอาคุณธรรมท่ีเปนนามธรรมภายในตัว หรือคุณสมบัติของบุคคล ออกมาประกาศ หรือ

ทําใหปรากฏ เพื่อประโยชนแกสังคม โดยใหมีผลทางปฏิบัติระดับสังคมในกรณีท่ีสมควร  
๒. แสดงใหเห็นวา บุคคลผูมีคุณธรรมถึงขั้นน้ี มีศรัทธาถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา หรือเขาถึง

ธรรมแลว เม่ือทําความดี จะไมหวงผลท่ีจะไดตอบแทนแกตน พูดอีกอยางหน่ึงวา ทําบุญโดยไมหวังรอผล 

(หมายถึงอิฏฐารมณตางๆ ท่ีสนองความปรารถนาของตน) จะไมมีปญหาใหเกิดความคิดสงสัยวา ทําไมทําดีไมได

ดี หรือทําบุญแลวทําไมไมรวย ไมไดผลประโยชนท่ีหวัง เปนตน ท้ังน้ี เพราะเขามองเห็นธรรมแลว เรียกวา มี

ธรรมจักษุ
1772

 หรือปญญาจักษุ คือตาปญญา ท่ีมองเห็นธรรมดาของสิ่งท้ังหลายสวางชัด มิใชมีแตมังสจักษุ หรือ

ตาเน้ือหนัง ท่ีมองเห็นแตส่ิงเสพเสวยของอินทรีย ๕    

ควรยํ้าอีกครั้งหน่ึงวา บุคคลโสดาบันนี้ มีความม่ันคงในคุณธรรมโดยสมบูรณ แมจะประสบสภาพไม

เกื้อกูลทางวัตถุมากสักเทาใด ความมั่นใจในคุณธรรมก็ไมมีทางเส่ือมถอย เม่ือไดมองเห็นเหตุผลแหงธรรม

ประจักษแจงแลว เมื่อเดินอยูในทางแหงความดีงามถูกตองแลว ก็ไมอาจมีผูใด แมแตเทวดา จะมาชักจูงใหเขว

ออกไปได และไมวาจะดวยเครื่องลออยางใด เรียกอยางสมัยใหมก็คงวา มีความเขมแข็งทางจริยธรรมเต็มท่ี  
ในหลักนี้ พระอรรถกถาจารยยกเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีข้ึนเปนตัวอยาง

1773
 ใหเห็นวา บุคคลระดับน้ี 

จะเดินแนวอยูในทางของความดีงาม ไมยอมอยูใตอิทธิพลแมของเทวดา เปนผูท่ีเทพเจาไมอาจลอ หรือบังคับขม

ข่ีได แตตรงขาม กลับเปนผูท่ีเทพทั่วไปจะตองยอมปราชัย และเคารพบูชา  
  

                                                 
1771  วินย.๒/๗๙๐/๕๒๔ หมายความวา ถึงเขาจะใหเอง เชน ไปเย่ียมเขาที่บาน แลวเขาถวาย ก็รับไมได ไมตองพูดถึงขอเขา เพราะภิกษุ

ออกปากขอ หรือทําอุบายขออาหารมาเพื่อตนเองฉัน ไมไดอยูแลว ไมวาจะขอจากใครๆ (เวนแตญาติ หรือผูที่ไดปวารณาไว) ตาม 

วินย.๒/๕๑๖/๓๔๐; ๘๓๖/๕๔๗; ๔/๗๙/๘๒; แมการขอปจจัยส่ีอยางอ่ืนๆ ก็คลายกัน ดู วินย.๑/๕๐๐/๓๓๗; ๒/๕๔/๓๘; ๑๕๓/

๑๓๓; ๕๓๖/๓๗๑; นอกจากน้ี ดู ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖; สํ.นิ.๑๖/๔๖๓/๒๓๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕; องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๐/๑๒๔; 
ขุ.ม.๒๙/๙๖๓/๖๑๐; ขุ.จู.๓๐/๖๙๑/๓๔๖; วิสุทฺธิ.๑/๔๙-๕๒ 

1772  ดูท่ีมา ในตอนวาดวยคุณสมบัติของพระโสดาบัน เชน วินย.๔/๑๘/๒๓; ๒๗/๓๒ เปนตน; โดยทั่วไป เชน ในที่มาเหลานั้นทั้งหมด 

ธรรมจักษุ หมายถึง ญาณท่ีทําใหเปนโสดาบัน (โสตาปตติมัคคญาณ) ดังอธิบายใน วินย.อ.๓/๒๙; ที.อ.๑/๓๓๔; องฺ.อ.๒/๒๙๔; ๓/

๒๖๙; อุ.อ.๓๕๗; นิทฺ.อ.๒/๒๑๙; แตบางคราววา หมายถึง สกทาคามิมรรค หรืออนาคามิมรรค ดวยก็ได ดังอธิบายใน วินย.อ.๒/

๒๗; ที.อ.๑/๒๙๔; ปฏิสํ.อ.๙๒; สงฺคณี อ.๔๕๐; บางแหงวา หมายถึงมรรคท้ัง ๓ และผลท้ัง ๓ ก็ได เชน สํ.อ.๓/๔๐๙; และในบาง
สูตร อาจหมายถึงมรรคไดทั้ง ๔ หรือทั้งมรรค ๔ และผล ๔ คือถึงอรหัตตผล เชนท่ีอางใน นิทฺ.อ.๒/๓๑๕; ม.อ.๓/๘๙,๗๔๒; สํ.อ.
๓/๔๕; วินย.ฏีกา ๔/๗๖; ในบาลีก็มีตัวอยางกลาวถึงธรรมจักษุเกิด ๒ คราว คราวแรก หมายถึงโสดาปตติมรรค คราวหลัง เปน
อนาคามิมรรค (องฺ.ติก.๒๐/๕๓๔/๓๑๒)  

1773  ธ.อ.๕/๙; ชา.อ.๑/๓๓๘ 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๘๙ 
 

  

บุคคลโสดาบันตามนัยพุทธพจน 

เพ่ือเสริมความเขาใจเกี่ยวกับบุคคลโสดาบันที่ถือวาสําคัญ ขอนําบาลีท่ีนาสนใจเกี่ยวกับพระโสดาบันมา

แสดงไวบางสวน ดังน้ี 

ก) คําเรียก คําแสดงคุณลักษณะ และไวพจนตางๆ ของบุคคลโสดาบัน 
• พระพุทธเจา: สารีบุตร พูดกันว่า โสดา โสดา (กระแส), โสดาเป็นอย่างไร? 
พระสารีบุตร: พระองค์ผู ้เจริญ มรรค มีองค์ ๘ อันอริยะนี ้แล เป็นโสดา กล่าวคือ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ 
พระพุทธเจา: ถูกละๆ สารีบุตร ฯลฯ พูดกันว่า โสดาบัน โสดาบัน, โสดาบันเป็นอย่างไร? 
พระสารีบุตร: พระองค์ผู้เจริญ ผู้ใดประกอบด้วยมรรค มีองค์ ๘ อันอริยะนี้, ผู้นี้เรียกว่าเป็น
โสดาบัน, โสดาบันน้ัน (เรียกขานกันได้ว่า) ท่านท่ีชื่อน้ี โคตรน้ี (นามสกุลน้ี) 
พระพุทธเจา: ถูกละๆ สารีบุตร ฯลฯ1774 

• “อริยสาวกผู้นี้ จะเรียกว่า ทิฏฐิสัมบัน (ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือ มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์) ก็
ได้ ทัสสนสัมบัน (ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะ คือมีสัมมาทัศนะสมบูรณ์) ก็ได้ ผู้มาถึงสัทธรรมนี้
แล้ว ก็ได้ ผู้เห็นสัทธรรมนี้ ก็ได้ ผู้ประกอบด้วยเสขญาณก็ได้ ผู้ประกอบด้วยเสขวิชชา ก็ได้ 
ผู้ลุธรรมโสต (ถึงกระแสธรรม) ก็ได้ อริยชนผู้มีปัญญาที่จะเจาะสัจธรรมได้ ก็ได้ ผู้ยืนชิดอมฤต
ทวาร (อยู่ติดประตูอมตะ) ก็ได้”1775 

“อริยสาวกผู้มีสุตะ ผู้ได้พบเห็นอริยชน ผู้ฉลาดในอริยธรรม ฝึกดีแล้ว (สุวินิต) ในอริย-
ธรรม, ผู้ได้พบเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในสัปปุริสธรรม ฝึกดีแล้วในสัปปุริสธรรม”1776 

“เป็นผู้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หยั่งธรรมทั่วหมดแล้ว ข้ามความ
สงสัยได้แล้ว หมดข้อที่จะต้องถาม (หรือปราศจากข้อเคลือบแคลง) ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า 
ไม่ต้องเชื่อคนอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา”1777 

                                                 
1774  สํ.ม.๑๙/๑๙๓๐-๑๙๓๓/๔๓๔-๕ 
1775  สํ.นิ.๑๖/๙๐/๕๑; ๑๒๒/๖๙; ๑๘๒,๑๘๗/๙๔-๙๕; เฉพาะคําวา ทิฏฐิสัมบัน และทัสสนสัมบันนั้น ใชลําพัง แทนโสดาบันบอยมาก; 

สําหรับทิฏฐิสัมบัน เชน ม.มู.๑๒/๕๔๒-๕๕๐/๕๘๓-๕๘๙; ม.อุ.๑๔/๒๔๕/๑๗๐; สํ.นิ.๑๖/๑๘๗/๙๕; ๓๑๑-๓๓๒/๑๖๒-๑๖๙; สํ.ม.

๑๙/๑๗๑๙/๕๕๒; ๑๗๔๕-๑๗๕๖/๕๖๙-๕๗๗; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๓/๓๔; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๕/๔๑๗; ๓๖๐-๓๖๖/๔๘๘-๔๙๐; 
องฺ.ทสก.๒๔/๖๓/๑๒๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๖๐/๒๔๒; อภิ.วิ.๓๕/๘๓๙/๔๕๔ (อรรถกถาไขความเชน สํ.อ.๒/๗๖; ม.อ.๓/๕๑๕; องฺ.อ.๓/

๑๕๐, ๓๔๓); ทัสสนสัมบัน พบแตในคาถา เชน องฺ.ติก.๒๐/๔๘๔/๑๙๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๑/๓๖; ขุ.เถร.๒๖/๑๘๒/๒๗๑; ๒๘๔/

๒๙๕ (อรรถกถาไขความ เชน องฺ.อ.๓/๒๒); “อริยชนผูมีปญญาท่ีจะเจาะสัจธรรมได” แปลจาก “อริโย นิพฺเพธิกปฺโ” ซ่ึงอาจ
แปลวา อริยชนผูมีปญญาชําแรก หรือทะลวงกิเลส หรือผูมีปญญาที่จะแกไขตัว หรือปลดเปล้ืองตัวได หรือมีปญญาที่จะไมติด ดู 

ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๗๗/๕๘๕; ที.อ.๓/๒๘๘, ๓๐๐; ม.อ.๓/๒๙,๓๐๓,๔๙๔; สํ.อ.๑/๑๔๔; องฺ.อ.๑/๕๘๗; ๓/๒,๓๔,๑๖๘; นิทฺ.อ.๑/๒๘๙, 
๓๕๔, ๓๕๘; วิสุทฺธิ.๑/๑๑๐; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๑๖๖ 

1776  เชน ม.มู.๑๒/๑๒/๑๕; ๒๘๑/๒๗๑; ๕๐๗/๕๔๘; ๕๒๒/๕๖๓; ม.ม.๑๓/๑๕๕/๑๕๖; ม.อุ.๑๔/๑๒๕-๖/๑๐๓-๔; ๕๓๒-๓/๓๕๐; สํ.ข.
๑๗/๔-๕/๓-๕; ๓๒-๓๓/๒๑-๒๒; ๘๗-๙๔/๕๓-๕๖; ๑๗๔/๑๑๗; ๑๘๘/๑๒๔; ๒๐๖/๑๓๘; ๒๓๗/๑๖๘; ๒๕๘/๑๘๓; ๓๐๔/๒๐๐; 
สํ.สฬ.๑๘/๕๕๐/๓๕๔ 

  ความหมายของ สุตวา อริยสาวก อริยธรรม สัตบุรุษ ดู บันทึกพิเศษทายบท 



๘๙๐  พุทธธรรม 
 

บางแหงขอความตางไปจากน้ีเล็กนอย เปน  
“ผู้ทําตามคําสอน (สาสนกร คือทําถูกต้องตามคําสอนแท้จริง) ปฏิบัติตรงต่อโอวาท ข้าม

ความสงสัยได้แล้ว...ในคําสอนของพระศาสดา”1778  
และบางแหงยังตางไปอีกเล็กนอย เปน  

“ผู้ได้ที่หยั่ง ได้ที่ตั้งตัว ได้ความโล่งใจ (หรือเบาใจ หายทุกข์ร้อนกังวล) ในธรรมวินัยนี้ 
ข้ามความสงสัยได้...ในคําสอนของพระศาสดา”1779 

“อริยสาวก ผู้มีผลมาแล้ว (ผู้บรรลุธรรม) ผู้รู้ศาสนาแจ้งชัด”1780  
“ถึงความแน่ใจในตถาคต เป็นผู้เห็นอมตะ ประจักษ์แจ้งอมตธรรม”1781  
“เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา (ไม่มีทางตกตํ่า) เป็นผู้แน่นอนแล้ว เดินหน้า

สู่ความตรัสรู้”1782 

ข) คุณสมบัติทั่วไป 
• (ตรัสกะอนาถปิณฑิกคฤหบดี): ดูกรคฤหบดี เมื่อใด อริยสาวกมีภัยเวร ๕ ประการ 
ระงับแล้ว, เป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ, และได้เห็นได้เข้าใจปรุโปร่งเป็นอย่าง
ดีด้วยปัญญา ซึ่งอริยญายธรรม, อริยสาวกน้ัน เม่ือประสงค์ ก็พึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตัวเองว่า 
เราเป็นผู้สิ้นนรก สิ้นกําเนิดดิรัจฉาน สิ้นเปรตวิสัย สิ้นอบายทุคติวินิบาตแล้ว เราเป็นโสดาบัน 
มีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนแล้ว เดินหน้าสู่การตรัสรู้ 

๑. ระงับภัยเวร ๕ ประการ เป็นไฉน? 
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ที่นักทําลายชีวิตจะได้ประสบ ทุกข์โทมนัสทางใจ ที่เขาจะได้

เสวยเพราะการทําลายชีวิตเป็นปัจจัย, ภัยเวรน้ัน เป็นอันระงับแล้ว สําหรับผู้งดเว้นจากปาณาติบาต 
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ท่ีนักลักทรัพย์จะได้ประสบ...เป็นอันระงับแล้ว สําหรับผู้งด

เว้นจากอทินนาทาน 
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ที่นักประพฤติผิดในกามจะได้ประสบ...เป็นอันระงับแล้ว

สําหรับผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร 
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ที่นักพูดเท็จจะได้ประสบ...เป็นอันระงับแล้วสําหรับผู้งด

เว้นจากมุสาวาท 
ภัยเวรปัจจุบันก็ดี เบื้องหน้าก็ดี ที่นักดื่มสุราและเมรัยฯ จะได้ประสบ...เป็นอันระงับแล้ว

สําหรับผู้งดเว้นจากสุราเมรัยฯ  

                                                                                                                                                        
1777  มักกลาวถึงตอจากท่ีผูน้ันไดธรรมจักษุ เชน วินย.๔/๑๘/๒๓; ๒๗/๓๒; ๒๗/๓๒; ๓๐/๓๗; ๓๑/๓๙; ๓๖/๔๔; ๕๙/๖๘; ๕/๒/๔; ๖๕/

๘๕; ๘๔/๑๑๖; ๘๘/๑๒๗; ๗/๒๕๑/๑๐๗; ๓๖๙/๑๘๑; ที.สี.๙/๑๗๗/๑๔๑; ๒๓๗/๑๙๐; ที.ม.๑๐/๔๘/๔๗; ม.ม.๑๓/๗๔/๖๗; 
๒๗๕/๒๖๘; ๖๐๐/๕๔๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๒/๑๙๐; ๑๑๑/๒๑๓; ขุ.อุ.๒๕/๑๑๓/๑๔๗; ไมตองเชื่อคนอ่ืน แปลตามศัพทวา ไมตอง

มีคนอ่ืนเปนปจจัย (อปรปฺปจฺจย) 
1778  ม.มู.๑๒/๔๐๑/๔๓๓; ม.ม.๑๓/๒๕๖/๒๕๓ (รวมถึงพระสกทาคามีดวย) 
1779  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๗/๓๓๒ (เทียบ ที.ปา.๑๑/๒๑/๔๑; ๒๘/๕๕; สํ.สฬ.๑๘/๕๐๑/๓๑๓ ดวย) 
1780  วินย.๑/๖๓๔/๔๓๔; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๑/๓๑๗ (ความในวงเล็บ มีเฉพาะในวินัย) 
1781  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๙๕-๖/๕๐๑ (ระบุชื่ออุบาสกไวดวย ๒๑ ทาน มีทานที่เปนอนาคามีปนอยูบาง) 
1782  เชน วินย.๑/๘/๑๗; ที.ม.๑๐/๘๙/๑๑๐; ๑๔๒/๑๗๙; ม.มู.๑๒/๘๒/๕๙; สํ.ม.๑๙/๘๔๔/๒๕๖; องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖/๒๙๘ ฯลฯ  



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๙๑ 
 

  

๒. ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ1783 เป็นไฉน? 
อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา1784 

ในพระพุทธเจ้าว่า โดยเหตุผลดังนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ เป็นสัมมา-
สัมพุทธะ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรู้แจ้งโลก เป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยม 
เป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้ต่ืนแล้ว เบิกบานแล้ว เป็นพระผู้ทรงพระเจริญ 

เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา ในพระธรรมว่า ธรรมอันพระผู้
มีพระภาคตรัสดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดได้ด้วยตนเอง ไม่ขึ้นกับกาล ชวนเชิญให้มาดู ควรน้อม
เข้ามาใส่ตัว วิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน 

เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา ในพระสงฆ์ว่า สงฆ์หมู่สาวก
ของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่คู่บุรุษ ๔ 
นับเรียงตัวบุคคลเป็น ๘ สงฆ์หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานํามา
ถวาย เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาอุทิศบูชา เป็นผู้ควรแก่การ
ทําอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก 

เป็นผู้ประกอบด้วยศีลทั้งหลาย ที่อริยชนชื่นชม (อริยกันตศีล) ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไท วิญญูชนสรรเสริญ ไม่มีอะไรเคลือบแฝง1785 เป็นไปเพ่ือสมาธิ 

๓. ได้เห็นได้เข้าใจปรุโปร่งเป็นอย่างดีด้วยปัญญา ซ่ึงอริยญายธรรม เป็นไฉน? 
อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ ย่อมโยนิโสมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างดีดังนี้ว่า เม่ือสิ่ง

นี้มี สิ่งนี้จึงมี, เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด; เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี, เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึง
ดับ; กล่าวคือ เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 
ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีได้ด้วยประการฉะนี้; เพราะอวิชชานั่นเอง 
สํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกอง
ทุกข์ท้ังมวลน้ี ย่อมมีด้วยประการฉะน้ี 

                                                 
1783  โสตาปตติยังคะ = องคเครื่องบรรลุโสดา ในที่น้ีหมายถึง คุณสมบัติของพระโสดาบัน; ดูความหมายที่ สํ.อ.๓/๓๘๘ (โสตาปตติยังคะ 

มี ๓ หมวด ดังจะไดเห็นตอไป) 

1784  ความเล่ือมใสอันหย่ังลงม่ันดวยปญญา แปลจาก อเวจฺจปฺปสาท ซ่ึงโดยท่ัวไปแปลกันวา ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว ในที่น้ี ตองการ
แปลใหเต็มความหมาย เพื่อใหเห็นความสัมพันธกับปญญา ซ่ึงเปนองคประกอบแฝง-สําคัญ ที่จะปรากฏออกมาเดนชัดขึ้นทุกที จน
ในที่สุดจะไมตองกลาวถึงศรัทธาอีกตอไป (ตอนน้ี ปญญาอยูในคุณสมบัติหมวดที่ ๓) อยางนอยใหทราบวา ศรัทธาในที่น้ี มีปญญา
เปนพื้นฐาน, คําวา อเวจฺจ แปลวา รู พิจารณา หย่ังลงดวยปญญา ดังตัวอยางใน ที.ปา.๑๑/๑๔๗/๑๗๓; ขุ.ขุ.๒๕/๗/๗; ขุ.สุ.๒๕/

๓๑๔/๓๖๙; ๓๓๓/๓๙๙ มีอธิบายใน ที.อ.๓/๑๕๕; ขุทฺทก.อ.๒๐๓; สุตฺต.อ.๒/๓๒, ๒๑๔; พึงเทียบกับ อวิจฺจ ในรูปสิทธิปกรณ ๑๖/

๑๗ และ อนุวิจฺจ ใน องฺ.ทสก.๒๔/๔๘/๙๒ อธิบายใน องฺ.อ.๓/๒๖๕; อรรถกถาท่ีอธิบาย อเวจฺจปฺปสาท ชัดเจนตามแนวนี้ คือ 

องฺ.อ.๓/๑๓๐; ๒/๒๗๐; ที.อ.๒/๑๘๗, นอกนั้นใหความหมายรวบรัดเพียงวา = อจลปฺปสาท เชน ที.อ.๒/๓๒๗; ๓/๒๗๖; สํ.อ.๒/๙๔; 
๓/๑๖๕, ๓๘๖; องฺ.อ.๑/๔๒๗; ๓/๔๐๐; ดูความสัมพันธระหวาง อเวจฺจปฺปสาท กับการละอุปกิเลส ๑๖ ใน ม.มู.๑๒/๙๕/๖๗ ดวย 

1785  คําบาลีวา อปรามฏ วาตาม ที.อ.๒/๑๗๗; องฺ.อ.๓/๑๑๔; วินย.ฏีกา ๔/๔๗๓ ฯลฯ แปลได ๒ อยาง นัยหน่ึงวา ใครๆ ปรามาสมิได 

คือ ไมมีขอผิดพลาดบกพรองท่ีใครจะดูถูกหรือเอาเร่ืองได อีกนัยหน่ึงแปลวา ไมถูกลูบคลํา คือไมถูกตัณหาและทิฏฐิจับฉวยลูบคลํา

ใหมัวหมองไปเสีย คงบริสุทธิ์อยู ประพฤติไปตามหลักการและความมุงหมายของศีลนั้นๆ ไมประพฤติอยางเคลือบแฝง หรือมี

เบ้ืองหลัง เชน หวังจะไดผลประโยชน จะไดเปนอยางนั้นอยางน้ี เปนตน; ศีลที่ประพฤติไดอยางนี้ เปนศีลท่ีพระอริยะชื่นชมหรือ

อริยชนยอมรับ คือเปนอริยกันตศีล ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวาเปนเลิศ หรือสูงสุดกวาศีลทั้งปวง (องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๒/๓๘). 



๘๙๒  พุทธธรรม 
 

เม่ือใด อริยสาวกมีภัยเวร ๕ ประการเหล่านี้ ระงับแล้ว, เป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ 
ประการเหล่านี้, และได้เห็นได้เข้าใจปรุโปร่งเป็นอย่างดีด้วยปัญญา ซึ่งอริยญายธรรมนี้, อริยสาวกนั้น 
เม่ือประสงค์ พึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตัวเองว่า...เราเป็นโสดาบัน...เดินหน้าสู่การตรัสรู้1786 

บรรดาเครื่องวัดตัว ๓ หมวดนี้ โสตาปตติยังคะ (เรียกงายๆ วา องคของโสดาบัน) เปนคุณสมบัติ

โดยตรงของบุคคลโสดาบัน สวนอีก ๒ หมวด เปนเหตุเปนผลของคุณสมบัติน้ัน กลาวคือ การเห็นอริยญาย

ธรรม (ปฏิจจสมุปบาท) เปนเหตุของโสตาปตติยังคะ เพราะเมื่อมีปญญาเขาใจกฎธรรมดาแลว ก็ทําใหศรัทธามี

เหตุผลแนนแฟน ทําใหศีลบริสุทธ์ิตรงหลักการและความมุงหมายของมัน สวนหมวดแรก คือการระงับภัยเวรท้ัง 
๕ นับวาเปนผล เพราะเม่ือมีศรัทธามีศีลถึงขั้นน้ีแลว ภัยเวรเหลานั้นก็เปนอันหมดไป  

ดวยเหตุน้ี โดยท่ัวไป ในบาลีสวนมาก จะกลาวถึงโสตาปตติยังคะแตลําพังหมวดเดียว โดยฐานเปน

คุณสมบัติประจําตัวของบุคคลโสดาบัน เชนตรัสวา  

“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก ประกอบด้วยธรรม ๔ อย่าง ย่อมเป็นโสดาบัน มีความไม่
ตกตํ่าเป็นธรรมดา คือ อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสหยั่งลงมั่น
ด้วยปัญญา ในพระพุทธเจ้า...ในพระธรรม...ในพระสงฆ์...ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่อริยชนชื่นชม
...เป็นไปเพื่อสมาธิ”1787 

โสตาปตติยังคะ ๔ นี้ บางแหงเรียกวา ธัมมาทาส แปลวา แวนสองธรรม หรือกระจกเงาสําหรับสอง

สํารวจคุณสมบัติตนเองของบุคคลโสดาบัน
1788

 บางแหงเรียกวาเปน หวงบุญ หวงกุศล และอาหารของ

ความสุข
1789

 บางแหงเรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร (ธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน หรือธรรมท่ีพักใจใหเปนสุข

ทันตาเห็น) ทางจิตอยางสูง
1790

 บางแหงกระจายศีลออกเปน กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ รวมเรียกวาสัทธรรม ๗ 

และเรียกโสดาปตติยังคะวา อากังขิยฐาน ๔
1791

 บางแหงแยกแยะละเอียดออกไปเปน ๑๐ ขอ คือกระจายออกใน

รูปของสัมมัตตะ ๑๐ (ไดแก มรรคมีองค ๘ กับ สัมมาญาณ และสัมมาวิมุตติ)
1792 

                                                 
1786  สํ.นิ.๑๖/๑๕๑-๑๖๐/๘๒-๘๖; สํ.ม.๑๙/๑๕๗๔-๘/๔๘๘-๔๙๐; องฺ.ทสก.๒๔/๙๒/๑๙๕ (ท่ีมาหลัง เปล่ียนเฉพาะขอความวา “โยนิโส

มนสิการปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดี” เปน “พิจารณาเห็น”); ใน องฺ.นวก.๒๓/๒๓๑-๒/๔๑๙-๔๒๒ ก็ตรัสหลักการสํารวจและ

พยากรณตนเองอยางเดียวกันนี้ แตมีเพียงระงับภัยเวร ๕  และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ไมกลาวถึง อริยญายธรรม; และใน 

องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๖ ก็คลายกัน แตยักเย้ือง เรียกการระงับภัยเวร ๕ เปนมีการงานอันสังวรในสิกขาบท ๕ และเรียกโสตา-
ปตติยังคะ เปนทิฏฐธรรมสุขวิหารทางจิตอยางสูง ๔ ประการ; อยางไรก็ตาม ความหมายของโสดาบันที่สัมพันธกับการรูปฏิจจสมุป-
บาท (อริยญายธรรม) โดยเฉพาะ มีอีกหลายแหง เชน สํ.นิ.๑๖/๙๐/๕๑; ๑๒๔/๗๐; ๑๘๗/๙๕ (โดยมากมาในชื่อวา ทิฏฐิสัมบัน) 
และถือวา พระโสดาบันเปนผูรูจักโลกแทจริง (สํ.นิ.๑๖/๑๘๗/๙๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๔/๒๔๓; ขุ.ธ.๒๕/๑๔/๒๑); พึงสังเกตดวยวา
ใน สํ.นิ.๑๖/๑๒๔/๗๐ แสดงความหมายแงหน่ึงของโสดาบันวา ไดแกผูมีญาณ ๒ คือ ธรรมญาณ และ อันวยญาณ ซ่ึงก็เปนเรื่อง

ของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง 

1787  แสดงไวมากมายหลายแหง ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ตลอดต้ังแต สํ.ม.๑๙/๑๔๑๔/๔๒๙ ถึง สํ.ม.๑๙/๑๖๒๑/๕๑๐ (โดยมาก
เรียกงายๆ วา ธรรม ๔ ประการ ท่ีเรียกตรงๆ วา โสตาปตติยังคะ คือท่ีรวมอยูใน ๓ หมวดขางตน และ ๑๙/๑๔๒๐/๔๓๑; ๑๔๙๓/๔๕๖) 

1788  ที.ม.๑๐/๘๙/๑๑๐; สํ.ม.๑๙/๑๔๗๒-๑๔๘๐/๔๔๘-๔๕๑ 
1789  สํ.ม.๑๙/๑๕๘๔-๖/๔๙๓-๔; ๑๖๐๓-๑๖๑๒/๕๐๓/๕๐๖ (เปล่ียนขอสุดทายคือศีล เปน จาคะ บางก็มี เปน ปญญา บางก็มี) 
1790  องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๖ 
1791  สํ.ม.๑๙/๑๔๕๙-๑๔๖๗/๔๔๓-๖ 
1792  สํ.ม.๑๙/๑๕๕๔-๑๕๖๗/๔๘๑-๔๘๔ 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๙๓ 
 

  

โสตาปตติยังคะ ๔ ท่ีเปนคุณสมบัติของบุคคลโสดาบันน้ี ทานแสดงไวอีกชุดหนึ่ง สามขอแรกเหมือนกับ

ชุดท่ีแสดงมาแลว เปล่ียนแตขอท่ี ๔ คือศีล เปนจาคะ ดังน้ี 
• “อริยสาวก ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นโสดาบัน...คือ...เป็นผู้
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา ในพระพุทธเจ้า...ในพระธรรม...ในพระสงฆ์
...อยู่ครองเรือนด้วยใจปราศจากมลทิน คือมัจฉริยะ มีจาคะอย่างเปิดใจ มือสะอาด ยินดีในการ
สละ ใส่ใจในคําร้องขอ ยินดีในการให้การแบ่งปัน” และมีขอความเสริม ซึ่งอาจใชแทนขอความ

ขางตนน้ันไดวา “สิ่งของที่ควรจะให้ได้ ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด เท่าที่มีในสกุล อริยสาวกนั้น 
เฉล่ียแบ่งปันกับคนมีศีลมีกัลยาณธรรม ได้ท้ังหมด”1793 

สรุป คุณสมบัติท้ังหมดเท่าที่แสดงมา รวมอยู่ใน ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา   
ดังน้ัน จึงมีพุทธพจนตรัสแนะนําอยูเสมอ ใหอริยสาวก และอริยสาวิกาสรางเสริมธรรม ๕ ประการนี้ และใช

ธรรมเหลานี้เปนหลักวัดความเจริญของอริยสาวก ท้ังนี้ มิใชเฉพาะอริยสาวกและอริยสาวิกาที่เปนโสดาบันขึ้นไปเทาน้ัน 

แมผูที่เปนปุถุชนที่จะกาวหนาไปเปนอริยชน ก็ไดรับคําแนะนําและใชหลักวัดอยางเดียวกัน ดังพุทธพจนวา 

• “ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก เจริญด้วยความเจริญ ๕ ประการ ชื่อว่าเจริญด้วยอารยวัฒิ 
เป็นผู้ถือเอาสาระ ยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้ กล่าวคือ เจริญด้วยศรัทธา..ศีล..สุตะ..
จาคะ..ปัญญา...” 

“ผู้ใดเจริญด้วยศรัทธา และศีล กับทั้งสุตะ จาคะ และปัญญา, ผู้เช่นนั้น นับเป็นสัตบุรุษ
ผู้ปรีชา ย่อมถือเอาสาระในโลกน้ีไว้แก่ตนได้ 

“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกาเจริญด้วยความเจริญ ๕ ประการ ชื่อว่าเจริญด้วยอารยวัฒิ 
เป็นผู้ถือเอาสาระ ยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้ กล่าวคือ เจริญด้วยศรัทธา...ศีล...สุตะ...
จาคะ...ปัญญา... 

“สตรีใดเจริญด้วยศรัทธา และศีล กับทั้งสุตะ จาคะ และปัญญา, สตรีเช่นนั้น เป็น
อุบาสิกาผู้มีศีล ย่อมถือเอาสาระในโลกน้ีไว้แก่ตนได้”1794 
• “ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา...ศีล...สุตะ...จาคะ...ปัญญา 
เธอมีความคิดว่า ถ้ากระไร โดยทําอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไป เราพึงประจักษ์แจ้ง แล้วเข้าถึงด้วย
ความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียว ซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้, ภิกษุนั้น โดย
ทําอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไป ก็จะประจักษ์แจ้ง เข้าถึงอยู่ ด้วยความรู้ยิ่งเอง ในปัจจุบันนี้ทีเดียว 
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้”1795 

ถึงจะยังไม่บรรลุเอง เพียงรําลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ของท่านผู้อื่น ก็ทําให้สุขสบายใจ 
และจูงใจตนให้มีกําลังใจปฏิบัติต่อไป ดังบาลีว่า 

                                                 
1793  สํ.ม.๑๙/๑๔๕๒/๔๔๐; ๑๕๙๘/๔๙๙; สํ.สฬ.๑๘/๕๘๕/๓๗๔ 
1794  องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓-๖๔/๙๑-๙๒; สํ.สฬ.๑๘/๔๙๖/๓๐๙; เทียบ องฺ.ทสก.๒๔/๗๔/๑๔๗; อารยวัฒิ แปลงจากบาลีเดิม “อริยา วฑฺฒิ” 

จะเรียกวา อริยาวัฒิ หรือจะแปลงเปน อารยวัฒน, อารยวุฒิ เปนตน ก็ได 
1795  ม.อุ.๑๔/๓๓๒/๒๒๕ (ความตอนตนของสูตรนี้ คือ ๓๑๙-๓๓๑/๒๑๖-๒๒๔ บรรยายวา ผูประกอบดวยธรรม ๕ อยางนี้ หาก

ปรารถนาจะไปเกิดในสวรรค หรือพรหมภพช้ันใด ก็สําเร็จไดทั้งส้ิน) 



๘๙๔  พุทธธรรม 
 

• “ภิกษุณีสดับข่าวว่า ภิกษุณีชื่อนี้ ถึงมรณภาพแล้ว, พระผู้มีพระภาคพยากรณ์เธอว่า ดํารง
แล้วในอัญญา (คืออรหัตตผล), ภิกษุณี (ผู้สดับข่าว) ได้เห็นเอง หรือได้ยินต่อกันมาก็ตามว่า 
ภคินีท่านนั้น เป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง เป็นผู้มีธรรมอย่างน้ีบ้าง เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ มีวิหาร
ธรรม (คุณธรรมที่เป็นความประพฤติประจําตัว) อย่างนี้ เป็นผู้หลุดพ้นอย่างนี้; ภิกษุณีนั้น 
เมื่อรําลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของภคินีท่านนั้นอยู่ ก็จะน้อมจิตไปเพื่อความ
เป็นอย่างน้ัน, แม้โดยวิธีน้ี ผาสุวิหาร (ความอยู่สําราญ) ก็จะมีแก่ภิกษุณีได้”1796 

• “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญ แม้แต่ความคงอยู่กับที่ ในกุศลธรรมทั้งหลาย, จะป่วย
กล่าวไปใย ถึงความเสื่อมถอย ในกุศลธรรมทั้งหลาย, เราสรรเสริญแต่ความก้าวหน้า ในกุศล
ธรรมท้ังหลาย ไม่สรรเสริญความคงอยู่กับที่ ไม่สรรเสริญความเส่ือมถอย 

“อย่างไรเป็นความเสื่อมถอย ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่เป็นความคงที่ ไม่เป็น
ความก้าวหน้า? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา โดยศีล โดยสุตะ โดยจาคะ โดยปัญญา 
โดยปฏิภาณ, ธรรมเหล่านั้นของเธอ ไม่คงอยู่ ไม่เจริญขึ้น, นี้เราเรียกว่าความเสื่อมถอย ใน
กุศลธรรมทั้งหลาย มิใช่ความคงอยู่ มิใช่ความเจรญิก้าวหน้า...;  

“อย่างไรเป็นความคงอยู่กับที่ ในกุศลธรรมทั้งหลาย...? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา 
ฯลฯ โดยปฏิภาณ, ธรรมเหล่าน้ันของเธอ ไม่ลด ไม่เพิ่ม...;   

“อย่างไรเป็นความก้าวหน้า ในกุศลธรรมทั้งหลาย...? ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใด โดยศรัทธา 
ฯลฯ โดยปฏิภาณ, คุณธรรมเหล่าน้ันของเธอ ไม่หยุดอยู่ ไม่ลดลง...”1797 

ความหมายของธรรม ๕ ประการนี้ มีพุทธพจนท่ียกมาอางในขอ ก. บาง ข. บาง แสดงไวครบหมดแลว 

พึงทบทวนดูไดเอง อยางไรก็ตาม บางขอ พระพุทธเจาทรงแสดงความหมายนัยอื่น แปลกออกไปบางก็มี จึงควร

ศึกษาประกอบความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
ขอท่ี ๑ คือ ศรัทธา นอกจากแสดงในรูปของความเชื่อม่ันดวยปญญาในพระรัตนตรัย อยางในโสตา-

ปตติยังคะ มีอีกนัยหน่ึงท่ีตรัสไวบอย คือ 

“สัทธาสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ อริยสาวก เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อโพธิ (ปัญญาตรัสรู้) 
ของตถาคตว่า ด้วยเหตุผลดังน้ีๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ฯลฯ ตื่นแล้ว 
เบิกบานแล้ว เป็นพระผู้ทรงพระเจริญ”1798 

                                                 
1796  ม.ม.๑๓/๒๐๐/๒๐๙ (ในสูตรน้ีกลาวครบหมดท้ัง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ตั้งแตสดับขาวของพระอรหันต ลงมาจนถึงพระ

โสดาบัน ในที่น้ียกมาแสดงเปนตัวอยาง ดู ๑๓/๑๙๙-๒๐๒/๒๐๗-๒๑๓) 
1797  องฺ.ทสก.๒๔/๕๓/๑๐๑; ธรรม ๕ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญานี้ บางแหงเรียก สัมปทา ๕ (องฺ.ปจก.๒๒/๔๖/๕๘; ๙๑/

๑๖๔) บางแหงเรียก ทรัพย์ ๕ (องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๘) และยังมีที่ตรัสไวในแงอ่ืนๆ อีกมากแหง เชน ที.ปา.๑๑/๑๕๔/๑๗๙; ม.ม.

๑๓/๖๖๔/๖๑๔; องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๗๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๕๗/๒๐๒; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๑๕๗/๒๐๒; ๒๙๖/๓๕๐; องฺ.ทสก.๒๔/๒๑๙/

๓๖๑; ขุ.อุ.๒๕/๑๑๔/๑๔๙; บางแหงตัดสุตะออก เหลือเพียง ๔ เรียกวา สัมปทา ๔ (แสดงวา ๔ อยางน้ัน เปนองคหลัก หรือจําเปนกวา) เชน 

องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๖; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๓; ๑๔๕/๒๙๗; ๑๗๓/๓๓๖; ๒๐๙/๓๗๗ และไมเรียกชื่อ เชน องฺ.อฏก.๒๓/

๑๓๙-๑๔๐/๒๗๗-๒๘๐ 
1798  เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๘; องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๓; ๑๔๕/๒๙๗; ๑๗๓/๓๓๖; ๒๐๙/๓๗๗ นอกจาก

ที่มาในสัมปทาแลว ตถาคตโพธิสัทธายังมาในปธานิยังคะ คือองคของผูบําเพ็ญเพียร คือ ที.ปา.๑๑/๒๙๓/๒๔๙; ม.ม.๑๓/๕๗๗/

๕๒๑; องฺ.ทสก.๒๔/๑๑/๑๖; และเปนความหมายของสัทธินทรีย ใน สํ.ม.๑๙/๘๖๕/๒๖๑; ๘๗๑/๒๖๔ 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๙๕ 
 

  

ขอท่ี ๒ คือ ศีล มีหลายแหงท่ีทรงแสดงความหมายอยางงายๆ เพียงวา “...งดเวนจากปาณาติบาต...จาก

อทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน”1799
 พูดงายๆ วา หมายถึงศีล 

๕ หรือเบญจศีลนั่นเอง หากจะต้ังเปนขอสังเกตตามขอความแวดลอมในท่ีมาตางๆ ของพุทธพจนสวนน้ี พอจะ

กลาวไดวา ความหมายของศรัทธาและศีลนัยน้ี ทรงแสดงสําหรับอริยสาวกระดับปุถุชน ดังจะเห็นไดชัดยิ่งขึ้นจาก

พุทธพจนในตอนตอๆ ไป 
ขอท่ี ๓ คือ สุตะ นอกจากความหมายท่ีวา ไดพบเห็นอริยชน สัปปุริสชน ไดฝกอบรมดีแลวในอริย-

ธรรม ในสัปปุริสธรรม อยางขางตนแลว ทานแสดงไวอีก ดังนี้ 
“ทรัพย์คือสุตะ เป็นไฉน? ในข้อน้ี อริยสาวก เป็นพหูสูต (มีสุตะมาก) ทรงสุตะ เป็นที่สั่ง

สมสุตะ, ธรรมเหล่าใดงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศหลักการครองชีวิต
ประเสริฐ (พรหมจรรย์, พรหมจริยะ หรือจริยธรรมอันประเสริฐ) พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิง, เธอเรียนสดับธรรมอย่างนั้นไว้ได้มาก ทรงจําไว้ คล่อง
ปาก เจนใจ เข้าใจตลอดดีด้วยทิฏฐิ (ปัญญาระดับเหตุผล)”1800 

ขอ ๔ คือ จาคะ ตามปกติไมมีแปลกจากที่แสดงมาแลว   
“สวนขอท่ี ๕ คือ ปญญา นอกจากมาในรูปของความเขาใจอริยญายธรรม คือปฏิจจสมุปบาทแลว ทาน

มักแสดงในความหมายงายๆ ส้ันๆ ท่ีใชกับอริยสาวกระดับปุถุชนไดดวย ดังน้ี 
“ทรัพย์คือปัญญา เป็นไฉน? ในข้อนี้ อริยสาวก เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่

หยั่งถึงความเกิดขึ้น และความเสื่อมสิ้นไป อันเป็นอริยะ ทะลวงกิเลสได้ อันจะให้ถึงความสิ้น
ทุกข์โดยชอบ...”1801 

ความหมายของปญญา ยังมีตรัสไวอีกนัยหนึ่ง ซึ่งนาสนใจ นํามาแสดงไว ดังนี้ 
• “ปัญญาสัมปทาเป็นไฉน? คนมีใจถูกอภิชฌาความโลภกล้าครอบงํา...ถูกพยาบาทครอบงํา...ถูก
ถีนมิทธะครอบงํา...ถูกอุทธัจจะกุกกุจจะครอบงํา...ถูกวิจิกิจฉาครอบงําแล้ว ย่อมทําสิ่งที่ไม่ควรทํา ย่อม
ทํากิจให้คลาดเสีย, เม่ือทําสิ่งท่ีไม่ควรทํา ทํากิจให้คลาดเสีย ก็ย่อมพลาดจากยศ และความสุข;  

“อริยสาวกนั้นแล รู้ว่า อภิชฌา ความโลภกล้า...พยาบาท...ถีนมิทธะ...อุทธัจจะกุกกุจจะ...
วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลสของจิต (สิ่งที่ทําจิตให้ฝ้ามัว เศร้าหมอง) จึงละอภิชฌาความโลภกล้า 
ฯลฯ ละวิจิกิจฉาที่เป็นอุปกิเลสของจิตเสีย,   

“เพราะการที่อริยสาวกรู้ว่า อภิชฌาความโลภกล้า ฯลฯ วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลส แล้วละ...
เสียได้, จึงเรียกอริยสาวกนี้ว่า เป็นผู้มีปัญญามาก มีปัญญากว้างขวาง มองเห็นทางมาของ
ประโยชน์ เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญา, น้ีเรียกว่าปัญญาสัมปทา”1802 

                                                 
1799   ที่มาตรงกับขอกอนทั้งหมด; ในคําวา “อริยสาวกระดับปุถุชน” อริยสาวก แปลวา สาวกของพระพุทธเจาผูทรงเปนอริยะ มิใชแปลวา 

สาวกผูเปนอริยะ 

1800   องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๙ (นอกนี้มักมารวมในหมวดธรรมอ่ืน) 

1801   องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๗/๕๙; เรียกวา สัมปทา ใน องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๙๓; ๑๔๕/๒๙๗; ๑๗๓/๓๓๖; เรียกวา หวงบุญ ใน สํ.ม.๑๙/

๑๕๘๖/๔๙๔; คําวา “หย่ังถึงความเกิดขึ้นและความเส่ือมส้ินไป” (อุทยตฺถคามินิยา) แปลงายๆ วา รูเทาทันความเจริญและความ

เส่ือม, “ทะลวงกิเลสได” (นิพฺเพธิกา) แปลอีกอยางวา เจาะสัจธรรมได 
1802   องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๗ (ใจความก็คือ การใชความคิดโดยไมถูกนิวรณ ๕ อยางใดอยางหน่ึงครอบงํา) 



๘๙๖  พุทธธรรม 
 

มีบาลีแหงหน่ึง แจงคุณสมบัติของพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไป อีกแบบหน่ึง เปน ๖ ขอ วา  
“ภิกษุทั้งหลาย ตปุสสคฤหบดี (และอุบาสกอื่นอีก ๒๐ ท่าน) ประกอบด้วยธรรม ๖ 

ประการ จึงเป็นผู้ถึงความแน่ใจในตถาคต มองเห็นอมตะ ประจักษ์แจ้งอมตธรรมดําเนินชีวิตอยู่ 
กล่าวคือ ประกอบด้วยความเลื่อมใสหยั่งลงมั่นด้วยปัญญา ในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ใน
พระสงฆ์ อริยศีล อริยญาณ อริยวิมุตติ”1803 

ค) คุณสมบัติในแงละได และท่ีเปนผล 
• “เมื่อรูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) มีอยู่ อาศัยรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) 
เพราะยึดม่ันรูป (เวทนา ฯลฯ วิญญาณ) จึงเกิด ทิฏฐิ (ทฤษฎี) ขึ้นดังน้ีว่า 

- มิใช่ลมพัด มิใช่นํ ้าไหล มิใช่หญิงมีครรภ์คลอด มิใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุทัยหรือลับไป (สิ่งทั้งหลาย
เหล่าน้ัน) ต้ังคงตัวอยู่อย่างนั้นเอง1804 

- น้ีของเรา เราเป็นนี่ น่ีเป็นตัวตนของเรา 
- อัตตาก็อันนั้น โลกก็อันนั้น1805 เราละ (ชีวิตนี้) ไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน คงที่ มีความไม่แปรปรวน

เป็นธรรมดา (สัสสตวาท) 
- ถ้าเราไม่มี ก็คงไม่มีแก่เรา, เราจักไม่มี ก็จักไม่มีแก่เรา (อุจเฉทวาท)1806 
- ทานที่ให้ไม่มีผล การบูชาไม่มีผล สักการไม่มีผล1807 ผลวิบากแห่งกรรมที่ทําไว้ดีไว้ชั่วไม่มี ไม่มีโลกนี้ ไม่มี

ปรโลก มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์อุปปาติกะไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดําเนินไปชอบ ปฏิบัติชอบ ผู้ประจักษ์แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งโลกนี้และปรโลก แล้วประกาศให้ทราบ ไม่มีในโลก คนเรานี้มีแต่ธาตุ ๔ เมื่อใดตาย ดินก็ไป
ตามพวกดิน นํ้าก็ไปตามพวกนํ้า ไฟก็ไปตามพวกไฟ ลมก็ไปตามพวกลม อินทรีย์ทั้งหลายก็ไปกับอากาศ มีแต่คน 
๔ รวมเป็น ๕ ทั้งเตียง พาคนตายไป รอยเท้าปรากฏเพียงแค่ป่าช้า มีเหลือแต่กระดูกสีเทา การเซ่นสรวงบูชาจบ
แค่ขี้เถ้า ทานนี้คนโง่บัญญัติไว้ คําพูดของพวกที่สอนอัตถิกวาท เป็นแต่คําเปล่า คําเท็จ คําพรํ่าเพ้อ เพราะกาย
สลาย ท้ังพาล ทั้งบัณฑิต ย่อมขาดสูญ พินาศ หลังจากตายไป ย่อมไม่มี (นัตถิกวาท) 

- เม่ือบุคคลทําเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นทําก็ดี ตัดเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ดี เผาผลาญเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นเผาผลาญก็ดี ก่อ
ความเศร้าโศกเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นก่อความเศร้าโศกก็ดี ก่อความลําบากเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นก่อความลําบากก็ดี ทําให้ดิ้นเองก็ดี 
ใช้ให้ผู้อ่ืนทําให้ด้ินก็ดี ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ตัดช่อง ปล้นท้ังหมู่ ปล้นหลังเดียว ปล้นตามหนทาง ทําชู้เมียเขา พูดเท็จก็ดี 
ผู้ทําก็ไม่ชื่อว่าทําบาป, แม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่งมีคมโดยรอบ สังหารเหล่าสัตว์บนผืนปฐพีนี้ ทําให้เป็นลานเนื้อ เป็นกอง
มังสะอันเดียวกัน บาปท่ีเกิดจากการกระทํานั้น ก็ไม่มี ไม่มีบาปมาถึงได้, แม้หากใครจะไปยังฝั่งขวาของแม่นํ้าคงคา เที่ยว
ฆ่าเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าบ้าง ตัดเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นตัดบ้าง ทําความเดือดร้อนเองบ้าง ใช้ผู้อื่นให้ทําความเดือดร้อนบ้าง 
บาปที่เกิดจากการกระทํานั้นย่อมไม่มี ไม่มีบาปมาถึงได้, แม้หากใครจะไปยังฝ่ังซ้ายของแม่นํ้าคงคา ให้ทานเองบ้าง ใช้ผู้อื่น
ให้บ้าง บูชาเองบ้าง ใช้ผู้อ่ืนให้บูชาบ้าง บุญท่ีเกิดจากการกระทํานั้นก็ไม่มี ไม่มีบุญมาถึงได้, บุญด้วยทาน ด้วยการฝึกตน 
ด้วยความสํารวม ด้วยการกล่าวคําสัตย์ ย่อมไม่มี ไม่มีบุญมาถึงได้ (อกิริยวาท) 

- ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ก็เศร้าหมอง
เอง ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ก็บริสุทธิ์เอง, 
กําลังงานไม่มีผล ความเพียรไม่มีผล เรี่ยวแรงของคนไม่มีผล ความบากบั่นของคนไม่มีผล, สัตว์ทั้งปวง ปาณะทั้ง

                                                 
1803   องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๙๕-๖/๕๐๑-๒ 
1804   เอสิกฏายิฏตา แปลตามศัพทวา ตั้งอยูม่ันคงดังเสาระเนียด 
1805  = อัตตากับโลก หรืออาตมันกับสากลจักรวาล คือสิ่งเดียวกัน 
1806   ทิฏฐิ หรือทฤษฎีนี้ จัดเปนอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ; สํ.ข.๑๗/๑๘๐/๑๒๐) พระพุทธเจาตรัสวา ในบรรดาทิฏฐินอกพุทธ

ศาสนาทั้งหลาย ทิฏฐินี้เปนเลิศ คือดีท่ีสุด เพราะผูมีทิฏฐิเชนนี้ ยอมหวังไดวาจะรังเกียจภพ และไมรังเกียจความดับแหงภพ (ดู 
องฺ.ทสก.๒๔/๒๙/๖๘; และมติของอรรถกถา ใน องฺ.อ.๓/๓๘๕; สํ.อ.๒/๓๗๓) แตก็ยังเปนมิจฉาทิฏฐิ. 

1807   บูชา แปลจาก ยิฏ; สักการ แปลจาก หุต 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๙๗ 
 

  

ปวง ภูตทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอํานาจ ไม่มีกําลัง ไม่มีความเพียร ผันแปรไปตามความกําหนดตายตัว 
ความประจวบ และภาวะ เสวยสุขทุกข์ไปในอภิชาติทั้ง ๖ เท่าน้ันเอง (อเหตุกวาท) 

- สภาวะ ๗ กองนี้ ไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครสร้างแบบแผน ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครเนรมิตแบบแผน เป็นสภาพ
ไม่มีผล คงอยู่เฉยเหมือนยอดเขา คงตัวม่ันอยู่เองดังเสาระเนียด, สภาวะ ๗ กองเหล่านั้น ไม่หวั่นไหว ไม่ผันแปร 
ไม่บีบคั้นกันและกัน ไม่อาจก่อสุขหรือทุกข์ให้แก่กัน, สภาวะ ๗ กองนั้นคือ กองดิน กองนํ้า กองไฟ กองลม สุข 
ทุกข์ ชีวะ ถึงแม้ผู้ใดจะเอาศัสตราคมตัดศีรษะกัน ก็ไม่ชื่อว่าใครปลงชีวิตใคร เป็นเพียงศัสตราสอดเข้าไปตามช่อง
ระหว่างสภาวะ ๗ กองเท่านั้นเอง, อนึ่ง กําเนิดประมาณ ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๖,๐๐๐ ฯลฯ อันตรกัลป 
๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ ฯลฯ นรก ๓,๐๐๐ ฯลฯ มหากัลป ๘๔๐,๐๐๐ เหล่านี้ เป็นที่ทั้งพาลและ
บัณฑิตท่องเท่ียวเร่ร่อน (เวียนว่ายตายเกิดไป) ก็จักทําความจบส้ินทุกข์ไปเอง, ความสมหวังว่า “เราจักบ่มกรรมที่ยัง
ไม่ออกผล ให้ออกผล หรือว่าเราสัมผัสกรรมที่ออกผลแล้ว จักทําให้ (กรรมนั้น) หมดสิ้นไป ด้วยศีล ด้วยพรต 
ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้” ย่อมไม่มีในสังสารวัฏนั้น, สุขทุกข์ที่ทําให้มีที่จบสิ้น เหมือนตวงของให้หมดไป
ด้วยทะนาน ย่อมไม่มีในสังสารวัฏได้ด้วยวิธีอย่างน้ีเลย, ไม่มีความเสื่อม ไม่มีความเจริญ ไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง, 
ทั้งพาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป ก็จะหมดทุกข์ไปเอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่หมดไปเอง (สัสสตวาท 
อกิริยวาท และสังสารสุทธิกทิฏฐิ) 

- โลกเที่ยง; โลกไม่เที่ยง; โลกมีที่สุด; โลกไม่มีที่สุด;  ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น; ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง; 
ตถาคตมีอยู่หลังจากตาย;  ตถาคตหลังจากตาย ทั้งมีอยู่ ทั้งไม่มีอยู่, ตถาคตหลังจากตาย มีอยู่ก็มิใช่  ไม่มีอยู่ก็
ไม่ใช่ (อันตคาหิกทิฏฐิ๑๐) 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจอย่างไร? รูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, 
แม้กระทั่งสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ทราบ ได้แจ้งใจ ได้ถึง ได้แสวงหา ได้ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ) 
เป็นของเท่ียง หรือว่าไม่เท่ียง? (ทูลตอบว่า ไม่เที่ยง) ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือว่า
เป็นสุข? (ทูลตอบว่าเป็นทุกข์) ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา, ไม่ยึดติด
สิ่งน้ันแล้ว จะพึงเกิดทิฏฐิอย่างน้ี (ดังแสดงข้างต้นท้ังหมด) ข้ึนได้หรือ? (ทูลตอบว่า ไม่เกิด) 

“เมื่อใด อริยสาวกละความสงสัย (กังขา) ในฐานะทั้ง ๖ เหล่านี้ (คือในขันธ์ ๕ และใน
สิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน เป็นต้น) ก็จะเป็นอันละได้ซึ่งความสงสัย แม้ในทุกข์ ในสมุทัยแห่งทุกข์ ใน
นิโรธแห่งทุกข์ และในปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์ด้วย, อริยสาวกนี้ เรียกว่าเป็นโสดาบัน มี
ความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนแล้ว เดินหน้าสู่ความตรัสรู้1808 

• “ภิกษุทั ้งหลาย ธรรม ๖ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที ่ทิฏฐิสัมบันบุคคล (ผู้มีสัมมาทิฏฐิ
เพียบพร้อม คือพระโสดาบัน) ละได้แล้ว กล่าวคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 
ราคะที่ให้ถึงอบาย โทสะที่ให้ถึงอบาย โมหะที่ให้ถึงอบาย...ทิฏฐิสัมบันบุคคล เป็นผู้ไม่มีทาง
เป็นไปได้ ที่จะทําให้เกิดธรรม ๖ ประการเหล่าน้ี” 

“ภิกษุทั้งหลาย มีอภัพพฐาน (กรณีที่ไม่มีทางเป็นไปได้) ๖ ประการ ดังนี้ กล่าวคือ 
ทิฏฐิสัมบันบุคคล เป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ ที่จะอยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความยําเกรงใน
พระศาสดา...ในธรรม...ในสงฆ์...ในสิกขา...ที่จะยึดถือส่ิงท่ีไม่ควรถือ...ท่ีจะยังภพที่ ๘ ให้เกิด” 

“ภิกษุทั้งหลาย มีอภัพพฐาน ๖ ประการ ดังนี้ กล่าวคือ ทิฏฐิสัมบันบุคคล เป็นผู้ไม่มี
ทางเป็นไปได้ ที่จะยึดถือสังขารไรๆ โดยความเป็นของเที่ยง...โดยความเป็นสุข...โดยความเป็น
อัตตา...ที่จะกระทําอนันตริยกรรม...ที่จะเชื่อถือความบริสุทธิ์ด้วยมงคลตื่นข่าว...ที่จะแสวงหา 
ทักขิไณย นอกหลักคําสอนน้ี;  

                                                 
1808  สํ.ข.๑๗/๔๑๗-๔๔๔/๒๔๘-๒๖๕ (แปลรวบรัดเอาแตความที่ไมซํ้า); ใน สํ.สฬ.๑๘/๕๔๙/๓๕๔ ทานกลาววา ทิฏฐิตางๆ ทั้ง ๖๒ อยาง

เกิดขึ้น เพราะสักกายทิฏฐิเปนปจจัย เม่ือไมมีสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิเหลานั้นก็หมดไป 



๘๙๘  พุทธธรรม 
 

“(อภัพพฐานอีก ๖)...ท่ีจะปลงชีวิตมารดา...ท่ีจะปลงชีวิตบิดา...ที่จะปลงชีวิตพระอรหันต์...ที่
จะมีจิตประทุษร้ายต่อพระตถาคตถึงกับทําพระโลหิตให้ห้อ...ที่จะทําลายสงฆ์ (สังฆเภท)...ที่จะถือ
ศาสดาอื่น;1809  

“(อภัพพฐานอีก ๖)...ท่ีจะเชื่อถือว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ตนสร้างเอง...ว่าสุขทุกข์ตัวการอื่นสร้าง
ให้...ว่าสุขทุกข์ทั้งตนสร้างเองและตัวการอื่นสร้างให้...ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ตนมิได้สร้าง...
ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ตัวการอื่นมิได้สร้าง...ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ทั้งตนก็มิได้สร้าง 
ตัวการอื่นก็มิได้สร้าง, ข้อ (ที่มิได้เชื่อถือ) ดังนั้น เพราะเหตุไร? ก็เพราะว่า ทิฏฐิสัมบันบุคคล
มองเห็นชัดเจนดีแล้ว ท้ังเหตุ และธรรมท่ีเกิดแต่เหตุ”1810 

• “ภิกษุท้ังหลาย บุคคลละธรรม ๕ อย่างได้ จึงเป็นผู้มีทางเป็นไปได้ ที่จะประจักษ์แจ้งโสดา-
ปัตติผล คือ อาวาสมัจฉริยะ กุลมัจฉริยะ ลาภมัจฉริยะ วัณณมัจฉริยะ ธรรมมัจฉริยะ”1811 

ในคราวคัดเลือกพระเถระเพื่อทําสังคายนาคร้ังท่ี ๑ ประธานไดคัดเอาแตพระอรหันต ๔๙๙ รูป 

และไดเลือกเอาพระอานนทเขารวมเปนรูปท่ี ๕๐๐ ท้ังท่ีทานยังเปนเสขะ นอกจากเพราะเหตุท่ีทานไดเรียน

ธรรมวินัยไวมากในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ก็เพราะทานเปนพระโสดาบัน “เป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้
ท่ีจะถึงอคติ เพราะชอบ ชัง หลง หรือกลัว”1812 

• พระเจ้ามหานามศากยะ ประทับนั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่งแล้ว กราบทูลความนี้กะพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าว่า:  

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระนครกบิลพัสดุ์นี้ มั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง มีประชาชนมาก ผู้คน
จอแจ ถนนก็แออัดยัดเยียด, หม่อมฉันมานั่งใกล้ชิดพระผู้มีพระภาค หรือพระภิกษุทั้งหลายผู้
เป็นที่เจริญใจแล้ว ถึงเวลาเย็น เมื่อกลับเข้าสู่พระนครกบิลพัสดุ์ ย่อมผ่านพบช้างบ้าง ม้าบ้าง 
รถบ้าง เกวียนบ้าง คนบ้าง ซึ่งไปมากันขวักไขว่, เวลานั้น สติของหม่อมฉัน ที่ปรารภพระผู้มี
พระภาค ก็เผลอไป สติปรารภพระธรรม ก็เผลอไป สติปรารภพระสงฆ์ ก็เผลอไป, หม่อมฉัน
จึงมีความดําริดังนี้ว่า  ถ้าเราสิ้นชีวิตลงในเวลานี้  คติของเราจะเป็นอย่างไร  ที่ไปข้างหน้า  
(อภิสัมปรายะ) ของเรา จะเป็นอย่างไร?” 

“อย่ากลัวเลย ท่านมหานาม อย่ากลัวเลย ท่านมหานาม, พระองค์จักมีมรณกรรมไม่
เลวร้าย จักมีกาลกิริยาไม่เลวร้าย; ท่านมหานาม บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดก็ตาม มีจิตที่อบรมบ่มแล้ว
ด้วยศรัทธา...ด้วยศีล...ด้วยสุตะ...ด้วยจาคะ...ด้วยปัญญา ตลอดกาลยาวนาน, ร่างกายอันนี้ของ
เรา ซึ่งเป็นสิ่งมีรูป ประกอบด้วยธาตุ ๔ เกิดจากมารดาบิดา เติบโตขึ้นมาด้วยข้าวและขนม 
เป็นของไม่เที่ยง ต้องขัดสี ต้องนวดฟั้น และจะต้องแตกทําลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา, 

                                                 
1809  อภัพพฐาน ๒ หมวดน้ี มีใน ม.อุ.๑๔/๒๔๕/๑๗๐; องฺ.เอก.๒๐/๑๕๓/๓๔; อภิ.วิ.๓๕/๘๓๙/๔๕๔ ดวย แตเรียกวา ส่ิงท่ีมิใชฐานะ 

มิใชโอกาส ที่จะเปนไปได 
1810  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๑-๓๖๖/๔๘๘-๔๙๐; พึงเทียบกับอภัพพฐาน ๙ และ ๕ อยางของพระอรหันต ใน ที.ปา.๑๑/๑๑๗/๑๔๖; ๒๘๗/

๒๔๗ เชนวา พระอรหันตขีณาสพ ไมมีทางเปนไปได ที่จะจงใจปลงชีวิตสัตว (เทียบกับของพระโสดาบัน ซ่ึงไมมีทางเปนไปได ที่จะ
ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ) 

1811  องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๕๗/๓๐๒ (สําหรับปฐมฌานขึ้นไปจนถึงจตุตถฌาน และสกทาคามิผลถึงอรหัตตผล ก็อยางเดียวกัน), ในสูตร

ตอไป คือ ๒๒/๒๕๘-๙/๓๐๓ มีความอยางเดียวกัน แตเปล่ียนธรรมมัจฉริยะ เปน อกตัญุตา อกตเวทิตา 
1812  วินย.๗/๖๑๕/๓๘๐ 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๘๙๙ 
 

  

กาบ้าง แร้งบ้าง เหย่ียวบ้าง สุนัขบ้าง สุนัขจ้ิงจอกบ้าง สัตว์ต่างชนิดบ้าง ก็ย่อมกัดกินกายนั้น
ไป, ส่วนจิตของเขา ซึ่งอบรมบ่มแล้วด้วยศรัทธา อบรมบ่มด้วยศีล สุตะ จาคะ และปัญญา 
มาแล้ว ตลอดเวลายาวนาน จิตน้ันย่อมเป็นส่ิงไปสูง ไปวิเศษ...”  

“...อย่ากลัวเลย ท่านมหานาม อย่ากลัวเลย ท่านมหานาม ท่านจักมีมรณกรรมที ่ไม่
เลวร้าย จักมีกาลกิริยาที่ไม่เลวร้าย, อริยสาวก ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ (โสตาปัตติยังคะ 
๔) ย่อมเป็นผู้เอนไปหานิพพาน โน้มน้อมไปหานิพพาน...”1813  

• “ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล ๖ ประการ ดังนี้ กล่าวคือ 
บุคคลนั้นเป็นผู้แน่นอนในสัทธรรม, เป็นผู้มีความไม่เสื่อมถอยเป็นธรรมดา, ทุกข์ของเขาถูก
จํากัดขอบเขตแล้ว, เป็นผู้ประกอบด้วยญาณที่ไม่สาธารณะ, เป็นผู้มองเห็นเหตุชัดเจนดีแล้ว, 
และมองเห็นธรรมที่เกิดจากเหตุชัดเจนดีแล้ว”1814 

• “บุคคลผู้เป็นทิฏฐิสัมบัน พ้นแล้วจากอบายอันใหญ่โต ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์...นี้
สมุทัยแห่งทุกข์...นี้นิโรธแห่งทุกข์...นี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์, เพราะฉะนั้นแล พวกเธอพึง
ทําความเพียร (เพ่ือรู้ชัดตามเป็นจริง) ว่า น้ีทุกข์ ฯลฯ น้ีปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์”1815 

• “ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนว่า ถ้ามหาสมุทรพึงถึงความเหือดแห้งหมดสิ้นไป เหลือนํ้าอยู่
เพียง ๒–๓ หยด; เธอทั้งหลายจะเห็นอย่างไร, อย่างไหนจะมากกว่ากัน นํ้าในมหาสมุทรท่ี
เหือดแห้งหมดส้ินไปแล้ว หรือว่าน้ํา ๒–๓ หยดท่ียังเหลืออยู่? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นํ้าในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละ มากกว่า, นํ้า  
๒–๓ หยดท่ียังเหลืออยู่ มีนิดหน่อย ไม่ถึงเศษร้อย ไม่ถึงเศษพัน ไม่ถึงเศษแสน 

“ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สําหรับบุคคลผู้เป็นอริยสาวก เป็นทิฏฐิสัมบัน บรรลุ
ธรรมแล้ว ความทุกข์ส่วนที่หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละ มากกว่า ส่วนที่เหลืออยู่ มีนิดหน่อย ไม่
ถึงเศษร้อย ไม่ถึงเศษพัน ไม่ถึงเศษแสน คือมีภพเพียง ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง, ธรรมาภิสมัย 
(การบรรลุธรรม) มีประโยชน์ย่ิงใหญ่อย่างน้ี การได้ธรรมจักษุ มีประโยชน์ย่ิงใหญ่อย่างน้ี”1816 

                                                 
1813  สํ.ม.๑๙/๑๕๐๗-๑๕๑๒/๔๖๓-๔๖๖ 
1814  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๘/๔๙๑ (ขอความวา “ทุกขของเขาถูกจํากัดขอบเขตแลว” แปลตามรูปศัพทวา ทุกขของเขาถูกกระทําใหมีที่ส้ินสุด

แลว, ขอความนี้ ในพระไตรปฎกฉบับของไทย มี “น” ซ่ึงเขาใจวาเกินเขามา ฉบับของพมาไมมี) 
1815  สํ.ม.๑๙/๑๗๑๙/๕๕๒ (ตนสูตรนี้ ไดเปรียบเทียบใหเห็นความย่ิงใหญของอบาย; ในอีกสูตรหนึ่ง ท่ี สํ.ม.๑๙/๑๔๑๑/๔๒๘ ไดตรัส

เปรียบเทียบระหวางพระเจาจักรพรรดิกับอริยสาวกโสดาบันวา พระเจาจักรพรรดิ แมจะครองราชยเปนอิสราธิบดีทั้ง ๔ ทวีป และ

สวรรคตแลวไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค แตไมเปนโสดาบัน ก็ไมพนจากนรก ไมพนจากอบาย สวนอริยสาวกผูเปนโสดาบัน แมจะ

เล้ียงชีพดวยกอนขาวที่เดินบิณฑบาตไดมา นุงหมผาปอนๆ แตก็พนจากนรก พนจากอบาย) 
1816  เปนขอความตอนหนึ่ง ใน สํ.นิ.๑๖/๓๑๑-๓๓๐/๑๖๒-๑๖๘ ซ่ึงเปรียบเทียบระหวางความทุกขสวนท่ีเหลืออยูของพระโสดาบัน กับ

สวนที่หมดไปแลว อีกหลายนัย คือวา เหมือนฝุนที่ปลายเล็บ กับผืนแผนดินทั้งหมด, เหมือนน้ําที่ติดปลายหญาคา กับนํ้าเต็มสระ
โบกขรณีที่กวางยาวลึกดานละ ๕๐ โยชน, เหมือนกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน กับมหาปฐพี, เหมือนกอนหินเทาเมล็ดพันธุ
ผักกาด ๗ กอน กับขุนเขาหิมวันต รวมทั้งหมด ๑๐ สูตรส้ันๆ; พระสูตรชุดเดียวกันนี้ มาใน สํ.ม.๑๙/๑๗๔๕-๑๗๕๖/๕๖๙-๕๗๗ 

ดวย ตางกันเพียงคําสรุปทาย เปล่ียนเปนวา “สําหรับบุคคลผูเปนอริยสาวก เปนทิฏฐิสัมบัน บรรลุธรรมแลว ผูรูตามเปนจริงวา นี้

ทุกข ฯลฯ น้ีปฏิปทาใหถึงนิโรธแหงทุกข ทุกขท่ีส้ินไปหมดไปแลว นั่นแหละมากกวา สวนที่เหลืออยู มีนิดหนอย ไมถึงการนับ การ

เปรียบเทียบ หรือแมเศษเส้ียว คือภาวะที่มีภพ ๗ ครั้งเปนอยางย่ิง, เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงทําความเพียร (เพื่อรูตามเปน
จริง) วา น้ีทุกข ฯลฯ” และมีสูตรเพิ่มมากขึ้นไปอีก ๒ สูตร ใชกอนหินขนาดเทาเมล็ดถ่ัวเขียว ๗ กอน กับขุนเขาสิเนรุ เปนเครื่อง

เปรียบเทียบ ความทั่วไปไมมีอะไรแปลก 



๙๐๐  พุทธธรรม 
 

• “กามสุขในแดนโลก ก็ดี สุขที่เป็นทิพย์ ก็ดี ทั้งหมดนั้น มีค่าไม่ถึงเศษเสี้ยวที่ ๑๖ แห่ง
ความสุขท่ีได้ เม่ือกษัยตัณหา”1817 

• “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุรุษวางก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อน ไว้ที่ขุนเขาสิเนรุ, เธอ
ทั้งหลายจะเห็นอย่างไร, ก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อนที่บุรุษวางไว้ กับขุนเขาสิเนรุ 
อย่างไหนจะมากกว่ากัน? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขุนเขาสิเนรุน่ันแหละมากกว่า ฯลฯ” 
“ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน คุณวิเศษที่ได้บรรลุของสมณพราหมณ์ ปริพาชก ชาว

ลัทธิอื่นๆ ทั้งหลาย เมื่อเทียบกับผลที่ได้บรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก ซึ่งเป็นทิฏฐิสัมบัน 
ย่อมไม่ถึงเศษเสี้ยวที่ร้อย เศษเสี้ยวที่พัน เศษเสี้ยวที่แสน, ทิฏฐิสัมบันบุคคล มีผลที่บรรลุ
ย่ิงใหญ่อย่างน้ี มีอภิญญาย่ิงใหญ่อย่างน้ี”1818 

ง) คุณสมบัติและขอปฏิบัติกอนเปนโสดาบัน 
พึงสังเกตความหมายของศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ระดับน้ี เทียบกับในตอนวาดวยพระโสดาบัน

โดยตรง ท่ีผานมาแลว 

• “ผู้ใด ไม่มีโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ (ศรัทธาในพระรัตนตรัย และศีลที่อริยชนชื่นชม 
หรือยอมรับ) เลยโดยประการทั้งปวง, ผู้น้ัน เราเรียกว่ายังเป็นคนนอก อยู่ข้างฝ่ายปุถุชน”1819 

• พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร บุคคลจึงจะชื่อว่า เป็นอุบาสก? 
พระพุทธเจา: เพราะการที่บุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึง
พระสงฆ์เป็นสรณะ, ด้วยเหตุเพียงน้ีแล บุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสก 
พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะช่ือว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล? 
พระพุทธเจา: เพราะการที ่อ ุบาสกเป็นผู ้งดเว้นจากปาณาติบาต...จากอทินนาทาน...จาก
กาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน, ด้วยเหตุเพียงนี้แล อุบาสกชื่อว่า 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 
พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะช่ือว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา? 
พระพุทธเจา: ในข้อนี้ อุบาสกเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อโพธิ (ปัญญาตรัสรู้) ของตถาคตว่า ด้วย
เหตุผลดังนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ฯลฯ เป็นพระผู้ทรงพระเจริญ, 
ด้วยเหตุเพียงแค่น้ี อุบาสกชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 
พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะช่ือว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ? 
พระพุทธเจา: ในข้อนี้ อุบาสกอยู่ครองเรือน ด้วยใจปราศจากมลทินคือความหวงแหน ฯลฯ 
ยินดีในการให้การแบ่งปัน, ด้วยเหตุเพียงน้ีแล อุบาสกชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ 
พระเจ้ามหานาม: พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงไร อุบาสกจึงจะช่ือว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา? 
พระพุทธเจา: ในข้อนี้ อุบาสกเป็นผู้มีปัญญา ฯลฯ ทะลวงกิเลสได้ (หรือเจาะสัจธรรมได้) อัน
ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ, ด้วยเหตุเพียงน้ีแล อุบาสกชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา”1820 

                                                 
1817  ขุ.อุ.๒๕/๕๒/๘๗; ความสุขที่ไดเม่ือกษัยตัณหา แปลจาก ตัณหักขยสุข 
1818  สํ.นิ.๑๖/๓๓๑-๒/๑๖๘-๙ 
1819  สํ.ม.๑๙/๑๖๐๐/๕๐๐ (พึงตั้งขอสังเกตไวดวย เก่ียวกับความหมายของปุถุชน และอริยบุคคล ในบาลีเดิม กับในยุคอรรถกถา-ฎีกาวา 

ในสมัยหลังๆ จะตึงหรือทื่อๆ มากขึ้น หรืออยางไร); ดู ปุถุชน ในแงอินทรีย ๕ ที่ สํ.ม.๑๙/๘๘๙/๒๖๘ 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๙๐๑ 
 

  

ขอนําความหมายของสัทธานุสารี และธัมมานุสารี ซึ่งเปนรองจากพระโสดาบันมาแสดง อีกครั้งหน่ึง 

• “ภิกษุทั้งหลาย ตา (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อารมณ์ ๖ วิญญาณ ๖ ฯลฯ ขันธ์ ๕) ไม่
เท่ียง เป็นของปรวนแปร กลายเป็นอย่างอื่นได้, ผู้ใดเชื่อ น้อมใจดิ่งต่อธรรมเหล่านี้อย่างนี้, ผู้
น้ีเรียกว่าเป็นสัทธานุสารี... 

“สําหรับผู้ใด ธรรมเหล่านี้ ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณ, ผู้นี้
เรียกว่าเป็นธัมมานุสารี...”1821 

ตอนี้ไป จะแสดงโสตาปตติยังคะ ๔ ท่ีตางออกไปอีกหมวดหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนคุณสมบัติของผูท่ีเปน

โสดาบันแลวอยางหมวดกอนๆ แตเปนองคปฏิบัติท่ีจะทําใหเปนโสดาบัน หรือขอปฏิบัติท่ีนําไปสูความเปน

โสดาบัน 

• พระพุทธเจา: สารีบุตร พูดกันว่า โสตาปัตติยังคะ โสตาปัตติยังคะ (องค์คุณเครื่องบรรลุ
โสดา), โสตาปัตติยังคะ เป็นไฉน? 
พระสารีบุตร: พระองค์ผู้เจริญ การเสวนาสัตบุรุษ (สัปปุริสสังเสวะ) เป็นโสตาปัตติยังคะ ๑ 
การฟังธรรมของสัตบุรุษ (สัทธัมมสวนะ) เป็นโสตาปัตติยังคะ ๑ การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี 
(โยนิโสมนสิการ) เป็นโสตาปัตติยังคะ ๑ การปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่ (ธัมมา-
นุธัมมปฏิบัติ) เป็นโสตาปัตติยังคะ ๑”1822 

“ภิกษุทั้งหลาย โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการเหล่านี้ กล่าวคือ การเสวนาสัตบุรุษ การฟัง
ธรรมของสัตบุรุษ การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี การปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่”1823 

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการ
ประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล”1824 

ความจริง ธรรมหมวดนี้ มิใชจะเปนไปเพื่อโสดาปตติผลเทานั้น แตอํานวยผลเกี่ยวกับความกาวหนาทาง

ปญญาทุกระดับจนถึงการบรรลุอรหัตตผล จึงอาจเรียกชื่ออื่น ๆ ไดอีกหลายอยาง แตทานเนนสําหรับการปฏิบัติ

ข้ันน้ี จึงมีช่ือเฉพาะวาโสตาปตติยังคะ
1825 

                                                                                                                                                        
1820  สํ.ม.๑๙/๑๕๙๐-๑๕๙๔/๔๙๗; เทียบ องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๕-๖/๒๒๓-๖; ดูความเต็มในตอนที่ผานมาแลว 
1821  สํ.ข.๑๗/๔๖๙-๔๗๘/๒๗๘-๒๘๒ (เคยอางแลว) แตใน สํ.ม.๑๙/๘๗๗-๘๘๙/๒๖๕-๒๖๘ ทรงแสดงความหมายของพระอริยบุคคล

ระดับตางๆ ในแงของอินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา ตามนัยน้ัน ผูท่ีมีอินทรีย ๕ ออนกวาพระโสดาบัน 

เปนธัมมานุสารี ผูท่ีมีอินทรีย ๕ ออนลงไปกวาน้ันอีก เปนสัทธานุสารี สวนผูที่ไมมีอินทรีย ๕ เลย โดยประการทั้งปวง ทานจัดเปน

คนนอก อยูขางฝายปุถุชน 
1822  สํ.ม.๑๙/๑๔๒๗/๔๓๔ 
1823  สํ.ม.๑๙/๑๖๒๐/๕๐๙; ที.ปา.๑๑/๒๔๐/๒๓๙; ธรรม ๓ ขอแรก ก็คือปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนหลักธรรมสําคัญ (เสวนาสัตบุรุษ = 

กัลยาณมิตตตา, ฟงธรรมของสัตบุรุษ = ปรโตโฆสะฝายดี) พึงดูคําอธิบายในภาคมัชฌิมาปฏิปทา สวนธรรมานุธรรมปฏิบัตินั้น 

หมายถึงการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการ ตามความมุงหมาย คือหลักยอยคลอยตามหลักใหญ หลักเบื้องตนเอ้ือแกหรือเปนไปเพื่อ

หลักเบื้องปลาย เชน ปฏิบัติศีลถูกหลัก เปนไปเพื่อการบรรลุมรรคผล นิพพาน มิใชปฏิบัติโดยงมงาย ไรหลักการ หรือทําใหเขวไป

ดวยตัณหาและทิฏฐิ; คัมภีรจูฬนิทเทส (ขุ.จู.๓๐/๗๙๗/๔๑๗) แสดงตัวอยางธรรม หรือธรรมหลักใหญ เชน สติปฏฐาน ๔ มรรคมี

องค ๘ เปนตน (คือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ นั่นเอง) และอนุธรรม หรือธรรมหลักยอย เชน การบําเพ็ญศีล การสํารวมอินทรีย ความรู

ประมาณในอาหาร ชาคริยานุโยค และสติสัมปชัญญะ เปนตน พึงปฏิบัติธรรมหลักยอย เชน ศีลและการสํารวมอินทรียน้ี อยางมี
จุดหมาย ใหสอดคลอง และอุดหนุนแกธรรมหลักใหญ เชน สติปฏฐาน ๔ เปนตนนั้น 

1824  สํ.ม.๑๙/๑๖๓๔/๕๑๖; อางใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๖๒/๕๖๘ 



๙๐๒  พุทธธรรม 
 

คุณสมบัติหลักของบุคคลโสดาบัน 

ความเขาใจเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณสมบัติสําคัญของบุคคลโสดาบัน 

เน่ืองดวยธรรม ๕ ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา เปนคุณสมบัติสําคัญของอริยสาวก 
ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสเนนอยูเสมอ และใชเปนเครื่องวัดความเจริญกาวหนาของอริยสาวก ท้ังกอนบรรลุโสดา-
ปตติผล และเมื่อเปนพระโสดาบันแลว นอกจากนั้น ยังมีขอบเขตครอบคลุมโสตาปตติยังคะ (องคคุณของพระ

โสดาบัน) เขาไวท้ังหมด จึงเห็นควรกลาวถึงคุณสมบัติ ๕ ขอน้ีไวเปนการเฉพาะอีกครั้งหน่ึง  
ในการนี้ ขอใหสังเกตคุณสมบัติขอท่ี ๑ คือ ศรัทธาไวเปนพิเศษ วาเหตุใดจึงเปนคุณสมบัติท่ี

พระพุทธเจาตรัสไวในทุกกรณี สําหรับการปฏิบัติระดับนี้ ท้ังท่ีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา ถือปญญา
เปนธรรมสําคัญสุดยอดในกระบวนการปฏิบัติ 

เม่ือพูดอยางภาษาของคนสมัยปจจุบัน  ธรรม ๕ ประการ  ท่ีเรียกรวมวา  สัมปทา บาง  ทรัพย์ บาง  
อริยาวัฒิ (อารยวัฒิ) บาง มีความหมายโดยยอ ดังน้ี 

๑. ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความมั่นใจ เพราะไดพิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผลดวยปญญาแลว แยก

ยอยออกไดเปน ๓ ดาน คือ 
ก. ความเช่ือ ความมั่นใจในพระพุทธเจา ในฐานะที่เปนบุคคลตนแบบ ซึ่งยืนยันถึงวิสัยความสามารถ

ของมนุษยวา มนุษยสามารถหยั่งรูสัจธรรม เขาถึงความจริงและความดีงามสูงสุดได ดวยสติปญญา และความ

เพียรพยายามของมนุษยเอง   
มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได เจริญงอกงามขึ้นได ท้ังในดานระเบียบชีวิต ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกาย

วาจา ท้ังในดานคุณธรรม ท่ีพึงอบรมใหแกกลาขึ้นในจิตใจ ท้ังในดานปญญาความรูคิดเหตุผล จนสามารถหลุด
พนจากเครื่องผูกมัดบีบค้ัน ท่ีเรียกวากิเลสและกองทุกข ทําทุกขใหส้ินไป ประสบความเปนอิสระดีงามเลิศลํ้า

สมบูรณได และในการที่จะเขาถึงภาวะเชนนี้ ยอมไมมีสัตววิเศษใดๆ ไมวาจะโดยช่ือวา เทพ มาร หรือพรหม ที่จะเปนผู

ประเสริฐ มีความสามารถเกินกวามนุษย ซึ่งมนุษยจะตองหันไปหา หรือรีรอเพื่อขอฤทธานุภาพดลบันดาล   
อนึ่ง บุคคลผูฝกตนจนลุถึงภาวะน้ีแลว ยอมมีคุณความดีพิเศษมากมาย ซึ่งสมควรดําเนินตาม และเม่ือ

มนุษยม่ันใจในความสามารถท่ีจะทําเชนนั้นได ก็ควรพยายามปฏิบัติสรางคุณความดีพิเศษน้ันใหมีขึ้นในตน หรือ

ปฏิบัติใหเขาถึงธรรมท่ีบุคคลตนแบบนั้นไดคนพบและนํามาแสดงไวแลว 
ข. ความเชื่อ ความม่ันใจในธรรม ท้ังความจริงและความดีงาม ท่ีบุคคลตนแบบซึ่งเรียกวา พระพุทธเจา

ไดแสดงไวนั้น วาเปนส่ิงท่ีพระองคไดปฏิบัติเห็นผลประจักษกับตนเองมากอน เรียกวาคนพบแลว จึงนํามา

ประกาศเปดเผยไว   

                                                                                                                                                        
1825  ในบาลีตอจากท่ีอางในเชิงอรรถกอน คือ สํ.ม.๑๙/๑๖๓๕-๑๖๕๓/๕๑๗-๕๑๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๖๒-๓/๕๖๘-๙ กลาววาธรรม ๔ อยางนี้

เปนไปเพื่อประจักษสกทาคามิผล จนถึงอรหัตตผล และเปนไปเพื่อประโยชนทางปญญาอีกมากมายหลายอยาง เชน เพื่อความเจริญ

งอกงามแหงปญญา เพื่อความไพบูลยแหงปญญา เพื่อความมีปญญาแหลมคม เพื่อความมีนิพเพธิกปญญา คือปญญาที่จะทําลาย

กิเลสได ฯลฯ โดยเฉพาะท่ีวาเปนไปเพื่อความเจริญงอกงามแหงปญญานั้น ทําใหไดชื่อวา “ปญญาวุฒิธรรม” ดวย ซ่ึงภายหลังนิยม

เรียกเพียงส้ันๆ วา วุฒิ ๔ หรือวุฒิธรรม ๔; ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๔๘-๙/๓๓๒ ก็แสดงไวในแงวา เปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา 
คือเปนปญญาวุฒิธรรม และเปนธรรมมีอุปการะมาก แกผูเปนมนุษย ซึ่งอาจเรียกงายๆ วา พหุการธรรม. 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๙๐๓ 
 

  

ธรรมน้ัน เปนสภาวะดํารงอยู หรือเปนไปตามธรรมดาของมันเอง เปนกฎเกณฑอันแนนอน คือนิยาม

แหงเหตุและผล อยางท่ีเรียกวาเปนกฎธรรมชาติ ไมข้ึนกับการอุบัติของตถาคต คือ ไมวาจะมีใครคนพบหรือไม 
เปนกลาง เท่ียงธรรมตอทุกคน ทาทายตอปญญาและการเพียรพยายามฝกอบรมตนของมนุษย บุคคลทุกคน 
เม่ือพัฒนาตนใหพรอม มีปญญาแกกลาพอแลว ก็รูและลุไดประจักษกับตน เม่ือรูหรือบรรลุแลว ก็สามารถ

แกปญหา ดับทุกข หลุดพนเปนอิสระไดจริง 
ค. ความเชื่อ ความม่ันใจในสงฆ คือ ชุมชน หรือสังคมแบบอยาง ซึ่งเปนพยานยืนยันวา มนุษยท่ัวไปมี

ความสามารถที่จะบรรลุความจริงความดีงามสูงสุดไดอยางบุคคลตนแบบ แตชุมชนหรือสังคมน้ันจะมีข้ึนได 

เปนไปได ก็ดวยการยอมใหธรรม คือความจริงความดีงาม ปรากฏผลประจักษออกมาทางบุคคล ดวยการปฏิบัติ  
ชุมชนหรือสังคมนี้ ยอมประกอบดวยบุคคลท้ังหลาย ผูฝกปรือ ศึกษา ซึ่งมีความสุกงอมแกกลาไม

เทากัน กาวหนางอกงามอยูในระดับแหงพัฒนาการตางๆ กัน แตมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะมีหลักการ

รวมกัน คือมีธรรมเปนแกนรวม มีธรรมเปนเครื่องวัด เปนท่ีรองรับผลประจักษ และเปนท่ีแสดงออกของธรรม 

จึงเปนชุมชนท่ีมีความดีงามนาช่ืนชม ควรเชิดชูรักษาและเขารวม เพราะเปนสังคมที่มีสภาพเอื้ออํานวยมากที่สุด

แกการท่ีจะดํารงธรรมใหสืบตอไวในโลก เปนแหลงแพรขยายความดีงามและประโยชนสุขแกโลก  

รวมความหมายของศรัทธา ๓ อยางน้ัน ไดแก ความม่ันใจวา ความจริงความดีงาม และกฎเกณฑแหง

เหตุและผล มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ มนุษยมีความสามารถท่ีจะเขาถึงและหยั่งรูความจริงความดีงามและ

กฎธรรมชาติน้ันได และไดมีบุคคลผูประเสริฐซึ่งไดคนพบ เขาถึง และนําความจริงน้ันมาเปดเผย เปนเครื่อง

ยืนยันและนําทางไวแลว ผูท่ีมีความมั่นใจในกฎธรรมดาแหงเหตุผล และมั่นใจในความสามารถของมนุษยแลว 

ยอมเพียรพยายามปฏิบัติเพ่ือใหผลสําเร็จเกิดจากเหตุคือการกระทํา เช่ือการกระทํา และผลของการกระทําท่ี

เปนไปตามนิยามแหงเหตุและผล จนมีหลักประกันความเขมแข็งทางจริยธรรม พยายามศึกษาใหรูเขาใจและ

กระทําการไปตามทางแหงเหตุปจจัยอยางม่ันคง ไมหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลจากภายนอก และจะม่ันใจวา สังคม
ท่ีดีงาม หรือสังคมอุดมคติน้ัน มนุษยสามารถชวยกันสรางขึ้นได และประกอบดวยมนุษยผูดําเนินชีวิตดีงามตาม

เหตุผลน้ีเอง ซึ่งไดฝกอบรมตนเพื่อเขาถึงธรรม หรือเพื่อบรรลุคุณความดีพิเศษอยางพระพุทธเจา 
สรุปคุมอีกช้ันหนึ่งวา เม่ือตรองเห็นเหตุผลแลว ม่ันใจวาพระพุทธเจารูจริงดีจริง  จึงเชื่อวาธรรมท่ี

พระองคตรัสเปนจริงดีจริง แลวเชื่อวา หมูชนที่เปนอยูดวยธรรมนั้น มีไดจริง ไดมีจริง ควรใหมี และควรเขารวมจริง 

๔. ศีล คือ ระเบียบความประพฤติ หรือถาจะพูดใหเต็มความหมายแทจริง คือระเบียบความเปนอยู ท้ัง

สวนตัว และท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางกายวาจา ตลอดถึงการทํามาหาเล้ียงชีพ ซึ่งไดกําหนดวางไว เพื่อ

ทําใหความเปนอยูนั้น กลายเปนสภาพอันเอื้ออํานวยแกการปฏิบัติกิจตางๆ ท่ีเปนไปเพื่อเขาถึงจุดหมายท่ีดีงาม 

ซึ่งเปนอุดมคติของคนในสังคมหรือชุมชนนั้น   
โดยทั่วไป ระเบียบความประพฤตินี้ มีลักษณะเปนการปดกั้นโอกาสท่ีจะทําความช่ัว และสงเสริมโอกาส

สําหรับทําความดี โดยฝกคนใหรูจักสรางความสัมพันธดานกายวาจาท่ีดีงาม กับสภาพแวดลอม อันจะกอผล

เอื้ออํานวยแกการดํารงอยู ท้ังของตน และชุมชนหรือสังคมของตน และเอื้ออํานวยแกการทํากิจตางๆ ท่ียิ่งๆ ขึ้น

ไป พรอมกันน้ัน ก็เปนการฝกอบรมชีวิตดานกายและวาจาของบุคคล ใหมีความพรอมยิ่งขึ้น ในอันท่ีจะเสวยผล

และท่ีจะทํากิจเชนน้ันดวย  



๙๐๔  พุทธธรรม 
 

เฉพาะอยางยิ่ง เนนความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคม คือการอยูรวมกันดวยดีระหวางมนุษย

ดวยกัน เพื่อวา ในสภาพท่ีเกื้อกูลเชนน้ัน สมาชิกแตละคน นอกจากจะสามารถดํารงตนอยูไดดวยดีแลว ก็จะมี

โอกาสกระทําส่ิงท่ีดีงาม และพัฒนาตนใหเขาถงึส่ิงท่ีมีคุณคาสูงข้ึนไปอีกดวย  
สําหรับสังคมมนุษยในวงกวาง ระเบียบความประพฤติขั้นตนอยางนอยท่ีสุด หรือศีลข้ันพื้นฐานท่ีจะ

สรางสภาพเกื้อกูลใหเกิดข้ึน ก็คือหลักท่ีเรียกวาศีล ๕ ซึ่งมีสาระสําคัญ ไดแก การไมละเมิดตอชีวิต ตอทรัพยสิน 

ตอของรักของกันและกัน การไมใชวาจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแกตนและมุงทําลายผูอื่น และการไมยอม

ทําลายสติสัมปชัญญะหรือความสํานึกผิดชอบช่ัวดีของตนดวยการตกไปในอํานาจของสิ่งเสพติด
1826

  
สวนระเบียบความประพฤติท่ีซับซอนไปกวานี้ ยอมรวมไปถึงขอกําหนดกฎเกณฑ ขนบธรรมเนียม และ

ขอปฏิบัติปลีกยอยตางๆ ท่ีวางไวเพื่อความเรียบรอยดีงาม และเพ่ือใหเกิดสภาพการดํารงชีวิตอันเกื้อกูลแกการท่ี

จะเขาถึงจุดมุงหมายจําเพาะของชุมชนน้ัน สังคมน้ัน หรือระบบการนั้นๆ ศีลจึงมีความเขมงวดกวดขัน เครงครัด 

หยาบ ประณีต และรายละเอียดตางๆ กัน ดังมีศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เปนตัวอยาง  

เม่ือวาโดยสรุป ศีลตามความหมายของพระพุทธศาสนา มีลักษณะสําคัญ คือ  
๑) ทําใหเกิดสภาพความเปนอยู ท่ีเกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจตางๆ รวมท้ังการพัฒนาตน เพื่อเขาถึง

จุดหมายท่ีดีงามโดยลําดับ จนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต 
๒) ทําใหสมาชิกของสังคมหรือชุมชนน้ันอยูรวมกันดวยดี สังคมสงบเรียบรอย สมาชิกตางดํารงอยู

ดวยดี และมุงหนาปฏิบัติกิจของตนๆ โดยสะดวก 
๓) ฝกหัดขัดเกลาตนเอง ทําใหกิเลสเบาบางลง ดวยการควบคุมยับยั้งสังวร ปรับการแสดงออกทาง

กายวาจา ใหเอื้อแกสภาพความเปนอยูท่ีเกื้อกูลและการอยูรวมกันดวยดีน้ัน อันเปนขั้นตนของการ

พัฒนาชีวิตของตน ใหพรอมที่จะเปนที่รองรับของกุศลธรรมท้ังหลาย เฉพาะอยางย่ิงคือเปนพื้นฐาน

ของสมาธิ หรือการฝกปรือคุณธรรมทางจิตใจท่ีสูงขึ้นไป
1827 

แมวาจะมีศีลท่ีสูงกวาศีล ๕ อีกหลายระดับ หลายประเภท แตศีลหรือระเบียบความประพฤติทุกอยาง 

ซึ่งเปนท่ีตองการในการปฏิบัติธรรม ดังท่ีเรียกวา ศีลซึ่งอริยชนชื่นชม (อริยกันตศีล) นั้น ก็มีสาระสําคัญอยาง

เดียวกันท้ังหมด คือ เปนศีลท่ีประพฤติปฏิบัติถูกตองตามหลักการ ไมเขวไปเพราะตัณหา ท่ีมุงแสวงหา

อิฏฐารมณเปนผลตอบแทน หรือเพราะทิฏฐิ ท่ีนําเอาความยึดถือเกี่ยวกับตัวตนมาปดบังวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของศีล ปฏิบัติโดยเขาใจความมุงหมาย มิใชสักวายึดถือ ทําตามๆ กันไปโดยงมงาย   
สําหรับชาวบานทั่วไป เมื่อปฏิบัติถูกตองอยางน้ีแลว แมเพียงศีล ๕ ก็เปนปฏิปทาของพระโสดาบัน 

๕. สุตะ แปลวา ส่ิงท่ีไดสดับ หมายถึงความรูท่ีไดจากการไดยินไดฟง การสดับ เรื่องราวขาวสาร การ

อาน การเลาเรียน อยางไรก็ตาม ความรูท่ีไดจากการศึกษาศิลปวิทยาตางๆ เกี่ยวกับการทํามาหาเล้ียงชีพ และ

การประกอบกิจตางๆ ในโลก แมจะเปนสุตะ แตก็ยังไมเพียงพอสําหรับความเปนอริยสาวก  

                                                 
1826  สติสัมปชัญญะ หรือความสํานึกผิดชอบชั่วดีนี้ ยอมเปนหลักประกันหรือเครื่องคุมกันของศีลทั้งหมด 

1827  พึงสังเกตวา ศีลขั้นพื้นฐานที่สุด (เชน ศีล ๕) จะมีสาระท่ีมุงเพื่อการไมเบียดเบียน ซ่ึงเปนขั้นตนที่สุดของการสรางสภาพแวดลอมทาง

สังคมที่เก้ือกูล ศีลตอจากนั้นขึ้นไป จะหันไปเนนการสรางสภาพเก้ือกูล ทั้งของส่ิงแวดลอมและความเปนอยูสวนตัว และการฝกหัด

ขัดเกลาตนเอง เพื่อจุดหมายที่จําเพาะมากย่ิงขึ้น 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๙๐๕ 
 

  

สําหรับความเปนอยูและกิจการท้ังหลายในโลกนั้น บุคคลหน่ึงๆ อาจมีสุตะในศิลปวิทยาเพียงอยางหนึ่ง 

ก็พอสําหรับการดํารงชีวิต คนหนึ่งก็มีสุตะในเรื่องหนึ่ง ตางคนก็ตางสุตะกันไป สุตะของคนหนึ่ง ไมจําเปนสําหรับ

อีกคนหน่ึง ไมมีสุตะใดท่ีจําเปนสําหรับทุกคนเสมอเหมือนกัน นอกจากน้ัน สุตะประเภทน้ี ยังมิใชสุตะท่ี

ปราศจากโทษ แมวาโดยความมุงหมายเดิม สุตะเหลานี้จะเปนส่ิงท่ีมีข้ึนเพื่อแกปญหา ทําใหมนุษยหลุดพนจาก

ทุกข ประสบอิสรภาพและมีความสุข แตมีบอยครั้งท่ีกลับเกิดผลตรงขาม กลายเปนเครื่องมือสรางปญหา กอ

ความทุกขใหหนักและซับซอน แกไขยากยิ่งขึ้น จึงมิใชเปนสุตะท่ีเต็มตามความหมายในที่นี้    
สุตะท่ีเปนคุณสมบัติของอริยสาวกนั้น หมายถึง ความรูท่ีจําเปนสําหรับทุกคน เพื่อใหรูจักวิธีท่ีจะดําเนิน

ชีวิตใหดีงาม ทําใหรูจักใชสุตะอื่นๆ มีวิชาชีพเปนตน ไปในทางท่ีเปนคุณเปนประโยชน ท้ังแกตนเองและผูอื่น 

เปนสวนเสริมสําหรับปดกั้นโทษ ชวยทําใหสุตะอื่นมีคุณคาเต็มบริบูรณ เปนเครื่องมือแกไขปญหาตามความหมาย

ท่ีแทจริง เปนคุณดานเดยีว  
ยิ่งกวาน้ัน สุตะอยางนี้เทาน้ัน เปนความรูท่ีทําปุถุชนใหกลายเปนอริยะ หรืออารยชนได สุตะนี้ก็คือ

ความรูในอริยธรรม คือหลักความจริงความดีงามท่ีอริยชนแสดงไว หรือคําแนะนําส่ังสอนตางๆ ท่ีแสดงหลักการ

ครองชีวิตประเสริฐ ชี้มรรคาไปสูความเปนอริยชน  
สุตะในศิลปวิทยาตางๆ จะตองมีสุตะในอริยธรรมนี้ควบหรือแทรกอยูดวย เปนสวนเติมเต็มเสมอไป จึง

จะพอใหเกิดความม่ันใจวา จะเปนเคร่ืองมือแกไขปญหา ไมใชเครื่องมือสรางเสริมปญหา   
อยางไรก็ตาม สุตะทุกอยาง รวมท้ังสุตะในอริยธรรม แมจะเปนความรูท่ีถูกตอง แตก็ยังเปนเพียง

ความรูอยางคลังสําหรับเก็บสะสมวัตถุดิบ ยังไมสําเร็จกิจแทจริง อยางดี ถากาวไปอีกข้ันหน่ึง ก็กลายเปนความรู

ท่ียอยเขาเปนของตัวเองแลว ท่ีเรียกวาทิฏฐิ หรือความรูระดับทฤษฎี ซึ่งก็ยังไมเพียงพอ จะตองนําไปใชเปน

อุปกรณของปญญา ซึ่งเปนความรูระดับแยกแยะ วิจัย วินิจฉัย และจัดการ โดยนําไปปฏิบัติตามหลักท่ีวา ให

หลักยอยคลอยแกหลักใหญ (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) จึงจะสําเร็จผลในการใชงานอยางแทจริง  

๖. จาคะ แปลวา การสละ หรือสละให หมายถึงการใหท่ีแทจริง ซึ่งเปนการสละออกไป สละท้ังขางนอก

และขางใน ขางนอกสละวัตถุ ขางในสละกิเลสความโลภ ไมมีความรูสึกตระหน่ีหวงแหน ไมปรารถนาผลไดตอบ

แทน เพราะการใหของอริยสาวกนั้น ทานกระทําดวยจิตท่ีสูงพนระดับความตองการผลตอบแทนใดๆ ไปแลว ไม

วาจะเปนลาภ ยศ สุข หรือสวรรค ก็ตาม   
ลักษณะดานจาคะของอริยสาวก เทาท่ีทานบรรยายไว เชนคําวา ชอบให ชอบบริจาค (ทานสังวิภาครัต = 

ยินดีในการใหการแจก) แสดงอยูในตัวถึงการมีความสุขสบายใจในการกระทําเชนน้ัน และการท่ีมิไดกระทําเพราะ

มุงหวังผลประโยชนตอบแทนแกตน อริยสาวกจึงไมมีปญหาในเร่ืองท่ีจะมาเกิดความทุกขความเดือดรอน หรือ

ความเศราโศกผิดหวังในภายหลังวา ทําแลว ไมไดอยางน้ัน ไมเปนอยางนี้ เพราะในเมื่อความโลภไมครอบงําใจ 
ไมหมายใจคิดจะเอา ไมมีความหวงแหนปดบังอยูขางในแลว ใจก็เปดกวางออก ความเขาใจผูอื่นก็เกิดข้ึน 

มองเห็นความทุกขความเดือดรอนของเขาโดยงาย จิตใจก็โนมนอมไปเองในทางท่ีจะให มุงแตจะสงเคราะห

ชวยเหลือ ใหเขาไดรับประโยชน แกปญหาใหเขา ทําใหเขามีความสุข มีความยินดีพอใจสุขใจในการให  
การสละ และการแบงปนนั้นๆ ถาจะคิดในแงผลตอบแทน การใหน่ันแหละเปนการไดอยูในตัว เพราะ

อริยสาวกมีฉันทะในกุศลธรรม คือตองการทําความดี หรือตองการใหมีส่ิงท่ีดีงาม ดวยการใหน้ัน อริยสาวกก็เปน

อันไดกระทําส่ิงท่ีดีงาม และความดีงามก็ไดเกิดมีข้ึน อริยสาวกมีเมตตา ปรารถนาใหโลกมีความสุข และที่ไดให

น้ัน ก็ดวยอํานาจเมตตากรุณา ดวยการใหนั้น โลกก็มีความสุขเพิ่มขึ้นแลว  
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นอกจากนั้น อริยสาวกยังไดความมีใจบริสุทธ์ิ ความมีจิตผองใส ความมีกิเลสลดนอยลงไป การได

ฝกฝนอบรมตน ความกาวหนาในธรรม ความสุขความอิ่มใจจากสภาพท่ีเปนบุญเปนกุศลเหลาน้ัน และความเขา

ใกลจุดหมายของพระพุทธศาสนามากย่ิงข้ึน
1828

  
ในเร่ืองนี้ พึงอางวจนะของพระสารีบุตรท่ีวา  

“บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุข (สุขเจือกิเลส คือโลกิยสุข หรือสุข
ในไตรภพ) ย่อมไม่ให้ทานเพื่อภพใหม่ แต่บัณฑิตเหล่านั้น ย่อมให้ทานเพื่อกําจัดกิเลส เพื่อไม่
ก่อภพต่อไป”1829 

นอกจากการใหการแบงปน เพ่ือชวยเหลือสงเคราะหโดยท่ัวไปแลว จาคะของอริยสาวกยังแสดงออกอีก

ดานหนึ่ง หรืออีกขั้นหน่ึง คือสามารถเฉล่ียส่ิงของตางๆ กับคนท่ีมีศีลมีกัลยาณธรรม (คนประพฤติชอบและมี

ความดีงาม) ท้ังหลายได เหมือนดังวา ยอมใหทรัพยสมบัติของตนเปนของสาธารณะ สําหรับคนมีศีลธรรมจะรวม
ใชรวมบริโภคไดท้ังหมด หรือวา ในสังคมของคนมีศีลธรรม แตละคนยินดีสมัครใจใหทรัพยสินของตนเปนของ

กลาง ใชสอยบริโภครวมกันได 
อน่ึง ในฐานะท่ีอริยสาวกเปนสัตบุรุษ ยอมใหทานอยางสัตบุรุษ

1830
 ลักษณะสําคัญอยางหน่ึงท่ีทานเนนไว

เก่ียวกับการใหอยางสัตบุรุษ ไดแก การใหโดยเคารพ คือใหดวยความตั้งใจจริง ใหความสําคัญแกผูรับ แกส่ิงของท่ีให 

และแกการใหนั้น ไมวาผูรับจะตกอยูในสภาพอยางใด ต่ําตอยดอยเพียงไร ก็ไมดูถูกเหยียดหยาม ไมแสดงอาการดังวา

จะท้ิงเสีย หรือหนาน่ิวคิ้วขมวดรําคาญ แตมีเมตตากรุณา ใหดวยความเต็มใจ มุงใหเขาไดรับประโยชน
1831

  

๗. ปญญา แปลวา ความรูท่ัว หรือรูชัด ไดแก ความเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล หรือความรูประเภท

จําแนกแยกโยงวิจัยจัดแจง สามารถวินิจฉัยไดวา จริง เท็จ ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไมควร คุณ โทษ ประโยชน มิใช

ประโยชน รูความสัมพันธระหวางเหตุและผล หรือปจจัยตางๆ รูภาวะตามเปนจริงของส่ิงตางๆ รูวาจะนําไปใช

หรือปฏิบัติอยางไร จึงจะแกปญหาได หรือใหสําเร็จผลท่ีมุงหมาย เปนความรูระดับเขาถึง ใชงาน หรือแกปญหา 

แตในที่น้ีทานหมายถึงเฉพาะความรูท่ีจะใชแกปญหาชีวิตของมนุษย คือดับทุกข หรือพูดอีกอยางหน่ึงวา ความรูท่ี

จะทําใหรูจักดําเนินชีวิตใหถูกตองดีงาม ไมใหเกิดปญหา ไมใหเปนที่มาของทุกข 

                                                 
1828  เหตุที่คนใหทาน ดู บันทึกพิเศษทายบท 

1829  ขุ.ม.๒๙/๘๒๕/๕๑๗ (ในท่ีนี้แปล อุปธิ วากิเลส) 
1830  การใหอยางสัตบุรุษ เรียกวา สัปปุริสทาน กําหนดอาการและคุณสมบัติตางๆ ของผูให ที่นอกเหนือออกไปจากการคํานึงถึงความ

ตองการของผูรับ ทานแสดงไวหลายหมวด หมวดหน่ึงมี ๕ คือ ๑. ใหโดยเคารพ ๒. ใหโดยออนนอม ๓. ใหดวยมือของตน ๔. ให

มิใชดังทิ้งขวาง (บางแหงเปน ใหของบริสุทธิ์ หรือใหของไมเปนเดน) ๕. ใหโดยเขาใจถึงผลที่จะตามมา (อาคมนทิฏฐิก อรรถกถาวา 

เห็นวาจะมีผลบาง เชื่อกรรมและผลกรรมบาง) – ม.อุ.๑๔/๑๕๑/๑๑๔; องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๗/๑๙๒; องฺ.นวก.๒๓/๒๒๔/๔๐๕  
   อีกหมวดหนึ่งมี ๕ คือ ๑. ใหดวยศรัทธา ๒. ใหโดยเคารพ ๓. ใหโดยกาลอันควร คือถูกเวลา ๔. ใหโดยจิตใจไมมีแงงอน (คือ

ใจโปรงโลง มีจาคะเต็มท่ี ไมมีเง่ือนงํา นี้แปลตามอรรถกถา บางทานแปลวา โดยมีจิตอนุเคราะห) ๕. ใหโดยไมกระทบตนและผูอ่ืน 

(เชนไมใชเพื่อยกตนขมผูอ่ืน) – องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๘/๑๙๒  
  อีกหมวดหนึ่งมี ๘ คือ ๑. ใหของสะอาด ๒. ใหของประณีต ๓. ใหถูกเวลา ๔. ใหของสมควร ๕. ใหดวยวิจารณญาณ ๖. ให

เนืองๆ ๗. เมื่อใหจิตผองใส ๘. ใหแลวเบิกบานใจ – องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๗/๒๔๘ 
1831  ตรงกับลักษณะดานจาคะของอริยสาวกวา “ยาจโยคะ” แปลวา เปนผูควรแกการขอ คือหนาตาตอนรับ ยินดีจะให หรือแปลอีกอยาง

หน่ึงวา ใสใจคํารองขอ. 
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ปญญาในความหมายนี้ มีวิธีพูดไดหลายแงหลายดาน เชนวา ความเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง 

หรือรูอริยสัจ หรือมองเห็นปฏิจจสมุปบาท หรือความคิดเหตุผลท่ีไมถูกนิวรณ ๕ ครอบงํา หรือท่ีทานแสดงไว

เปนความหมายของปญญาสัมปทา ในฐานะคุณสมบัติของอริยสาวกวา ปญญาท่ีหย่ังถึงความเกิดข้ึนและความ

เส่ือมส้ินไป (หรือรูเทาทันคติธรรมดาของโลกและชีวิต เชน เกิดแกเจ็บตาย ความเจริญและความเส่ือม) อันเปน

อริยะ ทะลวงกิเลส (หรือเจาะสัจธรรมได) อันจะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ แตไมวาจะบรรยายโดยสํานวน

ความอยางใด ก็มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน 
ไมวาใครจะมีโลกิยปญญายักเยื้องแกกลาแตกตางกันออกไปอยางใด ซึ่งทําใหเปนผูเกงกลาสามารถใน

การดําเนินกิจการตางๆ ในโลก เชน โดดเดนในการเมือง รุงเรืองทางเศรษฐกิจ เปนนักประดิษฐเชี่ยวชาญประ

ยุกตวิทยา หรือเปนนักคนควาและคนพบทางวิทยาศาสตร แตความรูท่ีขาดไมได หรือจําเปนสําหรับทุกคน ใน

การท่ีจะแกปญหาชีวิตของตน หรือท่ีจะดําเนินชีวิตอยูดวยดี ก็คือ ปญญาท่ีเปนคุณสมบัติของอริยสาวกนี้ 
อยางไรก็ดี ความรูประเภทสุตะ ก็เปนอุปกรณสําคัญของปญญา ซึ่งทําใหปญญาไดขอมูลท่ีจะนําไปใช

และสรางความเขาใจไดชัดเจนกวางขวางยิ่งขึ้น สุตะจึงเปนปจจัยแกปญญาดวย   
ไมเฉพาะแตสุตะทางธรรมเทาน้ัน ท่ีเปนปจจัยแกปญญาของอริยสาวกได แมสุตะทางโลก ก็เปนปจจัย

แกปญญาทางธรรมได โดยเฉพาะประสบการณชีวิต เพราะผูท่ีรูจักคิด (โยนิโสมนสิการ) อาจเกิดปญญาเขาใจ

โลกและชีวิตได จากสุตะในวิชาการและอาชีพตางๆ ท่ีตนประกอบ   
แตเมื่อกลาวอยางรวบยอด สําหรับการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม หรือความกาวหนาในธรรม ความสําเร็จ

เด็ดขาดอยูท่ีปญญา บางคนมีสุตะมาก แตไมรูจักคิด ก็หาเกิดปญญาไม และไมสามารถใชสุตะใหเปนประโยชน 

บางคนมีสุตะเพียงเล็กนอยจนแทบไมตองพูดถึง แตมีปญญามาก รูจักคิด ก็รูจักดําเนินชีวิตท่ีดี แกปญหาได   
สําหรับผูมีปญญา ยิ่งมีสุตะมาก ปญญาก็ยิ่งทําการสําเร็จประโยชนมาก แตถึงขาดแคลนสุตะ ก็อาจทํา

ประโยชนใหสําเร็จได ในการแสดงคุณสมบัติของอริยสาวก จึงมีหลายครั้งท่ีปรากฏวา เมื่อจะตองลดจํานวนขอ

ลงใหเหลือเพียง ๔ เอาไวแตท่ีจําเปนมากกวา ทานจึงลดสุตะออกไป เหลือเพียง ศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา 
อนึ่ง ปัญญา ไมเพียงแตใหความสําเร็จแกสุตะเทาน้ัน แตเปนฐานรองรับ และใหความถูกตองแก

คุณสมบัติขออื่นๆ ท้ังหมด ปญญาทําใหศรัทธา เปนศรัทธาที่ถูกตองตามหลัก ไมผิดพลาดกลายไปเปนความงม

งาย ปญญาทําใหประพฤติศีล ไดถูกตอง เปนศีลท่ีอริยชนชื่นชมยอมรับ อยางท่ีเรียกวาอริยกันตศีล ไมกลายไป

เปนสีลัพพตปรามาส ปญญาทําใหมีจาคะ ท่ีเปนความสละแทจริงได เพราะถาไมมีปญญาท่ีจะเขาใจโลกและชีวิต
ตามความเปนจริง ยังไมมองเห็นสภาวะท่ีแทและคติธรรมดาของส่ิงท้ังหลาย และยังไมไดเรียนรูเกี่ยวกับความสุข

ท่ีประณีตย่ิงขึ้นไปกวาแลว ก็ยอมเปนธรรมดาที่จะตองใหคุณคาแกวัตถุกามเปนอยางสูง ยากท่ีจะไมหลงใหล

ปรารถนามากขึ้นไปในโลกิยสุข และจึงยากท่ีจะทําการสละออกไปโดยไมหวังผลไดตอบแทน เปนกามคุณ หรือ

ความเปนความมีในรูปใดรูปหนึ่ง   
โดยนัยนี้ ปญญาจึงเปนแกน และเปนตัวคุมคุณสมบัติอื่น เปนคุณสมบัติหลักของอริยสาวก และเปน

จุดมุงของการฝกอบรมตนของอริยสาวกตอๆ ไป 
สรุปวา คุณธรรมท่ีเปนหลักแทๆ มี ๔ อยาง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และ ปัญญา 
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๑. ศรัทธา  ความเช่ือความมั่นใจในปญญา คุณธรรม และความเพียรพยายามของมนุษย ซึ่งทําให

สามารถเขาถึงความจริง ความดีงามสูงสุดได ตามกฎธรรมดาแหงเหตุและผล ดังไดมีทานผูนําทางไว และซึ่งจะ

ทําใหมนุษยสรางสังคมที่ดีงาม อันดํารงอยูโดยธรรมได 
๒. ศีล  การรูจักบังคับควบคุมตนได ซึ่งทําใหความเปนอยู พฤติกรรม และลักษณะความสัมพันธกับ

ผูอื่นและสภาพแวดลอมของบุคคลน้ันๆ เกิดความเหมาะสมพอดี ท่ีจะเกื้อกูลแกความเจริญงอกงามแหง

คุณธรรมของตน และความอยูรวมกันดวยดีของสังคม 
๓. จาคะ  ความสละ ท่ีทําใหไมตัดสินหรือคิดการตางๆ เขาขางตนเอง และทําใหพรอมท่ีจะเอื้อเฟอ

เกื้อกูลแกผูอื่น 
๔. ปัญญา  ความรูตระหนักเทาทันถึงความจริงของส่ิงท้ังหลาย ท่ีเปนไปตามกฎธรรมดา มีความ

เกิดข้ึนเส่ือมส้ินไปตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งทําใหวางใจวางทาทีตอส่ิงตางๆ ไดถูกตอง โดยมีจิตใจหลุดพนเปน

อิสระ สามารถวินิจฉัยแยกการอันควรมิควรทํา กําหนดความพอเหมาะพอดี และการท่ีจะใชหรือพัฒนาตอไปของ

คุณธรรมอื่นๆ ท้ังหมดอยางเหมาะสม 
สวน สุตะ ไมวาจะเปนความรูท่ีมาในรูปของคําแนะนําช้ีแจง คํากระตุนชักจูง ตักเตือน หรือการเลาเรียน

ก็ตาม ยอมเปนเครื่องชวยเสริมคุณธรรมท้ัง ๔ ใหเจริญงอกงามย่ิงข้ึน ปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดผลดียิ่งข้ึน แต

จะเปนส่ิงท่ีตองการมากนอยเพียงไร และสําเร็จประโยชนแคไหน ยอมสัมพันธกับความรูจักคิดของผูนั้น 

ในท่ีสุด ขอยอนกลับไปยํ้าความสําคัญของศรัทธา ท่ีเปนคุณสมบัติขอแรก อีกครั้งหนึ่ง โดยฐานเปน

คุณสมบัติจําเปนยิ่งในข้ันตน   
ส่ิงท่ีตองการใหสังเกต ก็คือ ดังไดกลาวแลวขางตน ในการบรรยายความหมายของศรัทธาน้ัน ตามปกติ

ทานแยกออกเปน ๓ อยาง คือ ศรัทธาในพระพุทธเจา ในพระธรรม และในพระสงฆ แตบางคราว เฉพาะอยางยิ่ง

เม่ือแสดงศรัทธาของอริยสาวก ต้ังแตแรกเริ่มกอนเปนโสดาบัน ทานแสดงศรัทธาเจาะจงลงไปแงเดียววา “เช่ือ 
โพธิ (ปญญาตรัสรู) ของตถาคตวา ดวยเหตุผลดังน้ีๆ พระผูมีพระภาคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ”  

ศรัทธาตามคําบรรยายนี้ ทานเรียกส้ันๆ วา “ตถาคตโพธิสัทธา” (ความเช่ือปญญาตรัสรูของพระ
ตถาคต หรือเชื่อปญญารูสัจธรรมของพระผูทรงคนพบ) ซึ่งดังท่ีไดกลาวแลววา หมายถึงความเชื่อความม่ันใจใน

พระปรีชาญาณของพระพุทธเจา ในฐานะที่ทรงเปนตนแบบ หรือองคแทน หรือผูนําของมนุษยท้ังหลาย ท่ียืนยัน

ถึงสมรรถวิสัยของมนุษยท้ังหลายวา มนุษยสามารถหยั่งรูสัจธรรม เขาถึงความดีงามสูงสุดได ดวยสติปญญา

และความเพียรพยายามฝกฝนพัฒนาตนเอง  
ท้ังนี้ ดังคําอุปมาที่พระพุทธเจาตรัสเรียกพระองคเองวา ทรงเปนลูกไกตัวพี่ ท่ีเจาะทําลายเปลือกไขคือ

อวิชชาออกมาได
1832

 หรือทรงเปนผูคนพบทางเกา และทรงช้ีนําทางนั้นแกหมูชน
1833

 ท่ีจะไดดําเนินไปใหถึงตาม  
การตรัสรูของพระพุทธเจา ก็คือการประกาศยืนยันความสามารถนี้ของมนุษยท้ังหลาย และดังน้ัน 

ตถาคตโพธิศรัทธา หรือความเช่ือในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ก็คือ ความเชื่อความม่ันใจในปญญาท่ีจะหยั่งรู

สัจธรรมของมนุษย หรือความเช่ือความม่ันใจในความสามารถของมนุษยน่ันเอง   

                                                 
1832  วินย.๑/๓/๔ 

1833  สํ.นิ.๑๖/๒๕๓/๑๒๙; สํ.ข.๑๗/๑๒๖/๘๒; ๑๙๗/๑๓๒; ม.อุ.๑๔/๑๐๑/๘๕ 
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เม่ือพูดใหส้ันเขาอีก ตถาคตโพธิสัทธา
1834

 สําแดงถึงความเชื่อความม่ันใจในตนเองของมนุษยทุกๆ คน 

ความมั่นใจตนเองในท่ีนี้ มิใชความเช่ือตนเองอยางเห็นแกตัว หรืออยางมีมานะอหังการ แตหมายถึง ความมั่นใจ

ตนเองในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง หรือความม่ันใจในความเปนมนุษยของมนุษยน่ันเอง และมิใชความยึดมั่น

วางใจในปญญาของตนเพียงเทาท่ีมีอยูในขณะนั้นๆ แตหมายถึง ความเช่ือในปญญาของมนุษยอยางเปนกลางๆ 

พูดอยางสมัยใหมวา เช่ือในศักยภาพแหงปญญาของตน ในฐานะท่ีเปนมนุษยคนหนึ่งวา สามารถพัฒนาฝกปรือ

จนไดผลดีท่ีสุดพอแกความตองการของมนุษย
1835

   
พระพุทธเจาทรงเปนมนุษยคนแรก ท่ีประกาศยืนยันความสามารถอันน้ีของมนุษย ทรงเปนบุคคลแรกที่

ไมทรงอางอานุภาพหรือแรงดลบันดาลของเทพหรืออํานาจสูงสุดใดๆ จึงทรงเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณแหง

ความเช่ือมั่นใจในตนเองของมนุษยท้ังหลาย   
ในทางปฏิบัติ ตถาคตโพธิศรัทธา ยอมครอบคลุมถึงศรัทธาในพระรัตนตรัย ครบทั้งสามอยางพรอมใน

ตัวในเวลาเดียวกัน คือ เชื ่อว่า มนุษยมีปญญาท่ีสามารถพัฒนาขึ้นไปจนแกปญหาขั้นสุดทายของตน ลุถึง

อิสรภาพสูงสุดและความสุขท่ีสมบูรณได ดังท่ีองคพุทธะทรงทําใหประจักษเปนตนแบบนําทางไว เชื ่อว่า 
หลักการและจุดหมายที่มนุษยจะพัฒนาไปใหถึงไดน้ัน เปนความจริงท่ีดํารงอยูตามธรรมดาแหงเหตุและผล และ

เชื่อว่า ไดมีบุคคลทั้งหลายท่ีพัฒนาตนดําเนินตามจนสําเร็จผลเชนน้ัน เกิดเปนชุมชนมนุษยท่ีประเสริฐ เปน

พยานยืนยันความจริง เปนแหลงเผยแพรธรรม แผขยายบุญ พรอมท่ีจะหนุนนําผูเขารวมสมทบไดทันที   
ในเมื่อตถาคตโพธิสัทธามีความหมายอยางนี้ ศรัทธาจึงเปนธรรมสําคัญยิ่ง แมในพุทธศาสนาซึ่งเปน

ศาสนาแหงปญญา แตก็ยอมเห็นไดชัดวา ศรัทธาน้ีมีความหมายตางจากท่ีเห็นกันทั่วๆ ไป คือ เปนศรัทธาในปญญา และ

เปนศรัทธาเช่ือมตอปญญา หรือนําไปสูปญญา ไมเปนศรัทธาท่ีงมงาย แตเปนศรัทธาที่ทําใหหายงมงาย และเปน

ส่ิงจําเปนในตอนตนๆ กอนท่ีจะบรรลุผลแหงความสามารถของตน หรือกอนท่ีปญญาจะบริบูรณเทานั้น 
อน่ึง ในท่ีน้ี จะเห็นความสําคัญสูงสุดของศรัทธาในพระรัตนตรัย หรือตถาคตโพธิสัทธา อยางนอย ๒ 

ประการ คือ  
- ประการแรก หลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนคําสอนเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุด หรือขอ

ปฏิบัติใดๆ ก็ตาม ลวนต้ังอยูบนพื้นฐานแหงหลักการนี้ท้ังส้ิน คือหลักการแหงตถาคตโพธิ ท่ียืนยันวา
มนุษยสามารถตรัสรูสัจธรรม และเขาถึงความดีสูงสุดดวยปรีชาญาณ และความเพียรพยายามฝกตน

ของมนุษยเอง และในการน้ี ไมมีแหลงอํานาจสูงสุดภายนอกใดๆ ท่ีจะทําไดดีกวายิ่งกวา หรือเกินกวา
มนุษย ถาหลักการแหงตถาคตโพธิน้ีไม เปนจริงแลว จุดหมายและระบบปฏิ บัติ ท้ังปวงใน

พระพุทธศาสนา ก็ยอมเปนโมฆะท้ังส้ิน คําสอนตางๆ ก็จะกลายเปนส่ิงไรความหมายไปทั้งหมด  
                                                 
1834  การที่พระพุทธเจาทรงใชคําวา “ตถาคต” ในตถาคตโพธิสัทธานี้ ก็เปนขอท่ีนาสังเกตอยางหน่ึง เพราะคําแทนองคพระพุทธเจามีหลาย

คํา แตละคําก็มีความหมายเนนคุณลักษณะหรือนัยที่ตางกันไป ในกรณีน้ี ทรงใชคําวา ตถาคต ซ่ึงตรงกับที่ทรงใชในกรณีที่ตรัสถึง

กฎธรรมชาติวา เปนส่ิงที่มีอยูตามธรรมดาของมันเอง ไมวาตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม แตตถาคตเปนผูคนพบแลวนํามา

ประกาศเปดเผย (ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘; สํ.นิ.๑๖/๖๑/๓๐); นอกจากนั้น คําวา “ตถาคต” ซ่ึงใชในท่ีหลายแหง ทานแปลวา 
“สัตว” (ม.ม.๑๓/๑๔๗/๑๔๓; สํ.สฬ.๑๘/๗๙๔/๔๘๐; ฯลฯ ฯลฯ อธิบายใน ม.อ.๓/๑๓๕ เปนตน); นักศึกษาที่สนใจ อาจคนควา
เปรียบเทียบ โพธิ นี้ กับ พุทธภาวะ ของฝายมหายาน 

1835  ขอวา ปญญาของมนุษยมีขอบเขตหรือไม ไมเปนปญหาในท่ีนี้ เพราะปญญามนุษยท่ีฝกปรือดีแลว ยอมเปนปญญาสูงสุดเทาที่จะมี
หรือเปนไปได ถาปญญาน้ันมีขอบเขต ก็ไมมีแหลงปญญาเหนือกวาใดๆ อีก ที่จะมาเสริมเติมแกปญญามนุษยน้ันได ซ่ึงจะพึงหันไป

มัวหวังรออยู (แมแตปญญาของเทพเจาสูงสุด ก็เปนเพียงปญญาที่มนุษยปรุงถวาย); ดู ทัศนะ ใน เกวัฏฏสูตร ที.สี.๙/๓๔๓-๓๕๐/

๒๗๗-๒๘๓; พรหมนิมันตนกิสูตร ม.มู.๑๒/๕๕๑-๖/๕๙๐-๙. 
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- ประการท่ีสอง สําหรับผูปฏิบัติ ถาสาวก หรือศาสนิก ไมมีความเชื่อมั่นในหลักการแหงตถาคตโพธิน้ี 

เขาก็ไมอาจกาวหนาไปในมรรคาของพระพุทธศาสนาได พูดอีกอยางหน่ึงวา เขาจะลงมือปฏิบัติธรรม

ตางๆ ในพระพุทธศาสนาอยางจริงจังไดอยางไร วาท่ีแทก็คือ เขาไมอาจเปนสาวกหรือศาสนิกแหง

พระพุทธศาสนาไดน่ันเอง  
ตถาคตโพธิสัทธา จึงเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนของอริยสาวก และของชาวพุทธทุกๆ คนดวยประการ

ฉะนี้
1836  

เทาท่ีกลาวมานี้ ไดแสดงใหเห็นวา ความเปนโสดาบันเปนขั้นตอนสําคัญของจุดหมายแหงการปฏิบัติ

ธรรม ท่ีพระพุทธเจาไดทรงสอนย้ําไวเปนอยางมาก และเมื่อพิจารณาถึงสภาพปจจุบัน ก็เปนหลักการซึ่งเหมาะสม
ท่ีจะยกข้ึนมาต้ังเปนเปาหมายของการดําเนินชีวิต และชักชวนกันใหหันมาใสใจ  

นอกจากความเปนโสดาบันแลว เรื่องสืบเน่ืองท่ีไดย้ําใหหันไปสนใจกันใหมากดวย ก็คือ ธรรม ๕ อยาง 

อันไดแก ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ธรรมท้ัง ๕ นี้ ก็เชนเดียวกับความเปนโสดาบัน คือ ตามหลักการ
เดิม ก็เปนธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสย้ํามากอยูแลว และในแงของสภาพปจจุบัน ก็มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช

ปฏิบัติดวยเชนเดียวกัน   
ขอดีอยางหน่ึงของธรรม ๕ น้ัน ก็คือ เปนคุณสมบัติท่ีพัฒนาขึ้นไปไดตามลําดับ ท้ังกอนเปนโสดาบัน

และเมื่อเปนโสดาบันแลว  
สังคมปจจุบัน ตองการศรัทธาท่ีประกอบดวยเหตุผล ไมงมงาย ตองการความมั่นใจในความเปนมนุษย 

ชนิดท่ีสัมพันธกับจุดมุงหมายท่ีดีงาม   
สังคมปจจุบัน ตองการศีลธรรม คือธรรมขั้นศีล ท่ีประพฤติปฏิบัติกันดวยความเขาใจความมุงหมาย 

และซื่อตรงตอหลักการอยางแทจริง ซึ่งจะเปนเครื่องควบคุมที่ธํารงรักษาสังคมเอาไวได   
สังคมปจจุบัน เจริญดวยสุตะ เผยแพรและปลอยปูดขอมูลขาวสารกันมากมายลนเหลือ แตดูเหมือนวาสุ

ตะเหลานั้นจะทําใหมนุษยสับสน และกลายเปนตัวการกอปญหาตางๆ มากมายย่ิงข้ึน สังคมจึงตองการสุตะใน

อริยธรรม ท่ีจะมาเผยสาระ และช้ีจุดคลายปม ใหชัด ตรง และพอดี ท่ีจะนําชีวิตและสังคมใหดําเนินไปในทางท่ี

ถูกตอง   

                                                 
1836  ขอนาสังเกตอยางย่ิงในตอนนี้ คือ ในสมัยหลัง ไดเกิดมีคําสอนเรื่อง ศรัทธา ๔ ขึ้นในพระพุทธศาสนา คือ ๑. กัมมสัทธา เชื่อกรรม 

๒. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม ๓. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน ๔. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปญญาตรัสรู
ของพระพุทธเจา ศรัทธา ๔ ที่เปนชุดอยางนี้ ไมมีในสวนใดของพระไตรปฎก หรือแมแตในอรรถกถาใดๆ เลย นอกจากตถาคตโพธิ-

สัทธาอยางเดียว ซึ่งต้ังรูปศัพทขึ้นมาจากขอความในบาลีวา “สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ” = ตถาคต + โพธิ + สทฺธา ดังไดอธิบายแลว 
    การท่ีมีเปนชุด หรือเปนหมวดข้ึน เกิดจากการเก็บรวมเอาธรรมขอนั้นขอน้ี จากท่ีนั่นบาง ท่ีโนนบาง มาผสมกัน แตก็ไมมีในรูป

ศัพทอยางนั้นจริง เชน รูปศัพทวา กัมมัสสกตาสัทธา ไมมี มีแต กัมมัสสกตญาณ เชน ขุ.ม.๒๙/๓๓๗/๒๒๗; อภิ.สํ.๓๔/๘๗๒/

๓๓๘; อภิ.วิ.๓๕/๘๒๒/๔๔๓; ในพระสูตรยุคตน มีแต กัมมัสสกตา คือ องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๖๑/๒๐๗; สวนในชั้นอรรถกถา มีเพิ่ม
เปน กัมมัสสกตปญญา (เชน ที.อ.๑/๔๐๘; ๓/๑๕๙; สํ.อ.๑/๑๐๕) บาง กัมมัสสกตาทิฏฐิ (เชน ม.อ.๑/๒๕๙; สํ.อ.๓/๒๙๖) บาง เปน

ตน แตลวนเปนเรื่องของปญญาทั้งส้ิน, สวนกัมมสัทธา และวิปากสัทธา ก็เปนศัพทที่ผูกขึ้น โดยถือตามหลักคําสอนเก่ียวกับกรรม 

ซ่ึงโดยมากมาในเรื่องทิฏฐิ คือ มิจฉาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิ เชน ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๕ แตรูปศัพทอยางนั้นโดยตรงไมมี, แมแตท่ีแปล
กันวา “เชื่อกรรม” ในองคคุณของอุบาสก หรืออุบาสกธรรม ๕ ประการ คําบาลีที่เอามาแปลก็เปน “กมฺมํ ปจฺเจติ” (องฺ.ปฺจก.๒๒/

๑๗๕/๒๓๐) ซึ่งมีความหมายวา “มุงกรรม” (คือ มุงความสําเร็จผลดวยการกระทํา) ไมมุงหามงคล; อยางไรก็ดี การศึกษาเร่ืองนี้ 

อาจเปนประโยชนในการสืบสาววิวัฒนาการแหงทรรศนะและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา ยุคหลังพุทธกาล. 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๙๑๑ 
 

  

สังคมปจจุบันไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีทีทาวาจะทวีความรายแรงยิ่งขึ้นตามลําดับ สภาพเชนน้ี 

ตองการความเสียสละ ความไมเห็นแกตัว การชวยเหลือแบงปนกันดวยใจบริสุทธ์ิ อยางจริงใจ โลกไมมีความ

อุดมสมบูรณเพียงพอ ท่ีจะทนใหมนุษยซึ่งมีอํานาจลนเหลือ สามารถแสวงสุขแบบปรนเปรอบํารุงบําเรอดวยกาม

อามิส จากการเอาอยางไมรูจักอิ่มไดอีกตอไป มนุษยจะตองรูจักความสุขดวยการให และสามารถอยูรวมกัน

ดวยดีได โดยรูจักเผื่อแผแบงปน และมีความสุขจากการกระทําเชนน้ันดวย  
สังคมปจจุบัน ประกอบดวยมนุษยท่ีมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของตนเปนอยางยิ่ง เพราะได

เจริญกาวหนาดวยวิทยาการตางๆ สามารถทําส่ิงแปลกมหัศจรรย เอาชนะธรรมชาติแวดลอมไดมากมาย มนุษย

ไดพัฒนาโลกิยปญญามาอยางเกงกลาสามารถ จนมีอํานาจเกินตัว และกําลังเริ่มแผอิทธิพลออกไปในจักรวาล แต

เพราะขาดปญญาในแนวโลกุตระ เพื่อมาเปนดังหมุดตรึงเพียงนิดเดียว มวลมนุษยก็กําลังจะกลับกลายเปนเหยื่อ

แหงหลุมอันตรายท่ีเกิดจากปญญาของตนเอง ประสบความติดตัน ท้ังทางวัตถุ และทางจิตใจ สังคมปจจุบัน

กําลังตองการอริยปญญา เพื่อมาแกปญหาเหลาน้ี
1837 

เม่ือมองเทียบกับสภาพของสังคมปจจุบัน และพฤติกรรมของประชาชน ท่ีแพรหลายอยูในบัดนี้ จะเห็น

ชัดเจนวา บุคคลโสดาบันมีคุณสมบัติขอเดน ท่ีควรย้ําไวเปนพิเศษ สําหรับเปนคติแกการดําเนินชีวิต ๒ ขอ คือ 

๑. บุคคลโสดาบัน มีความเขาใจ และมั่นใจ ในกฎธรรมดาแหงเหตุและผล เชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา
อยางแข็งขันม่ันคงเพียงพอท่ีจะมุงหวังผลสําเร็จตางๆ จากการกระทําดวยสติปญญาและความเพียรพยายามตาม

ทางแหงเหตุผลเทาน้ัน (เชื่อกรรม) ไมหวังพึ่งโชคลาง หรือการออนวอนขอฤทธานุภาพดลบันดาลจากอํานาจวิเศษ
ภายนอกแตอยางใดเลย (แตเพราะปญญาท่ีรูแจงสภาวธรรมของบุคคลโสดาบันยังไมบริบูรณเต็มที่ ความมั่นใจ

น้ัน จึงไมเปนไปโดยลําพังตนเอง ยังตองอิงอาศัยฝากไวกับทานผูไดเขาถึงความจริงน้ันมากอนแลว เปนตัวอยาง
นําทางให ดังท่ีเรียกวา ศรัทธาในโพธิของตถาคต หรือศรัทธาในพระรัตนตรัย ซึ่งเปนศรัทธาขั้นท่ีบริสุทธ์ิเต็มท่ี 

และเปนศรัทธาข้ันสุดทาย กอนท่ีปญญาจะบริบูรณและเขามาแทนท่ีตอไป พูดอีกนัยหน่ึงวา พฤติกรรมยังไม

เปนไปดวยปญญาลวนๆ แตยังอาศัยปญญาท่ีหนุนดวยแรงศรัทธา) 

๒. บุคคลโสดาบัน ไดกาวหนาแนวดิ่งไปแลวในทางแหงการตรัสรู เขาเขาใจโลกและชีวิตมากพอท่ีจะไม
หลงตีราคาโลกธรรมตางๆ ไปตามแรงปลุกปนของกิเลส เขาไดเริ่มรูจักความสุขสงบผองใส ความเปนอิสระเบิก

บาน เปนตน ท่ีเปนดานโลกุตระ ซึ่งทําใหเขามองเห็นคุณคาของธรรม จนเกิดฉันทะ คือความรักความพอใจใน
ธรรม ตองการธรรมอยางจริงจัง จนไมมีทางท่ีจะกลับมามัวเมาในการเสพแสวงสิ่งปรนเปรอทางวัตถุอีกตอไป  

บุคคลโสดาบันน้ัน เม่ือเขาประพฤติดี ประกอบการสุจริต (ศีล) ก็ตาม เมื่อทําการเสียสละบริจาคใหการ

ชวยเหลือแกผูอื่น (จาคะ) ก็ตาม เขาจึงไมหวังผลตอบแทน ไมหวังไดลาภ เกียรติ ยศ สรรเสริญ สุข สวรรค 

อยางโลกิยปุถุชนท้ังหลาย และเขาจึงมีความเขมแข็งม่ันคงในจริยธรรมอยางเปนธรรมดา เพราะการไมได

ผลตอบแทนเหลานี้ ยอมไมอาจเปนเหตุใหเขาเกิดความยนระยอทอถอยในการทําความดี 
                                                 
1837  การรื้อฟนธรรม ๕ อยางน้ีขึ้นมาสอนเนนกัน จะชวยแกปญหาสําคัญอีกอยางหน่ึง ชนิดเปนผลพลอยไดอีกดวย คือ การที่คําสอนที่

เผยแพรกันอยู มักทําใหพระพุทธศาสนาถูกชาวตะวันตกไมนอย เขาใจผิดไป โดยมองวา เปนศาสนาที่มีคําสอนแตในแงลบ และ

ถอนตัว ไมเอาการ.ไมเอ้ือสังคม 



๙๑๒  พุทธธรรม 
 

ชีวิตของบุคคลโสดาบัน ไดพัฒนามาถึงข้ันที่สรุปได ดวยคาถาพุทธพจนในพระธรรมบทวา 
“มนุษย์มากมายนักหนา ถูกความกลัวคุกคามเข้า พากันยึดเอา ภูเขาบ้าง ป่าบ้าง สวน

และต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้าง เป็นที่พึ่ง สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมได้เลย นั่นไม่ใช่สรณะอัน
อุดม คนยึดเอาสรณะอย่างน้ัน จะพ้นไปจากสรรพทุกข์หาได้ไม่ 

“ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ มองเห็นด้วยปัญญาโดย
ถ่องแท้ ซึ่งทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น ความก้าวล่วงทุกข์ และอริยมรรคามีองค์ ๘ อันให้ถึง
ความสงบระงับทุกข์ นี่แหละคือสรณะอันเกษม นี้คือสรณะอันอุดม คนถึงสรณะอย่างนี้แล้ว 
ย่อมปลอดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง1838 

ขอยกพุทธพจนขางตนมาเตือนความจําใหแนนแฟน อีกครั้งหนึ่ง 
“เหล่าชนทั้งหลาย ทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ และคนที่พอจะรับฟังคําสอน ไม่ว่าจะ

เป็นมิตร เป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติ หรือสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนให้ตั้งอยู่ 
ให้ดํารงม่ัน ในองค์คุณของโสดาบัน ๔ ประการ” 

หัวหนาครอบครัว หัวหนาวงศตระกูล หัวหนาสถาบันและกิจการตางๆ ผูปฏิบัติหนาท่ีไดบริบูรณ มี

คุณคาสมแกฐานะ ก็คือ ทานที่สามารถทําใหคนในครอบครัว ในวงศตระกูล ในสถาบันและกิจการเหลานั้น เชน 

บุตรภรรยา คนอาศัย คนในงาน เจริญงอกงามข้ึนดวยคุณธรรม ๕ ประการเหลาน้ี ดังบาลีวา 
“คนภายใน อาศัยหัวหน้าตระกูลผู้มีศรัทธา ย่อมงอกงามด้วยความเจริญทั้ง ๕ คือ เจริญงอก

งามด้วยศรัทธา...ศีล...สุตะ...จาคะ...ปัญญา เหมือนดังพฤกษาใหญ่ อาศัยขุนเขาหิมวันต์ เจริญด้วย
ส่วนที่งอกงามท้ัง ๕ คือ เจริญงอกงามด้วยก่ิงใบ...เปลือก...กะเทาะ...กระพ้ี...และแก่น”1839 

ไมแตเพียงการทําหนาท่ีตอครอบครัว และการอนุเคราะหญาติมิตรเปนตนเทาน้ัน แมการตอบแทนคุณ

ของบิดามารดา ก็จะสมบูรณตอเม่ือไดปลูกฝงทานไวในคุณธรรมเหลาน้ี ดังพุทธพจนวา 
“ภิกษุท้ังหลาย สําหรับบุคคลสองท่าน เราไม่กล่าวว่าจะกระทําการตอบแทนคุณได้ง่ายเลย, 

สองท่านคือใคร คือ มารดาและบิดา, หากบุตรจะเอามารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่ง เอาบิดาไว้บนบ่า
ข้างหนึ่ง ปรนนิบัติ, ถึงเขาจะมีอายุยืนร้อยปี อยู่ได้ตลอดศตวรรษ, และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง
สองด้วยการขัดสี นวดฟ้ัน อาบน้ําให ้และแม้ว่าท่านทั้งสองนั้นจะพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่า
ทั้งสองของเขา, นั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทําคุณ หรือตอบแทนแก่มารดาบิดา; ถึงบุตรจะ
พึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติ ทรงอิสราธิปัตย์ บนมหาปฐพี อันมีสัตตรัตนะมากหลาย
นี้ ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทําคุณ หรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา, ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะ
มารดาบิดามีอุปการะมาก เป็นผู้บํารุงเล้ียง แสดงโลกน้ีแก่บุตรท้ังหลาย; 

“ส่วนว่า บุตรคนใด ชักจูง ปลูกฝัง ประดิษฐาน ซึ่งมารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธา ไว้ในศรัทธาสัมปทา
...ซึ่งมารดาบิดาผู้ทุศีล ไว้ในศีลสัมปทา...ผู้มีมัจฉริยะ ไว้ในจาคสัมปทา...ผู้ทรามปัญญา ไว้ในปัญญา
สัมปทา, ด้วยการกระทําเพียงนี้ จึงช่ือว่าเป็นอันได้ทําคุณ ได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา”1840 

                                                 
1838  ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๔๐ 
1839  องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๐/๔๗; คําวาหัวหนาตระกูล มาจาก กุลปติ คือ กุลบดี; คําวา กุล ในภาษาบาลี ตามปกติแปลวาครอบครัว หรือ 

วงศตระกูล แตศัพทเดิมหมายถึง หมู พวก กลุม ขยายความออกไปนัยหนึ่งวา หมูชนมีชาติเสมอกัน และอาจขยายความหมายกวาง

ออกไปถึง หมูชนที่มีกิจการรวมกัน หรือมีผลประโยชนรวมกัน เขากันกับคําปจจุบันวา องคกร สถาบัน บริษัท เปนตน ตัวอยางเชน 

หัวหนาสถาบันของนาลันทามหาวิหารสมัยโบราณ (ที่รูจักกันในช่ือวา มหาวิทยาลัยนาลันทา) ก็เรียกวา “กลุบดี” 



บทท่ี ๑๘  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  ๙๑๓ 
 

  

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: ความหมายของ สุตวา อริยสาวก และอริยธรรม เปนตน 
อริยสาวก ผูมีสุตะ คือสุตวันต หรือสุตวา อริยสาวก ลวนมาคูกับ อัสสุตวา ปุถุชน คือ ปุถุชน ผูไมมีสุตะ ซึ่งมีคํา

บรรยายลักษณะตรงขามวา “ปุถุชน ผูไมมีสุตะ ผูไมพบเห็นอริยชน ไมฉลาดในอริยธรรม มิไดฝกฝนในอริยธรรม, ผูไมพบเห็น
สัตบุรุษ ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมไดฝกฝนในสัปปุริสธรรม”   

อรรถกถาอธิบายวา อัสสุตวา ปุถุชน ผูไมมีสุตะนั้น ก็คือ อันธปุถุชน หรืออันธพาลปุถุชน, คําวา ไมพบเห็นอริยชน 

หมายความวา มิไดเห็นเย่ียมเยียนพบหาอยูเสมอๆ ถึงพบเห็น ก็ไมรูจักทําใหเกิดประโยชน และคําวาพบเห็นนั้น หมายถึงพบ

เห็นดวยปญญา มิใชเพียงพบเห็นดวยตาเนื้อหนัง  
คําวา อริยธรรม หรืออารยธรรม ในบาลีหมายถึง กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๘/๒๙๖) บาง อเสขธรรม

หรือสัมมัตตะ ๑๐ (คือมรรคมีองค ๘ และเพ่ิมสัมมาญาณ กับสัมมาวิมุตติ เปน ๑๐, องฺ.ทสก.๒๔/๑๓๕/๒๕๘) บาง ผอนเอา

เพียงเบญจศีลบาง (องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๙/๒๓๘; อธิบายใน องฺ.อ.๓/๗๕; องฺ.อ.๒/๔๐๙) สวนอรรถกถาที่อธิบายขอความตาม

ท่ีมาขางตนนั้น ใหความหมายกวางๆ วา อริยธรรม ไดแก ธรรมตางๆ มี สติปฏฐาน เปนตน   
คําวา อริยะ หรืออริยชน ทานวา ตามปกติหมายถึงพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธสาวกทั้งหลาย แตใน

ท่ีนี้ อริยะ มาคูกับสัตบุรุษ อริยะหมายถึงพระพุทธเจาอยางเดียว และใหสัตบุรุษ หรือสัปปุริสชน หมายถึง พระปจเจกพุทธเจา 

กับพุทธสาวกทั้งหลาย; ดู ม.อ.๑/๒๘; สํ.อ.๒/๑๒๔; องฺ.อ.๑/๖๔; สงฺคณี.อ.๕๐๓ (ท่ีมายอย ซึ่งอาจใชประกอบ คือ ขุ.ม.๒๙/

๒๓๙/๑๗๙; ๔๓๐/๒๙๘; ที.อ.๑/๘๐; นิทฺ.อ.๑/๓๓๙; ปฏิสํ.อ.๒๔๕, ๓๑๙; วินย.ฏีกา ๑/๖๘; ๒/๘๒) 

บันทึกท่ี ๒: เหตุท่ีคนใหทาน 

มีพุทธพจนแสดงเหตุที่คนใหทานอยู ๒–๓ หมวด เห็นวานาสนใจ จึงคัดมาดูกันดังนี้  
หมวดหนึ่งวา ๑. บางคนหวังผลจึงให มีจิตผูกพันกันจึงให หวังจะสะสมจึงให คิดวาเราจากโลกนี้ไปแลว จะไดกินได

ใชจึงให ๒. บางคนใหโดยคิดวา การใหเปนการกระทําท่ีดี ๓. บางคนใหดวยคิดวา พอแม ปูยาตายาย เคยให เคยทํามา เราไม
ควรใหเสียประเพณีเกาของวงศตระกูล ๔. บางคนใหดวยคิดวา เราหุงหากินเองได คนเหลานี้หุงหาไมได เมื่อเรายังหุงหาได ไม
ควรจะไมใหแกคนที่หุงหาไมได ๕. บางคนใหดวยคิดวา การให การแจกทานของเราน้ี จะเปนเหมือนดังมหายัญ ของฤาษีปาง
กอนทั้งหลาย (มุงเกียรติ) ๖. บางคนใหดวยคิดวา เมื่อเราให จิตจะผองใส เกิดโสมนัสแชมช่ืนใจ ๗. บางคนใหโดยฐานเปน

อลังการ เปนบริขารของจิต (เปนเครื่องประกอบสงเสริมคุณภาพของจิต แตงจิตใหดีงาม คือเปนการฝกฝนอบรมจิต เชน ทําให

จิตใจทั้งของผูใหและผูรับออนโยนลง หรือเปนการฝกตนใหเปนคนเสียสละมากขึ้น หรือเปนการปลูกฝงเจริญเมตตากรุณาธรรม 

เชนตั้งใจวา ขอใหคนตกทุกข จงกลายเปนผูมีสุข เปนตน พูดตามภาษาวิชาการวา เปนเครื่องประกอบ หรือเปนสวนชวยแก
สมถวิปสสนา), องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๙/๖๑-๔; ท้ังหมดนี้ และตอจากนี้ เรียงลําดับจากเหตุจูงใจอยางตํ่าข้ึนไปหาสูง ตามลําดับ   

อีกหมวดหนึ่งวา ๑. ใหเพราะประจวบเหตุ (มีผูรับมาถึงเขา) ๒. ใหเพราะกลัว ๓. ใหเพราะนึกวา เขาเคยใหแกเรา ๔. 

ใหเพราะคิดวา เขาจักใหแกเรา (หวังตอบแทน) ๕. ใหเพราะคิดวา การใหเปนส่ิงที่ดี ๖.=๔ ในหมวดแรก ๗. ใหเพราะคิดวา เมื่อ

เราให กิตติศัพทอันงามจะเฟองฟุง ๘. ใหเพ่ือเปนอลังการ เปนบริขารของจิต, ที.ปา.๑๑.๓๔๕/๒๗๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๑/๒๔๐ 
อีกหมวดหนึ่งวา ๑. ใหเพราะชอบกัน ๒. ใหเพราะโกรธ ๓. ใหเพราะหลง ๔. ใหเพราะกลัว ๕.=๓ ในหมวดแรก ๖. 

ใหเพราะคิดวา เราใหทานนี้แลว เมื่อตาย จะไดไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ๗.=๖ ในหมวดแรก ๘.=๗ ในหมวดแรก, องฺ.อฏก.
๒๓/๑๒๓/๒๔๐ 

ทายพุทธพจนหมวดแรก มีขอความกลาวถึงภพที่ผูใหดวยเหตุจูงใจนั้นๆ จะไปเกิดดวย แตขอนั้น เปนการกลาวถึงผล
ท่ีจะเกิดมีมาตามเหตุโดยธรรมดาของมัน ไมเกี่ยวกับความปรารถนาของผูใหทาน 
                                                                                                                                                        
1840  องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๘/๗๘. 



 

ตอน ๖: ชีวติที่ดี เปนอยางไร? 

บทความประกอบท่ี ๒ 
ศีลกับเจตนารมณทางสังคม 

 

บทที่ ๑๙ 

คําสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา สวนท่ีเกี่ยวของกับสังคม และสะทอนถึงเจตนารมณของ

พระพุทธศาสนา ในดานความสัมพันธทางสังคมไดมากที่สุด ก็คือ คําสอนและหลักปฏิบัติในข้ันศีล เพราะศีลเปน
ระบบการควบคุมชีวิตดานนอก เก่ียวดวยการแสดงออกทางกายวาจา เปนระเบียบวาดวยความสัมพันธกับ

สภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน การดําเนินกิจการตางๆ ของหมูชน การ

จัดสภาพความเปนอยู และส่ิงแวดลอม ใหเรียบรอยและเก้ือกูลแกการดํารงอยูดวยดีของหมูชนน้ัน และแกความ

ผาสุกแหงสมาชิกท้ังปวงของหมูชน อันจะเอื้ออํานวยใหทุกคนสามารถบําเพ็ญกิจกรณียท่ีดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อ

บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตน หรือเพ่ือเขาถึงประโยชนและความดีงามสูงสุด

ตามอุดมการณของหมูชนน้ัน ตลอดจนเก้ือกูลแกการท่ีหมูชนนั้นจะเผยแพรอุดมการณ กิจการ และประโยชนสุข

ความดีงามของตนใหแผขยายกวางขวางออกไป
1841

   
ศีลพื้นฐาน หรือขั้นตนท่ีสุด ก็คือ การไมเบียดเบียนผูอื่น ไมวาดวยกาย หรือวาจา และการไมทําลาย

สติสัมปชัญญะท่ีเปนตัวคุมศีลของตน ศีลข้ันตนสุดนี้ นิยมเรียกวา ศีล ๕ 
เรื่องศีลกับสังคม หรือคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับสังคมน้ัน เปนเรื่องใหญ มีขอบเขตกวาง 

ควรยกข้ึนพูดตางหากอีกเรื่องหนึ่ง แตเพราะในตอนท่ีเพิ่งผานมา มีความพาดพิงถึง จึงนําบางสวนท่ีเกี่ยวของ

และควรทราบมาช้ีแจงแทรกไวคราวหนึ่งกอน 

สามคําสําคัญในชุดของศีล: ศีล วินัย สิกขาบท 
อยางไรก็ตาม แมจะพูดเรื่องนี้เพียงเปนสวนแทรก แตในเบ้ืองตน จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับถอยคํา

เล็กนอย คือ คําวา “ศีล” นี้ เราพูดอยางชาวบานวาเปนคําพระคําหนึ่ง และคําพระแทบทุกคําก็มาจากภาษาบาลี  
บรรดาคําเหลานี้ แตเดิม ในภาษาบาลีเอง หลายคํามีความหมายแยกไปไดหลายนัย ซับซอนอยูแลว พอ

นํามาใชในภาษาไทย พูดตอๆ กันไป ความหมายที่เขาใจก็ผิดเพี้ยนคลาดเคล่ือนไปตางๆ บางคําถึงกับมี

ความหมายกลายเปนตรงขามจากเดิมก็มี จึงตองคอยซักซอมทบทวนกันไวใหดี 
“ศีล” ท่ีแปลงายๆ วา ความประพฤติท่ีดีนี้ มีคําในชุดเดียวกันท่ีสําคัญ ซึ่งควรเขาใจใหชัด และแยกกัน

ใหถูก รวม ๓ คํา คือ ศีล วินัย และสิกขาบท ท้ัง ๓ คํานี้ ในภาษาบาลีเดิม มีความหมายแยกตางกันชัดเจน แต

บางครั้ง ก็มีการใชแบบหลวมๆ หรือแบบภาษาชาวบาน โดยในบางโอกาสก็ใชแทนกันบาง แตถาพูดกันเปนงาน

เปนการ อยางท่ีเรียกวาเปนวิชาการ ก็ใชในความหมายท่ีเครงครัด แยกกันออกไป ไมใหสับสนปนเป สวนใน

ภาษาไทย คําพระจากภาษาบาลีเหลานี้ ไดใชปนเปและผิดเพี้ยนไปไมนอยแลว คงแกไมไหว ผูท่ีศึกษาควรรู

ตระหนักไว และใชอยางรูเทาทัน โดยมีความเขาใจในความหมายท่ีแทชัดแจงอยูภายในของตน 
                                                 
1841

 หนังสือและผลงานทางวิชาการของปราชญสมัยปจจุบัน (สวนมากเปนชาวตะวันตก) ที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพระพุทธศาสนากับสังคม 

มักมองขามคําสอนขั้นศีล โดยเฉพาะศีลท่ีเปนวินัยของภิกษุสงฆ จึงมักพลาด หรืออยางนอย ก็ขาดความสมบูรณไปมาก 

๓ 



บทท่ี ๑๙  ศีลกับเจตนารมณทางสังคม   ๙๑๕ 
 

  

ในท่ีนี้ เมื่อเปนเรื่องแทรก ก็ไมควรใชเวลากับเรื่องน้ีมาก ขอแสดงความหมายท่ีแทของคําท้ัง ๓ ดังนี้ 
“ศีล” (บาลี: สีล) คือ ความประพฤติดีงามสุจริต ท่ีแสดงออกทางกายและวาจา เปนคุณสมบัติของคนที่

ประพฤติดีอยางนั้น เปนคํารวมๆ เพราะฉะนั้น ตามปกติ จึงใชเปนคําเอกพจน (ไมเปนขอๆ) 

“วินัย” (บาลี: วินย) คือ ระเบียบหรือแบบแผนความประพฤติความเปนอยูและการประกอบกิจ

ดําเนินการตางๆ ซึ่งจัดต้ังวางไวโดยเปนประมวลแหงขอบัญญัติ ขอปฏิบัติ ขอกําหนด กฎนอยใหญ สําหรับ

ฝกฝนควบคุมกํากับความประพฤติและการปฏิบัติ ใหเปนไปในแนวทางอันหนึ่งอันเดียวกัน ท่ีจะเกิดความ

เรียบรอยดีงาม และความเจริญงอกงามสัมฤทธ์ิความมุงหมาย วินัยนี้ก็เปนคํารวมๆ จึงใชเปนคําเอกพจน  

“สิกขาบท” (บาลี: สิกฺขาปท = ขอศึกษา, ขอฝกความประพฤติ) คือ ขอบัญญัติ โดยเฉพาะขอท่ี

พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เปนขอปฏิบัติ ท่ีจะตองทําหรือตองเวนการใดๆ ตามท่ีบัญญัติไวน้ัน เพื่อใหมีความ

ประพฤติและการปฏิบัติท่ีถูกตองดีงาม จะเห็นวา สิกขาบทเปนขอๆ เม่ือพูดถึงหลายขอ ก็เปนพหูพจน 

ตามท่ีวานี้ สิกขาบททั้งหลายท้ังหมด รวมกันเปนวินัย, การปฏิบัติตามสิกขาบททั้งหลาย คือต้ังอยูใน

วินัย (หรือความประพฤติท่ีถูกตองตามสิกขาบท เปนไปตามวินัย) ก็เปนศีล เชนวา 
สิกขาบท ๒๒๗ ขอ เรียกรวมกันวา วินัยของภิกษุ, ภิกษุท่ีต้ังอยูในวินัยของภิกษุ (ประพฤติถูกตองตาม

สิกขาบทสําหรับภิกษุ) ก็เปนผูมีศีล 
สิกขาบท ๓๑๑ ขอ เรียกรวมกันวา วินัยของภิกษุณี, ภิกษุณีท่ีต้ังอยูในวินัยของภิกษุณี (ประพฤติ

ถูกตองตามสิกขาบทสําหรับภิกษุณี) ก็เปนผูมีศีล  
สิกขาบท ๕ ขอ สําหรับคฤหัสถ คือชาวบานท้ังหลาย มีเวนจากปาณาติบาต เปนตน (ปญจสิกขาบท 

หรือเบญจสิกขาบท) เม่ือคฤหัสถประพฤติถูกตองตามสิกขาบท ๕ น้ี ก็เปนผูมีศีล (บางทีเรียกเปนศัพทวา  

เบญจสิกขาบทศีล)
1842

  

ท่ีวามาน้ี เปนความหมายหลัก หรือเปนการใชคําอยางเครงครัด แตดังท่ีกลาวแลววา มีการใชคําเหลาน้ี

อยางหลวมๆ ดวย คือบางทีเรียกแทนกันได ท่ีคุนกันดี ก็ไดแก สิกขาบท ๕ หรือเบญจสิกขาบท ซึ่งนิยมเรียกกัน

วา ศีล ๕ หรือเบญจศีล ในพระไตรปฎกมีเรียกวา ศีล ๕ หรือเบญจศีล นอยอยางย่ิง เหตุท่ีเรียก คงเปนเพราะ

คําวาเบญจสิกขาบทยาว เรียกยาก เวลาพูดอยางไมเครงครัด โดยเฉพาะในคาถา ซึ่งตองการคําส้ันๆ ก็เลยเรียก

เปนเบญจศีล แตในสมัยอรรถกถา เรียกเบญจศีล (ปฺจสีล) มากมาย  
ครั้นมาเมืองไทย คนทั่วไปเรียกสิกขาบท ๕ น้ัน ตามนิยมของยุคหลังนี้วา ศีล ๕ หรือเบญจศีล จนไปๆ 

มาๆ แทบไมรูจักคําวาสิกขาบท (แตเวลาสมาทาน ถาสังเกต จะเห็นชัด) 
เมื่อศีลมาใชแทนสิกขาบท ศีลก็เลยกลายเปนตัวขอปฏิบัติแตละอยาง เปนขอๆ ได ใชเปนพหูพจนได 

ไมใชแคเปนคุณสมบัติของคน ไมใชแคเปนภาวะของคนท่ีประพฤติดีถูกตองตามวินัย เปนไปตามสิกขาบท 

                                                 
1842 สิกขาบทสําหรับคฤหัสถ ๕ ขอ เปนหลักปฏิบัติที่ถือกันมาในสังคมสืบแตโบราณ พระพุทธศาสนายอมรับตามนั้น และก็มิไดมี

ขอบัญญัติมากหลายที่จะประมวลขึ้นเปนวินัย ดังน้ัน ตามปกติ จึงไมพูดถึงวินัยของคฤหัสถ (เหมือนรูกันวาก็คือศีล ๕ นั่นแหละ) 

แตบางที พระอรรถกถาจารยบางทาน จัดหลักธรรมบางชุดใหเรียกวาเปนวินัยของคฤหัสถ ดังที่คัมภีรสุมังคลวิลาสินีบอกวา   

สิงคาลกสูตร  เปนคิหิวินัย  คือวินัยของคฤหัสถ  (ที.อ.๓/๑๕๑)  และปรมัตถโชติกาจัดใหวา  การเวนจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ เปน 

อาคาริยวินัย คือวินัยของผูครองเรือน (ขุททก.อ.๑๑๗.) 



๙๑๖  พุทธธรรม 
 

สวนวินัยน้ัน ในภาษาบาลีเดิม เปนคําใหญมาก และมีความหมายกวางขวางมากหลายนัย เชนเปนระบบ

ใหญคูกับธรรม ในคําวา “ธรรมวินัย” ความหมายหลายอยางของวินัยอยูนอกชุด ๓ ท่ีรวมกับศีลและสิกขาบทนั้น 

พอเขามาในภาษาไทย เพราะเปนคําท่ีมีความหมายกวางอยางท่ีวา และในชุดนี้เอง ก็เปนคําท่ีอยูกลาง ระหวางศีล

กับสิกขาบท ในเมื่อคําเหลานี้ เวลาใชอยางหลวมๆ ก็พอแทนกันไดอยูแลว คนจับท่ีคําตนคือศีล กับคําทายคือ

สิกขาบท คงรูสึกวาพอแลว ก็เลยหยุดเอาแคน้ัน คําวาวินัยก็เลยมีความหมายคอนขางพราๆ คลุมๆ  
ย่ิงกวานั้น ขณะท่ีในวัดหรือในพระศาสนา วินัยใชกันในความหมายแบบกวางๆ คลุมๆ และพราดวย คํา

น้ีกลับออกไปเปนคําท่ีใชมากในสังคมของชาวบานชาวเมือง ตลอดจนในวงงานกิจการสมัยใหม แตมีความหมาย

แคบลงไปมาก กลายเปนเรื่องของการควบคุมตัวและควบคุมกันใหอยูในระเบียบ ใหทําตามขอบังคับ ใหเปนไป

ตามกติกา เชน วินัยจราจร และแถมวา ในแงหน่ึง วินัยมีความหมายกลายเปนคุณสมบัติของคน คือความ

เขมแข็งท่ีสามารถบังคับควบคุมตนใหอยูใหทําไดตามหลักการ ตามกฎกติกา (ตรงน้ีก็สับสนกับศีลดวย) 
ถึงตอนนี้ เหมือนมีการแบงแยกกันออกไป คือ ทางฝายวัด หรือทางพระศาสนา ใชคําวา “ศีล” สวนทาง

ฝายคนนอกวัด หรือทางบานเมือง และสังคมภายนอก ใชคําวา “วินัย” ดังท่ีวา เวลาพูดคําวาศีลข้ึนมา คนไทย

ท่ัวไปก็จะนึกวาเปนเรื่องไปท่ีวัด หรือทางศาสนา ท้ังท่ีวา ท้ังศีล และวินัย เปนคําสําคัญท้ังคูในพระพุทธศาสนา 

ทีน้ี เรื่องมิใชแคนั้น หันกลับมาดูท่ีวัด เม่ือคน (รวมท้ังพระ) หางเหินเนื้อหาสาระของพระธรรมวินัย

ออกไปๆ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับถอยคําทางธรรมวินัยนั้น ก็รางเลือนลงๆ แมแตสามคําในชุดท่ีพูดถึงน้ี ก็

เส่ือมถอยจากวิถีชีวิตลงไปอีก กลาวคือ ใน ๓ คําน้ัน จะเห็นวา คําแรกคือศีล ท่ีเปนคุณสมบัติในตัวคน หรือเปน

ภาวะของคนนั้น ก็คือเปนจุดหมายของ ๒ คําหลัง เพราะท่ีฝกบุคคลดวยสิกขาบท โดยควบคุมตรวจสอบให

เปนไปพรอมดวยวินัยน้ัน ก็เพื่อใหเขาเปนคนมีศีล หรือเพ่ือใหศีลเกิดขึ้นในตัวคน ไปๆ มาๆ ในท่ีสุด คําวาศีลคํา

เดียว กลายเปนใชแทนไดหมด ท้ังแทนสิกขาบทก็ได แทนวินัยก็ได เลยเหลือแตศีลคําเดียว วินัยกับสิกขาบท

เหมือนอยูแคหลังฉาก แตพรอมกับท่ีศีลมีความหมายคลุมหมด ก็พรามัวไปดวย 

แลวเรื่องก็ไมใชเทาน้ันอีก ท่ีวาศีลเปนจุดหมายนั้น หมายถึงเปนจุดหมายในการพัฒนาคน ดังท่ีในหลัก

การศึกษา คือไตรสิกขา มีศีลเปนขอตนในชุดศีล สมาธิ และปญญา เรียกใหเต็มวา อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 

และอธิปญญาสิกขา แปลงายๆ รวบรัดวา ศึกษาคือฝกฝนพัฒนาใหมีศีลยิ่งข้ึนไป ใหจิตใจมีคุณภาพย่ิงขึ้นไป 

และใหมีปญญายิ่งขึ้นไป ตรงน้ีเปนเรื่องของการศึกษา ซึ่งเปนเรื่องของคน ท่ีวาชีวิตคนจะดีได โลกมนุษยจะดีได 

ก็ตองพัฒนาคนใหดี ใหสมบูรณ ใหมีคุณภาพสูงสุด อยางนอยคนก็เปนผูไปทํากิจกรรมแมแตในสังคม ศีลก็จึง

มาอยูท่ีตัวคน แลวก็แยกเปนแตละบุคคล 

แตมองยอนออกไปดูในกระบวนการฝกคนนั้น จะเห็นชัดวา ในการพัฒนาคนแมแตละคนๆ ใหเจริญ

งอกงามนั้น ตองมีการรูจักอยูรวมสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ในสังคม มีการทํากิจกรรมในสังคมน้ัน ท้ังแตละคนและ

รวมกัน ต้ังแตกิจกรรมเพื่อเจริญกาย จนถึงกิจกรรมเพื่อเจริญปญญา มีการจัดสภาพแวดลอม การจัดสรร

แบงปนปจจัยส่ีและสรรพอามิส การกินอยู การประกอบอาชีพ การปกครอง ฯลฯ สารพัด น่ีคือ วินัย  
แมวาวินัยจะเพื่อศีล อยูในชุดรวมกับศีลก็ตาม แตวินัยก็มีขอบขายเขตแดนแตกตางจากศีล มิใชเปน

เพียงคําท่ีใชแทนกันได หรือสับสนปนเป หรือพรามัว อยางท่ีความเขาใจของคนไดเส่ือมลงไป 



บทท่ี ๑๙  ศีลกับเจตนารมณทางสังคม   ๙๑๗ 
 

  

ไดอธิบายมาเพียงนี้ พอใหเขาใจความหมายของถอยคําท่ีสําคัญ เพื่อเปนฐานของการท่ีจะพูดเรื่องศีลกัน

ตอไป ในดานหนึ่ง ก็จะไดรูเขาใจความหมายท่ีแทจริงใหชัดเจน แตพรอมกันน้ัน ในอีกดานหน่ึง ก็จะไดตระหนัก

ถึงสภาพปจจุบัน ท่ีไดมีความเขาใจความหมายของถอยคําเหลาน้ีไมเพียงพอ โดยมองเห็นวาความหมายไดคับ

แคบคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปอยางไร แลวศึกษาอยางรูเทาทันที่จะใหไดผลตามที่มุงหมาย  
ขอแทรกเล็กนอยวา ในเรื่องวินัย ในความหมายเชิงสังคมน้ัน ไดกลาวไวในบทท่ีวาดวยเร่ืองกรรมบาง

แลว ควรจะศึกษาอยางโยงถึงกันดวย 
เม่ือทําความเขาใจกันอยางนี้แลว ก็จะพูดถึงเรื่องศีลในเชิงสังคม โดยถือความหมายของคําตามท่ีเขาใจ

กันแบบคลุมๆ ในปจจุบัน เชนเปนคําท่ีใชแทนกันได และใชปนกันไปกับคําในชุดเดียวกัน ครั้นแลว พรอมดวย

ความรูเทาทันนั้น ก็ศึกษาจับสาระของเรื่องราวใหชัดเจน ดังท่ีจะกลาวตอไป  

ศีลระดับธรรมอยูท่ีตัวคน ศีลระดับวินัยขยายผลเพ่ือสังคม 

ศีล ตามความหมายกวางๆ อยางท่ีใชเปนคําไทยน้ัน กลาวไดคราวๆ วา มี ๒ ระดับ   
หนึ่ง ระดับท่ัวไป ไดแก ระดับธรรม หรือระดับท่ียังเปนธรรม คือ เปนขอแนะนําส่ังสอน หรือหลักความ

ประพฤติท่ีแสดง (เทสิตะ)
1843

 ใหรูเขาใจ ผูท่ีทําดีทําช่ัว มีความประพฤติดีประพฤติช่ัว หรือรักษาศีล ละเมิดศีล 

ยอมไดรับผลดีผลช่ัวเองตามเหตุปจจัย ตามกฎธรรมดาแหงความดีความชั่ว ท่ีเรียกวากฎแหงกรรม หรือตามกฎ

แหงกรรมนั้น   
สอง ระดับเฉพาะ ไดแก ระดับวินัย หรือระดับท่ีเปนวินัย คือ เปนแบบแผนขอบังคับท่ีบัญญัติ คือวาง

หรือกําหนดข้ึน (ปญญัตตะ)
1844

 ไว เปนทํานองประมวลกฎหมาย สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมู

ชนหรือชุมชนหน่ึง โดยสอดคลองกับความมุงหมายของหมูคณะ หรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผูละเมิดบทบัญญัติ
แหงศีลประเภทวินัยนี้ มีความผิดตามอาณาของหมู ซอนเขามาอีกช้ันหนึ่ง เพิ่มจากอกุศลเจตนาท่ีจะไดรับผลตาม

กฎแหงกรรมของธรรมชาติ  
เม่ือพิจารณาตามหลักน้ี  จะเห็นไดวา  สังคมวงกวาง คือหมูมนุษยท้ังหมด มีสภาพตางกันไป ท้ังโดยกา

ละ และเทศะ ตกอยูใตอิทธิพลของภาวะเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เปนตน ซึ่งแปลกกันไป

ตามถิ่น ตามยุคสมัย การท่ีจะวางบทบัญญัติเก่ียวกับศีลในสวนรายละเอียดลงไวเปนแบบแผนอยางเดียวกัน

ตายตัวโดยอาณา อยางท่ีเรียกวาวินัยนั้น มิใชฐานะท่ีจะพึงกระทํา เพราะไมอาจใหสังคมทุกยุคทุกสมัยทุก

สภาพแวดลอม ดํารงอยูดวยดี และมีสภาพเก้ือกูล ดวยประมวลบทบัญญัติท่ีมีขอปลีกยอยอยางหนึ่งอยาง

เดียวกันทั้งหมด   
ดังนั้น สําหรับสังคมมนุษยท่ัวไป พระพุทธศาสนาจึงแนะนําส่ังสอน หรือเสนอหลักธรรมหมวดที่นิยม

เรียกกันวา ศีล ๕ ไวเปนขอกําหนดอยางตํ่า หรือหลักความประพฤติอยางนอยที่สุดในระดับศีล1845
 เลยจากนั้น

ข้ึนไป ก็มี ศีลในกรรมบถ คือกุศลกรรมบถ ๗ ขอตน หรือศีลที ่เป็นองค์แห่งมรรค ไดแก สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
1846

 ซึ่งเปนหลักของศีลอยางกวางๆ   

                                                 
1843

 แสดงธรรม บัญญัติวินัย ดู บันทึกพิเศษทายบท  
1844 แสดงธรรม บัญญัติวินัย ดู บันทึกพิเศษทายบท 
1845  ศีล วินัย ศีลธรรม ดู บันทึกพิเศษทายบท 
1846  คัมภีรรุนอรรถกถา เรียกศีลชุดน้ีวา “อาชีวัฏฐมกศีล” แปลวา ศีลมีอาชีวะเปนที่แปด หรือศีลที่ครบ ๘ ทั้งสัมมาชีพ (สัมมาวาจา=วจี-

สุจริต ๔ + สัมมากัมมันตะ=กายสุจริต ๓ + สัมมาอาชีวะ ๑) ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๓ 



๙๑๘  พุทธธรรม 
 

ศีลอยางน้ี พระพุทธเจาทรงสอนตามฐานะท่ีมันเปนธรรม คือ คําแนะนําหรือหลักความประพฤติ ซึ่งเม่ือ

ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ ยอมกอใหเกิดผลดีหรือผลรายไปตามกฎแหงธรรมดา ถาคนผูใดเห็นชอบวาตนควร

ประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจา ก็ยกเอาขอธรรมขั้นศีลเหลาน้ีมาเปนขอปฏิบัติของตน เพียรพยายามต้ังใจ

ทําตามนั้น ถือกันวา ถาเขาปฏิบัติไดแมเพียงศีล ๕ ก็สมควรแกการเรียกวาเปนชาวพุทธ   
พูดอีกอยางหนึ่งวา ถาคนผูใดตองการเปนชาวพุทธ พระพุทธศาสนาก็กําหนดเงื่อนไขใหเขารับเอาขอ

ธรรมอยางนอย ๕ ขอน้ันไปถือปฏิบัติ เม่ือถึงตอนนี้ ธรรมข้ันศีล ๕ ขอน้ัน ก็ไดช่ือวาเปน สิกขาบท ๕ แปลวาขอ

สําเหนียก หรือขอฝกหัดความประพฤติ ๕ อยาง   
ผูท่ีเปนอุบาสกอุบาสิกา มีขอกําหนดความประพฤติอยางตํ่าเทานี้ แตถาผูใดมีอุตสาหะ จะประพฤติ

ปฏิบัติใหย่ิงข้ึนไปอีก เชน รักษาอุโบสถมีองค ๘ ในวันอุโบสถอีกสวนหน่ึง ก็ได
1847

  
สิกขาบทนี่แหละ ท่ีทําใหศีลระดับธรรม กลายมาเปนศีลระดับวินัย เพราะวินัยคือประมวลแหงสิกขาบท

ท้ังหลายน่ันเอง แตถึงกระนั้น พระพุทธศาสนาก็มิไดวางประมวลบทบัญญัติเปนวินัยไว สําหรับใหมวลมนุษย

ท้ังหมดตองปฏิบัติเสมอเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนเรื่องของมนุษยหมูหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง หากเห็นงาม จะพึง

บัญญัติข้ึนใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและความมุงหมายของพวกตน โดยอาจนําเอาขอธรรมตางๆ ในขั้นศีลซึ่งมี

อยูมากมาย มาเลือกกําหนดเปนวินัยบังคับใชแกพวกตน ดังเชนท่ีพระอรรถกถาจารยถือเอาการเวนจาก

อกุศลกรรมบถ ๑๐ เปน อาคาริยวินัย1848
 (วินัยของผูครองเรือน หรือวินัยของชาวบาน) บาง ถือเอาหลักความ

ประพฤติท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวในสิงคาลกสูตร เชน การเวนอคติ ๔ การไมเสพอบายมุข ๖ และ

ความสัมพันธตามหลักทิศ ๖ เปนตน วาเปน คิหิวินัย1849
 (วินัยของคฤหัสถ ตรงกับอาคาริยวินัยน่ันเอง) บาง  

น้ีเปนเรื่องของศีลสําหรับสังคมวงกวาง หรือสังคมคฤหัสถ แตสําหรับชุมชนที่เรียกวาภิกษุสงฆ หลักการ
ตางๆ ในเรื่องศีล สามารถวางใหแนนแฟนยิ่งกวาท่ีกลาวมานั้น เพราะภิกษุสงฆเปนชุมชนที่พระพุทธเจาทรงต้ังขึ้น

เอง ตามหลักการและความมุงหมายท่ีทรงกําหนดไวโดยเฉพาะ เพื่อใหมีสภาพเกื้อกูลท่ีสุดแกการปฏิบัติ ท่ีมุงตรง
ตอจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา และการเผยแพรความดีงามท่ีเกิดจากการปฏิบัติเชนน้ันใหกวางขวาง

ออกไปเพื่อประโยชนสุขของชาวโลก ดังนั้น พระองคจึงไดทรงบัญญัติระเบียบขอบังคับตางๆ ขึ้นควบคุมความ

เปนอยูและความประพฤติท่ัวไปของภิกษุท้ังหลายที่เปนสมาชิกของสงฆนั้น เทาท่ีจะใหบังเกิดผลตามหลักการ

และวัตถุประสงค   

                                                 
1847  อุโบสถประกอบดวยองค ๘ (อฏงฺคสมนฺนาคตอุโปสถ) หรืออุโบสถมีองค๘ (อฏงฺคิกอุโปสถ) มาใน องฺ.ติก ๒๐/๕๑๐/๒๗๓; 

องฺ.อฏก.๒๓/๑๓๑-๕/๒๕๓-๒๖๙) หรือองคอุโบสถ ๘ (อฏ อุโปสถงฺค) ใน วินย.๘/๙๙๖/๓๔๕; ๑๒๖๙/๕๒๑ เปนที่มาของคําวา 

“ศีล ๘” ซ่ึงเปนคําเรียกชั้นหลัง ไมปรากฏในพระไตรปฎก. 
1848  ขุทฺทก.อ.๑๔๙; สุตฺต.อ.๒/๑๐๑ 
1849  สิงคาลกสูตร หรือ สิคาโลวาทสูตร มาใน ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗; อรรถกถาท่ีกลาวอยางนั้น คือ ที.อ.๓/๑๖๗ (หลักที่

ตรัสไวในสูตรนี้ คือ การละกรรมกิเลส ๔, การเวนอคติ ๔, การไมเสพอบายมุข ๖, หลักทิศ ๖ รวมถึงคําสอนเร่ืองมิตรแท มิตรเทียม 

การจัดสรรทรัพยเพื่อใชสอย และสังคหวัตถุ ๔)  
   คํากลาวของพระอรรถกถาจารยน้ี อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธไดเคยยึดถือกันอยางน้ันก็ได แมชาวพุทธในปจจุบัน ก็นาจะทํา

ตามแบบอยางน้ี โดยคัดเลือกเอาธรรมขั้นศีล ท้ังในสูตรนี้ และในท่ีอื่นๆ เชน อุบาสกธรรม ๕ เปนตน มากําหนดเปนวินัยของพวก

ตน ถึงแมไมอาจใหเปนวินัยของชาวพุทธท้ังมวล จะกําหนดเฉพาะถ่ินเฉพาะกลุม เฉพาะชุมนุมของพวกตน ก็ยังดี 
  ความจริง ศีลประเภทน้ี มีในทุกยุคสมัย ตัวอยางที่ทานแสดงไว เชน กุลธรรม (หลักความประพฤติประจําตระกูล เผาชน 

วรรณะ หรือกลุมอาชีพตางๆ อยางที่ปจจุบันเรียกจรรยาบรรณ หรือจรรยาธรรมของอาชีพหรือของสถาบัน) เทศธรรม (จรรยาธรรม
ของถิ่น) ทานจัดเปนศีลประเภทอาจาระ (วิสุทฺธิ.๑/๑๘; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๕๔) 



บทท่ี ๑๙  ศีลกับเจตนารมณทางสังคม   ๙๑๙ 
 

  

บุคคลท่ีจะเปนสมาชิก คือบวชเปนพระภิกษุ ตางก็เขามาโดยสมัครใจ จึงเปนอันตองถือวาไดยอมรับท่ี
จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเหลาน้ันเสมอเหมือนกันท้ังหมด ประมวลบทบัญญัติ คือระเบียบขอบังคับ

ท้ังหลายเหลาน้ันนั่นแล เปนวินัยของภิกษุท้ังหลาย
1850

   
วินัยหรือประมวลบทบัญญัตินี้ ประกอบดวยสิกขาบทตางๆ มากมาย มีท้ังขอกําหนดเกี่ยวกับความ

เปนอยูสวนตัว ขอกําหนดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสมาชิกคือพระภิกษุดวยกัน และความสัมพันธกับคน

ภายนอกเชนกับคฤหัสถท้ังหลาย ตลอดจนการปฏิบัติตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอื่นๆ ระเบียบวาดวยการ

ปกครองและการดําเนินกิจการตางๆ ของสงฆ เปนตน แมภิกษุณีสงฆท่ีทรงต้ังขึ้นภายหลัง ก็ทรงบัญญัติ

สิกขาบทตางๆ ข้ึนเปนวินัยเชนเดียวกัน   
สวนผูท่ีสมัครจะเขาเปนสมาชิก แตยังมีคุณสมบัติบางอยางไมครบถวน ก็อาจรับเขามาเปนสามเณร 

หรือสามเณรีกอน โดยมีฐานะและสิทธิแหงความเปนสมาชิกยังไมสมบูรณ และไดทรงบัญญัติสิกขาบทไวเปน

เครื่องกํากับความประพฤติ ๑๐ ขอ ซึ่งรวมอยูในประมวลกฎหมายที่เรียกวาวินัยนั้น
1851

  
ภาวะที่ดํารงอยูดวยดี หรือประพฤติดี โดยไมละเมิดวินัย (คือไมละเมิดสิกขาบทท้ังหลายในวินัย) นั่น

แหละเรียกวา ศีล  

ความสํานึกในการรักษาศีล หรือปฏิบัติตามศีล แยกออกไดเปน ๒ ดาน คือ การฝกหัดขัดเกลาตนเอง 
(เพื่อความกาวหนาในคุณธรรมท่ียิ่งๆ ข้ึนไป) อยางหน่ึง และการคํานึงถึงประโยชนของผูอื่นหรือของสังคม อยาง

หน่ึง โดยเฉพาะในวินัยของพระสงฆ ทานเนนความสํานึกอยางน้ีไวหนักแนน  
ความสํานึกอยางแรก คือการฝกหัดขัดเกลาตนเองนั้น พอจะมองเห็นกันไดชัดอยูแลว สวนท่ีควรย้ําไว 

ณ ท่ีนี้ คือ การคํานึงถึงประโยชนสุขของสวนรวม หรือของผูอื่น    
เมื่อมีพระภิกษุกระทําการไมดีไมงามขึ้น สมควรจะบัญญัติสิกขาบท พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆ 

สอบสวนผูกระทําการไดความสมจริงแลว จะทรงชี้โทษของการกระทํานั้นวา ไมเปนไปเพ่ือปสาทะ คือความ

เล่ือมใสแกคนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพื่อความเล่ือมใสย่ิงข้ึนของผูเล่ือมใสอยูแลว มีแตจะทําใหเกิดความไม

เล่ือมใสแกคนท่ียังไมเล่ือมใส และทําใหผูท่ีเล่ือมใสอยูแลว บางพวกกลายเปนอยางอื่นไป แลวตรัสแถลง

ประโยชนท่ีมุงหมาย หรือวัตถุประสงคในการบัญญัติสิกขาบท เสร็จแลวจึงทรงบัญญัติสิกขาบทขอนั้นๆ ข้ึนไว
1852

  
ขอความที่วา ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส ของคนท่ียังไมเล่ือมใส เปนตนนั้น แสดงความคํานึงถึง

ประโยชนสุขของสวนรวมและของผูอื่น  
ประโยชนสุขของสวนรวมอยางแรก ก็คือ ความดํารงอยูดวยดีของชุมชนท่ีเรียกวาสงฆ หรือจะวาของ

พระศาสนาก็ได เพราะความมั่นคงของสงฆและของพระศาสนาตองอาศัยศรัทธาของประชาชน  
ประโยชนสุขสําคัญอีกอยางหนึ่ง ก็คือประโยชนสุขของประชาชน หรือชาวบาน ผูเล่ือมใสและจะเล่ือมใส

น่ันเอง เพราะ ปสาทะ คือความเล่ือมใส ความผองใส ความแชมชื่นแจมใสโปรงสบายของจิตใจ ความสดใสฟูใจ

                                                 
1850  ความหมายบางอยางของวินัย ดู บันทึกพิเศษทายบท 

1851  วินัย.๔/๑๒๐/๑๗๐; ๘/๑๐๐๐/๓๔๘; ขุ.ขุ.๒๕/๒/๑; สิกขาบท ๑๐ สําหรับสามเณร และสามเณรีน้ี สมัยหลังๆ นิยมเรียกกันอยาง

ภาษาชาวบานวา ศีล ๑๐, ในวินัยปฎก ทานจํากัดความคําวา สามเณร และสามเณรี อยางงายๆ วา ทสสิกขาปทิก และทสสิกขาปทิกา 

ตามลําดับ (วินย.๒/๖๒๔/๔๐๗; แปลวา ผูรักษาสิกขาบท ๑๐) 

1852  ขอความนี้ มีทั่วไปเกือบทุกสิกขาบท ในวินัยปฎกเลม ๑ – ๒ – ๓ ตั้งแต วินย.๑/๒๐/๓๕ เปนตนไป 



๙๒๐  พุทธธรรม 
 
ม่ันใจท่ีเราจิตใหหันมาพอใจสนใจใสใจในคนในเรื่องท่ีดีงาม เปนคุณธรรมสําคัญอยางหน่ึง เปนส่ิงเกื้อกูลแก

จิตใจ เปนปจจัยแหงความสุข ชวยใหเกิดสมาธิ และเอื้ออํานวยแกการใชปญญา ทําใหเกิดกําลังพรอมท่ีจะเขาใจ
เรื่องท่ีพินิจพิจารณา

1853
 เรียกไดวา เปนประโยชนข้ันพื้นฐานของจิตใจ เปนการทําประโยชนขั้นแรกแกบุคคล เปน

จุดไดกําลังต้ังตัวท่ีจะกาวข้ึนสูการพัฒนาจิตพัฒนาปญญา 
เมื่อพระพุทธเจาจะทรงเทศนาอริยสัจแตละครั้ง พระองคทรงคอยๆ สอนเตรียมพื้นจิตใจและปญญา

ของผูฟงใหพรอมข้ึนไปทีละข้ันๆ จนผูนั้นมีจิตท่ีคลอง สบาย นุมนวล ปลอดจากนิวรณ เบิกบาน ผองใส คือมี 

ปสาทะ แลว จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔1854
   

การท่ีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติดีงาม ต้ังอยูในศีล จึงมิใชเพื่อมุงประโยชนท่ีพึงมีมาแกตนจาก

ความเลื่อมใสของชาวบาน ซึ่งจะเปนการปฏิบัติผิดพลาดอยางเต็มที่ แตตองมุงเพ่ือประโยชนสุขของสงฆ และ

ของชาวบานท่ีสัมพันธเกี่ยวของ   
สําหรับภิกษุปุถุชน การปฏิบัติเพื่อสงฆและเพื่อประชาชน ยังตองดําเนินควบคูไปกับการฝกหัดขัดเกลา

ตนเอง แตสําหรับพระอริยบุคคล โดยเฉพาะพระอรหันต ซึ่งหมดกิจท่ีจะตองฝกตนในดานศีล หรือหมดกิเลส

โดยส้ินเชิงแลว การรักษาศีล หรือปฏิบัติตามวินัย ก็มีแตการกระทําเพื่อประโยชนสุขของสงฆและประชาชนดาน

เดียว เขากับคติท่ีเปนหลักใหญแหงการดําเนินชีวิตและการบําเพ็ญกิจของพระพุทธเจาและพุทธสาวกท่ีวา 

“ปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน...เพื่อเอื้ออนุเคราะหโลก
1855

 และคติแหงการมีจิตเอื้อเอ็นดูแกชุมชนท่ีจะเกิด

มาภายหลัง เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีงามของอนุชน หรืออยางนอยก็เพ่ือเชิดชูความดีงามไวในโลก เปนการ เคารพ

ธรรม เคารพวินัย น้ันเอง
1856

   
ดวยเหตุน้ี พระอริยบุคคลจึงรักษาศีลประพฤติปฏิบัติอยูในเหตุผลอยางเครงครัด การอางวาตนหมด

กิเลสแลว ไมจําเปนตองรักษาสิกขาบทขอน้ันขอน้ี หรือจะทําอยางน้ันอยางนี้ก็ได เพราะจิตไมยินดียินรายดังน้ี

เปนตน ยอมมิใชลักษณะของอริยชน   
ความจริง มิใชแตศีลเทานั้น แมขอวัตรตางๆ มากมาย ในการถือธุดงคขอหนึ่งๆ

1857
 ซึ่งมิใชส่ิงจําเปนแก

ตัวทาน และมิใชขอบังคับในวินัย พระอรหันตบางทานก็ปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ เพื่อเปนทิฏฐธรรมสุขวิหารสวนตน 

และหวังจะอนุเคราะหชนรุนหลังใหไดมีแบบอยางท่ีดีงาม
1858

  

                                                 
1853  เชน “เม่ือมีความผองใส ก็จะเขาอาเนญชสมาบัติไดในบัดนี้ หรือไมก็นอมด่ิงไปเพื่อปญญา” (ม.อุ.๑๔/๘๒-๘๘/๗๕-๗๘); “เมื่อ

ระลึกถึงตถาคต จิตก็ผองใส เกิดปราโมทย และละอุปกิเลสของจิตได” (องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๖๕);  นอกจากนี้ อาจดูประกอบ  

องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๐๐/๒๗๒; ๒๑๘/๒๘๔; ๑๙๙/๒๗๑; ๓๐๘/๓๗๖; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๐/๔๓๙; องฺ.เอก.๒๐/๔๕-๔๗/๑๐; ขุ.อิติ.

๒๕/๑๙๙/๒๔๐; ขุ.สุ.๒๕/๓๕๕/๔๐๙; ที.สี.๙/๑๗๗/๑๔๑; ท.ีม.๑๐/๑๓๓/๑๖๕; ๑๕๓/๑๘๗ 

1854  ดู วินย.๔/๒๖/๓๐; ๒๙/๓๕; ๓๖/๔๔; ๕๘/๖๗; ๕/๒/๔; ๖๕/๘๕; ๗/๒๕๐/๑๐๗; ที.สี.๙/๑๗๖/๑๔๐; ๒๓๗/๑๙๐; ที.ม.๑๐/๔๘/

๔๗; ๕๐/๕๑; ม.ม.๑๓/๗๔/๖๗; ๕๙๙/๕๔๕; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๒/๑๙๐; ๑๑๑/๒๑๓; ๑๑๒/๒๑๗; ขุ.อุ.๒๕/๑๑๒/๑๔๗ (เนื้อความ
เหมือนกันทุกแหง ตางแตบุคคล). 

1855  เชน ที.ม.๑๐/๒๑๑/๒๕๔; ๓๑๐/๓๖๙; องฺ.เอก.๒๐/๑๓๙/๒๘; ฯลฯ (ดูในตอนวาดวยภาวะของผูบรรลุนิพพาน); ตัวอยางเพิ่มเติม
เก่ียวกับคตินี้ ดู บันทึกพิเศษทายบท 

1856  เคารพธรรม เคารพวินัย ดู บันทึกพิเศษทายบท 
1857  ศีลกับพรต แตกตางกัน ตามนัยคัมภีรมหานิทเทสวา ศีล หมายถึงการสังวร ยับย้ัง ไมละเมิด พรต (บาลีวา “วต”) หมายถึงการ

สมาทานถือปฏิบัติ, ขอปฏิบัติท่ีเรียกวาธุดงคทั้งหลาย เปนวตะ หรือพรตเทาน้ัน ไมเปนศีล (ขุ.ม.๒๙/๘๑/๗๗; ๙๑๘/๕๘๔ แตบาลี

ฉบับอักษรไทยสับสน เอา วต/พรต กับ วตฺต/วัตร ปนเปกัน) ขอปฏิบัติท่ีเปนวต/พรต แตไมเปนศีล อยางธุดงคนั้น เปนขอปฏิบัติ



บทท่ี ๑๙  ศีลกับเจตนารมณทางสังคม   ๙๒๑ 
 

  

จึงควรระลึกไวดวยวา ในการพิจารณาเร่ืองสีลัพพตปรามาส ไมพึงลืมมองเหตุผลและความมุงหมายที่

เกี่ยวกับความดีงามและประโยชนสุขของหมูชนดวย การรักษาศีล ขอวัตร ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี 

พิธีการบางอยาง ซึ่งกระทําดวยความเขาใจ มุงหมายเพื่อความเรียบรอยดีงามเปนแบบอยางอันดี เปนเคร่ือง

ประสานหมูชนและเชิดชูธรรม หากทําเทาท่ีจําเปนพอสมแกเหตุผลและความมุงหมายที่ดีงามน้ัน มิใชอําพราง

ตนเอง ก็มิใชขอท่ีพึงดวนติเตียน   
การประพฤติในเร่ือง ศีล วัตร ขอปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีการ แบบแผน ระบบ ระเบียบ

ตางๆ ท่ีผิดพลาด ก็คือ การถือโดยงมงายสักวาทําตามๆ กันมา อยางไมเขาใจความมุงหมาย ไมเห็นเหตุผล จน

หลงไปวาจะถึงความบริสุทธ์ิ จะบรรลุจุดหมายสุดทาย เพียงดวยศีลพรต ดวยระบบระเบียบพิธีเหลาน้ี เปนเหตุ

ใหศีลพรตขอวัตรระบบระเบียบพิธีการเหลานั้น ขยายรูปแปลกประหลาดพิสดาร เตลิดออกไปเปนขอปฏิบัตินอก

แนวทางของพระพุทธศาสนา
1859

 หรือรักษาศีลบําเพ็ญระเบียบปฏิบัติตางๆ โดยมีตัณหาทิฏฐิแอบแฝง อยากได

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข สวรรค เปนผลตอบแทน มุงหวังจะไดเปนอยางนั้นอยางน้ี จนบดบังความมุงหมายท่ี

แทจริง และปดกั้นไมใหเขาถึงจุดหมายของการปฏิบัติธรรม หรือรักษาศีลบําเพ็ญขอวัตร ทําตามระเบียบ แบบ

แผนพิธี อยางอสัตบุรุษ คือเกิดความมัวเมาลุมหลงตนเอง ยกเอาคุณความดีเหลาน้ีขึ้นมาเปนขอเปรียบเทียบ 

เพื่อยกตนขมผูอื่น
1860 

ผูรักษาศีล ประพฤติตามวินัย ควรเขาใจ วัตถุประสงค คือประโยชนท่ีมุงหมายของวินัย ท่ีพระพุทธเจา

ทรงแถลงกอนบัญญัติสิกขาบทแตละขอ ซึ่งมีอยู ๑๐ ประการ (ในท่ีนี้ จัดหมวดยอยใสไว เพียงเพื่อใหดูงาย) คือ 
ก) ว่าด้วยประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม 
๑. เพื่อความดีงามท่ีเปนไปโดยความเห็นชอบรวมกันของสงฆ 
๒. เพื่อความผาสุกแหงสงฆ 
ข) ว่าด้วยประโยชน์แก่บุคคล 
๓. เพื่อกําราบคนหนาดานไมรูจักอาย 
๔. เพื่อความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม 

                                                                                                                                                        
สวนพิเศษ เพื่อความเครงครัด ขัดเกลา ฝกอบรมตนเองใหย่ิงกวาปกติ เนนที่ความมักนอยสันโดษ แตเปนเรื่องของความสมัครใจ 

ความเหมาะสมกับอุปนิสัยและขึ้นกับความพรอม ใครจะถือปฏิบัติหรือไมก็ได ไมมีความผิด ตางจากศีล ซ่ึงสมาชิกทุกคนของหมูพึง

รักษาเสมอเหมือนกัน ถาไมรักษา ยอมมีผลเสียหาย ทั้งสวนตัวและสวนรวม (ถาเปนศีลแบบวินัย มีโทษตามบัญญัติอีกดวย)  
  วต/พรตบางอยาง แมจะมองดูเครงครัดอยางย่ิง แตผิดหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงหาม และบางอยางถือ

เปนความผิดทางวินัยดวย เชน การถือพรตไมพูด ที่เรียกวา มูคพรต (วินย.๔/๒๒๔-๖/๓๐๙-๓๑๓; ยอมตัดปญหาจากการพูดผิด 

เชน พูดเท็จเปนตนไดหมด) ทรงตําหนิวาเปนการอยูอยางปศุสัตว การถือพรตกินเฉพาะผลไมที่หลนเองจากตน (เชน องฺ.ติก.๒๐/

๕๙๖/๓๘๑; ยอมตัดปญหาการเบียดเบียนสัตวและพืชไดหมด) เปนขอปฏิบัติทรมานตนเกินพอดี ของพวกเดียรถียที่หลบล้ีสังคม  
  อนึ่ง ยังมีขอปฏิบัติอีกพวกหนึ่งคูกับศีล เปนสวนปลีกยอย เรียกวา “วัตร” พูดเทียบสั้นๆ วา ศีลเปนหลักความประพฤติพ้ืนฐาน วัตร

เปนขอปฏิบัติเสริมใหดีงามเครงครัดย่ิงข้ึนเพ่ือสนับสนุนการรักษาศีล เชน เพ่ือตัดหรือลดโอกาสที่จะละเมิดศีลขอใดขอหนึ่ง   
1858  เชน ปฏิปทาของพระมหากัสสปเถระ (สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙) 
1859   ดู ความหมายของสีลัพพตปรามาส ในบทวาดวยประเภทและระดับของผูบรรลุนิพพาน และในตอนตนของบทนี้ 
1860   เชน เปนพหูสูต เปนวินัยธร เปนธรรมกถึก ถืออยูปา ถือผาบังสุกุล ถือรุกขมูล ถือฉันม้ือเดียว หรือไดฌานสมาบัติเปนตนแลว 

ภูมิใจตน คิดดูถูกผูอ่ืนวาไมไดไมเปนอยางนั้น ทานวาเปนอสัตบุรุษ (ม.อุ.๑๔/๑๘๔-๑๙๐/๑๓๗-๑๔๐); มีศีลสัมปทาแลว ดีใจภูมิใจ
ยกตนขมผูอ่ืน ชื่อวาเปนผูประมาท (ม.มู.๑๒/๓๔๘/๓๖๕); แมคุณธรรม หรือความดีพิเศษอื่นๆ ก็ไมพึงถือเปนเหตุยกตนขมผูอ่ืน

เชนเดียวกัน (ดู ม.มู.๑๒/๔๖๔/๔๙๘; ที.ปา.๑๑/๒๓๗/๒๓๖ = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕; ขุ.จู.๓๐/๖๙๑/๓๔๖ เปนตน) 
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ค) ว่าด้วยประโยชน์แก่การเจริญธรรมพัฒนาชีวิต 
๕. เพื่อปดกั้นความเสื่อมเสียที่กอความเดือดรอนในปจจุบัน 
๖. เพื่อปองกันความเสื่อมเสียท่ีกอความเดือดรอนในเบื้องหนา 
ง) ว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชน 
๗. เพื่อความเล่ือมใสของคนท่ียังไมเล่ือมใส 
๘. เพื่อความเล่ือมใสยิ่งข้ึนไปของคนที่เล่ือมใสแลว 
จ) ว่าด้วยประโยชน์แก่พระศาสนา 
๙. เพื่อความดํารงมั่นแหงสัทธรรม 
๑๐. เพื่อสนับสนุนวินัยใหหนักแนน1861 
ในอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาทรงแสดงวัตถุประสงคของการบัญญัติสิกขาบท โดยตรัสเปนคูๆ รวม 

๑๐ คู เห็นควรยกมากลาวไวท่ีน้ีดวย ๑ คู คือ ๒ ขอตอไปน้ี 
๑. เพื่อเอื้ออนุเคราะหแกคฤหัสถท้ังหลาย 
๒. เพื่อตัดรอนฝกฝายของภิกษุผูมีความปรารถนาช่ัวราย1862 

จะเห็นไดวา วัตถุประสงคเหลาน้ี แสดงถึงเจตนารมณท่ีเนนความดีงามและประโยชนสุขของสังคมเปน

อยางมาก และบรรดาบทบัญญัติท้ังหลายในวินัยนั้น เรื่องท่ียืนยันถึงการใหความสําคัญแกสวนรวมไดดีท่ีสุด

อยางหนึ่ง ก็คือบทบัญญัติเก่ียวกับสังฆกรรมตางๆ อันไดแกการดําเนินกิจการของสงฆ โดยการรวมกันคิด

รวมกันพิจารณาของภิกษุท้ังหลายผูเปนสมาชิก   
แตสังฆกรรมท้ังหลายจะเปนไปไดดวยดี ก็เพราะสงฆมีความสามัคคี ไมแตกแยก ขอนี้จึงเปนเหตุผลหลัก

อยางหนึ่ง ท่ีทําใหพระพุทธเจาทรงยํ้าความสําคัญของสังฆเภท และสังฆสามัคคี โดยตรัสวา สังฆสามัคคี เปนธรรม
เอก ที่เม่ือเกิดมีในโลก ก็จะเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน สวนสังฆเภท ก็เปนธรรมเอกฝายตรงขาม

1863
   

ไมตองพูดถึงการดําเนินกิจการของสวนรวม แมแตในความสัมพันธระหวางบุคคลในชีวิตประจําวัน 

พุทธบัญญัติตางๆ ก็ลวนเปนการแสดงออกถึงเจตนารมณท่ีเกี่ยวกับประโยชนสุข และความดีงามของสงฆและ
สังคมทั้งส้ิน ดังจะเห็นไดจากขอปฏิบัติสามัญอยางหนึ่ง คือ การแสดงความเคารพ 

ตัวอยางหลักปฏิบัติท่ีมุงเพื่อเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชนสุขของสังฆะและสังคม 

ก) การกราบไหว้ตามแก่อ่อนพรรษา 
ในวงพุทธบริษัท เปนท่ีทราบกันดีวา คฤหัสถกราบไหวแสดงความเคารพแกพระภิกษุ สวนในหมู

พระภิกษุ ก็แสดงความเคารพกันตามลําดับความแกออนโดยพรรษา หรือตามลําดับอายุสมาชิกภาพในหมูสงฆ 

พระภิกษุท่ีออนพรรษากวา จึงกราบไหวพระภิกษุท่ีแกพรรษากวา1864
   

การแสดงความเคารพกันตามความหมายของพระพุทธศาสนาอยางน้ี มิใชเปนเรื่องแสดงความสูงตํ่า ไม

วาจะในดานเกียรติยศ อํานาจภายนอก หรือคุณธรรมภายในก็ตาม   

                                                 
1861   วินย.๑/๒๐/๓๗; องฺ.ทสก.๒๔/๓๑/๗๔ 
1862   องฺ.ทุก.๒๐/๔๓๖/๑๒๓ 
1863  ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๖-๑๙๗/๒๓๗-๒๓๘ (ดูประกอบ วินย.๕/๒๕๙/๓๕๒; ๗/๔๐๖/๒๐๗) 
1864  การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ ดู บันทึกพิเศษทายบท 
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ดานภายนอก มองเห็นงายอยูแลว วาเฉพาะดานคุณธรรมภายใน คฤหัสถ แมเปนพระอริยบุคคลชั้นสูง
เพียงใด

1865
 ก็กราบไหวพระภิกษุท่ียังเปนปุถุชน สวนในหมูพระสงฆ พระภิกษุผูเปนอริยบุคคลสูงสุด คือเปนพระ

อรหันต แตออนพรรษากวา ก็แสดงความเคารพแกภิกษุปุถุชนผูแกพรรษากวา ท่ีเปนเชนน้ันเพราะระเบียบแบบ

แผนเกี่ยวกับการแสดงความเคารพหรือกราบไหวกันอยางนี้ มีไวเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ความดีงามและ

ความอยูรวมกันผาสุกของสงฆหรือสังคม   
ความเรียบรอยดีงามของสงฆ หรือการอยูรวมกันผาสุกของสังคมน้ัน รวมอยูในคําวาธรรม หรือเปน

ธรรมอยางหน่ึง ผูท่ีปฏิบัติตามระเบียบหรือธรรมเนียมการแสดงความเคารพเชนนั้น ยอมช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ

ความเรียบรอยดีงามของสงฆ หรือพูดอยางส้ันๆ วา ปฏิบัติเพ่ือเชิดชูธรรม ซึ่งเทากับวาปฏิบัติดวยความเคารพ

ธรรมน่ันเอง และการทําความเคารพโดยมีความเขาใจเชนน้ี ยอมเปนการบําเพ็ญความดีของผูท่ีแสดงความ

เคารพนั้นเองดวย คือเปนความดีของผูเคารพเองท่ีไดกระทําเชนน้ัน  
พระอริยบุคคลท้ังหลาย โดยเฉพาะพระอรหันต ไมมีความยึดติดถือมั่นในเรื่องตัวตน ท่ีจะเปนเหตุให

ถือเอาการกราบไวนั้นมาเปนเครื่องวัดวาสูงตํ่ากวาใคร หรือเปนเคร่ืองสําหรับยกยองถือตัว ทานจึงปฏิบัติไปตาม

หลักท่ีวางไวโดยชอบ ต้ังจิตมุงเพื่อความเรยีบรอยดีงามของสงฆ หรือของสังคม เพื่อเชิดชูธรรม เพื่อเคารพธรรม 

เคารพวินัย ตลอดจนเพ่ืออนุเคราะหบุคคลที่ทานกราบไหวน้ันเอง
1866

 หากผูนั้นดอยภูมิธรรม แตยังมีคุณความดี

อยู ก็จะไดเครื่องเตือนสติตน ใหสังวรระวัง พยายามประพฤติปฏิบัติใหดีงาม และเรงขวนขวายฝกอบรมตนให

บรรลุภูมิธรรมท่ีสูงขึ้นไป   
หากพระอริยบุคคลจะงดเวน ไมกราบไหว ไมแสดงความเคารพใคร ในกรณีใดหน่ึง ทานก็จะกระทํา

ดวยเหตุผลท่ีมุงเพื่อประโยชนแกคนผูนั้นในแงใดแงหนึ่ง หรือเพื่อประโยชนแกสวนรวมบางอยาง แตมิใชเพราะ

กิเลสเน่ืองดวยความยึดถือตัวตน 
                                                 
1865  คฤหัสถที่เปนพระอรหันตก็มี แตคัมภีรมิลินทปญหากลาววา คฤหัสถผูเปนอรหันตนั้น จะอยูในเพศคฤหัสถเพียงภายในวันเดียว 

เพราะจะตองบวชเปนภิกษุ หรือไมก็นิพพานในวันนั้น (มิลินฺท.๓๐๐); ในคัมภีรมิลินทปญหา ทานแสดงเหตุผลไวดวยวา ทําไม

คฤหัสถโสดาบันจึงสมควรแสดงความเคารพแกภิกษุปุถุชน แตไมไดกลาวถึงพระอริยบุคคลท่ีสูงกวาน้ัน อยางไรก็ดี มีตัวอยางใน

พระไตรปฎก เชน จิตตคฤหบดี ซ่ึงเปนอนาคามี ก็กราบไหวแมแตพระสุธรรมภิกษุซ่ึงคิดไมดีตอทาน (วินย.๖/๑๓๑-๒/๕๙); อรรถ-
กถา สุตฺต.อ.๑/๓๗๐ ถึงกับอางพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย พระอนาคามี ถาเปนคฤหัสถ ก็ควรกระทําการกราบไหว เปนตน แก

สามเณร แมที่บวชในวันนั้น” พุทธพจนนี้ ยังไมพบในพระไตรปฎก แตก็ลงกันโดยหลักการ 
1866  พระพุทธเจาตรัสวา พระองคแสดงธรรมแกผูใดก็ตาม แมแกคนขอทานหรือพรานกระจอก ก็ทรงแสดงโดยเคารพท้ังส้ิน (คือ ทําดวย

ความตั้งใจ ใหความสําคัญ มุงใหเปนประโยชนแกเขาจริงๆ) ทั้งน้ีเพราะทรงเคารพธรรม (ดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๙๙/๑๓๗) การที่คน

ทั้งหลายแสดงความเคารพ สุภาพ ออนนอมตอกัน ตามฐานะ ภาวะ และขนบธรรมเนียมประเพณี ก็พึงยึดถือหลักเคารพธรรมเชนนี้ 

จะไดไมเกิดปญหา ทั้งในแงไมทําเพราะมานะอหังการ ถือสูงถือต่ําวาเขาไมดีไปกวาเรา และท้ังในแงทําเพราะประจบประแจง เปนตน 

(การแสดงความเคารพเกินควร หรือแสดงผิดฐานะ ผิดภาวะ หรือไมจริงใจ ก็กลายเปนการไมเคารพธรรมได เชนเดียวกับการไมทํา
ความเคารพ การไมเอ้ือเฟอตอขนบธรรมเนียม เพราะมานะอหังการ) 

   อันที่จริง ดวยความเคารพธรรม ทุกคนยอมตองเคารพซ่ึงกันและกัน เชน เคารพในความเปนมนุษย ในความเปนสัตวที่ฝกได 

ในคุณธรรมท่ีแตละคนมีตางๆ กัน เปนตน แตความเคารพ กับการแสดงความเคารพ เปนคนละอยางกัน ความเคารพเปนเรื่องชั้นใน 

การแสดงความเคารพเปนเรื่องชั้นนอก ซ่ึงซอนเสริมเขามาเพื่อประโยชนในระดับสังคม เปนเรื่องของวิธีการแสดงออกที่ตกลงกัน

กําหนดขึ้นไว สุดแตเหมาะสม เทาที่จะเปนไปเพื่อประโยชนรวมกันของสวนรวม มีความสงบเรียบรอยดีงาม เปนตน ซ่ึงวาโดย

หลักการก็คือ ความเคารพธรรมในระดับที่มุงเพื่อการดํารงธรรมของสังคมน่ันเอง (ในกรณีน้ี ผูไดรับการแสดงความเคารพ ก็ตอง
แสดงความเคารพเหมือนกัน โดยอาการที่เรียกวา เอ้ือเฟอ เชน แสดงความเอ้ือเฟอตอการแสดงความเคารพของเขา เปนตน) 
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สวนพระอริยบุคคลที่เปนคฤหัสถ ยอมกราบไหวแสดงความเคารพแกพระภิกษุแมท่ีเปนปุถุชนดวย

เหตุผลเก่ียวกับธรรม หรือเพื่อเชิดชูธรรม ซึ่งพอสรุปได ดังนี้1867 
ก. พระภิกษุสละวิถีชีวิตอยางชาวบาน ซึ่งแสวงหาความสุขสําราญปรนเปรอดวยกามสุขตางๆ ยอม

สมัครใจออกมามีความเปนอยูท่ีขาดความพรั่งพรอมสะดวกสบาย ถือขอปฏิบัติ ฝกหัดขัดเกลา

ตนเองตางๆ และรักษาวินัยซึ่งเปนของยากท่ีปุถุชนจะประพฤติตามได แมแตตนซึ่งเปนอริยบุคคล 
ก็ยังไมตองปฏิบัติงดเวนเขมงวดถึงอยางนั้น นับวาเปนผูทําส่ิงท่ีทําไดยาก 

ข. พระภิกษุเปนผูดํารงฐานะและภาวะของทาน ท่ีชาวพุทธตกลงหรือยอมรับกันไววา เปนผูมุงหนาไป
แลวในมรรคาแหงการปฏิบัติฝกอบรมตน และประพฤติเพื่อประโยชนสุขของชาวโลก นับเปนภาวะ

และฐานะท่ีควรเคารพยกยอง 
ค. พระภิกษุเปนผูรวมอยูในสงฆ คือ เปนสมาชิกแหงชุมชนซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวกับธรรมโดยตรง เปนท่ี

ชุมนุมผูมีคุณธรรมหรือประพฤติปฏิบัติความดีไวไดมากท่ีสุด เปนสมาคมของคนท่ีโดยมากมี

คุณธรรม เปนสัญลักษณของธรรมหรือการดํารงอยูแหงธรรม ภิกษุแตละรูปยอมเปนตัวแทนแหง

สงฆนั้น เมื่อกราบไหวภิกษุน้ันๆ ในฐานะท่ีเปนภิกษุรูปหน่ึง (ไมใชในฐานะพระชื่อ ก. พระช่ือ ข.) ก็

คือเคารพกราบไหวใหเกียรติแกสงฆ และเปนการเคารพเชิดชูธรรมดวย 
ง. พระภิกษุเปนตัวแทนของสงฆดังกลาวแลว และภิกษุสงฆน้ันยอมเปนพุทธบริษัทสวนท่ีทํากิจแหง

การศึกษา ปฏิบัติ และส่ังสอนเผยแผธรรมไดดีท่ีสุด เหมาะที่สุด จึงเปนชุมชนที่ดํารงรักษาธรรม

วินัย คือหลักธรรมคําสอนและระเบียบแบบแผนของพุทธศาสนาไวได อยางท่ีเรียกวา สืบตอศาสนา 

และอยางท่ีบางทีเรียกภิกษุวาเปนศาสนทายาท การเคารพกราบไวใหเกียรติแกพระภิกษุในฐานะ

ตัวแทนของสงฆ มีความหมายเทากับเปนการเชิดชูสงฆไวใหดํารงอยูเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก 
จ. อยางนอยท่ีสุด คฤหัสถยอมเคารพกราบไหวพระภิกษุ ดวยเมตตาจิตตอพระภิกษุนั้น คือ ปรารถนา

ดี หวังประโยชนสุข ความเจริญงอกงามในธรรมแกทาน โดยฐานเปนเคร่ืองชวยใหทานหม่ันระลึก

และคอยสํานึกอยูเสมอ ถึงฐานะ ภาวะ และหนาท่ีของตน ท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติดวยความเพียร

พยายามใหสมควร
1868 

ดังน้ัน พระภิกษุสามเณร ถึงจะเปนปุถุชน แตเม่ือเปนผูเพียรพยายามฝกตน ก็สมควรแกอัญชลีของ

คฤหัสถแมท่ีเปนอริยบุคคล พูดอีกนัยหน่ึงวา ภิกษุสามเณรรูปใด เมื่อชาวบานกราบไหว ยังคอยเกิดสํานึกท่ีจะ

สํารวจตนวาเปนผูมีคุณความดีสมควรแกอัญชลีกรรมของเขาหรือไม ภิกษุสามเณรรูปน้ันก็ยังนาไหว 

อน่ึง การแสดงความเคารพกันตามความแกออนโดยพรรษาของพระภิกษุท้ังหลายนั้น เปนเรื่องตางหาก

จากการดําเนินกิจการของสงฆ ท่ีเรียกวาสังฆกรรม เพราะสังฆกรรมสําเร็จดวยมติของสงฆ ซึ่งพระภิกษุผูเฉียบ

                                                 
1867  พึงเทียบกับความในมิลินทปญหาดวย (มิลินฺท.๒๑๙-๒๒๑) 

1868   แมในกรณีที่จะไมไหว ไมแสดงความเคารพ ก็เพราะมีเมตตาจิต  ไดพิจารณาเห็นแลววา การทําเชนน้ันจะเปนประโยชนเก้ือกูลแก

ภิกษุนั้น (แตพึงสังเกตวา ถาจะถือตามคติของภิกษุสงฆ เชนในกรณีลงพรหมทัณฑแกภิกษุ -  วินย.๗/๖๒๔/๓๘๙ หรือของภิกษุณี

สงฆ ในกรณีประกาศไมไหวภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง วินย.๗/๕๓๔/๓๓๖ การกระทําเชนนี้ควรใหเปนไปโดยมติรวมกันของชุมชน) 



บทท่ี ๑๙  ศีลกับเจตนารมณทางสังคม   ๙๒๕ 
 

  

แหลม สามารถ เปนผูดําเนินการประชุม
1869

 สวนภิกษุท่ีจะเปนประมุขหรือเปนหัวหนา ก็เปนเรื่องของภิกษุ

ท้ังหลายพรอมกันเคารพนับถือ โดยกําหนดเอาภิกษุผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีเรียกวา ปสาทนียธรรม (ธรรมเปน

ท่ีต้ังแหงความเล่ือมใส)
1870

 ซึ่งตามปกติ ภิกษุผูบวชนานมีประสบการณมาก ยอมควรท่ีจะมีโอกาสไดรับฐานะน้ี
มากกวาภิกษุผูบวชภายหลัง เพราะไดมีเวลาท่ีจะศึกษาปฏิบัติฝกปรือตนมานานกวา แตขอนี้ไมเปนตัวตัดสิน 

ข) พุทธบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม 
บทบัญญัติในวินัย ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณท่ีมุงเพื่อประโยชนของสวนรวม ใหความสําคัญแกสงฆ ท่ีควร

กลาวไวในท่ีนี้อีกอยางหน่ึง ไดแกพุทธบัญญัติไมใหภิกษุอวด อุตริมนุสสธรรม คือคุณวิเศษ หรือการบรรลุธรรม

อยางสูงท่ีเกินปกติของมนุษยสามัญ เชน สมาธิ ฌาน สมาบัติ มรรคผล ถาอวดโดยท่ีตนไมมีคุณวิเศษนั้นจริง 

คือหลอกเขา ยอมตองอาบัติปาราชิก ขาดจากความเปนภิกษุ
1871

 แตถึงแมวาจะไดบรรลุคุณวิเศษนั้นจริง ถาพูด

อวดหรือบอกกลาวแกชาวบาน หรือผูอื่นใดที่มิใชภิกษุหรือภิกษุณี ก็ไมพนเปนความผิด เพียงแตเบาลงมา เปน

อาบัติปาจิตตีย
1872

   
ตนเหตุท่ีจะใหมีพุทธบัญญัตินี้ เกิดจากในคราวทุพภิกขภัย ภิกษุพวกหน่ึง คิดหาอุบายจะใหพวกตนมี

อาหารฉันโดยไมลําบาก จึงกลาวสรรเสริญกันและกันใหชาวบานฟงตามท่ีเปนจริงบาง ไมจริงบาง วาทานรูปน้ันได

ฌาน ทานรูปน้ันเปนโสดาบัน ทานรูปน้ันเปนพระอรหันต ทานรูปน้ันไดอภิญญา ๖ เปนตน ชาวบานเลื่อมใส พา
กันบํารุงเล้ียงภิกษุกลุมน้ันอยางบริบูรณ เม่ือพระพุทธเจาทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นหาม โดยทรงติ

เตียนวาไมสมควรท่ีจะอวดอางคุณความดีพิเศษกันเพราะเห็นแกทอง และสําหรับผูท่ีอวดอางโดยไมเปนจริง ทรง

ติเตียนอยางรุนแรงวาเปนมหาโจรท่ีเลวรายที่สุดในโลก เพราะบริโภคอาหารของชาวบานชาวเมืองโดยฐานขโมย 
พุทธบัญญัติอีกขอหน่ึง ในจําพวกหามอวดอุตริมนุสสธรรม คือ สิกขาบทท่ีมิใหภิกษุแสดง

อิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน ภิกษุใดแสดง ภิกษุน้ันมีความผิด ตองอาบัติทุกกฎ
1873

 ตนเหตุเกิดจากเศรษฐีทานหนึ่ง 

เอาบาตรไมจันทนแขวนไวท่ีปลายไมไผ แลวประกาศทาพิสูจนวา ใครเปนพระอรหันต มีฤทธ์ิจริง ก็ขอถวาย

บาตรน้ัน แตใหเหาะไปเอาลงมาเอง พระปณโฑลภารัทวาชะไดยินคําทา ประสงคจะรักษาเกียรติของพระศาสนา 

                                                 
1869   ภิกษุผูเฉียบแหลมสามารถ (พฺยตฺต ปฏิพล) เปนผูประกาศเร่ืองใหสงฆทราบ ต้ังญัตติ ขอมติ และประกาศมติสงฆ ไดแกตําแหนงที่

เรียกวาผูสวดกรรมวาจา (เชนที่เรียกในการอุปสมบทวา กรรมวาจาจารย หรือคูสวด) แตในสมัยปจจุบัน คนทั่วไปอาจไมคอยทราบ

ความหมายและความสําคัญของตําแหนงน้ี เพราะสังฆกรรมสืบทอดมาโดยเนนในรูปของพิธีกรรมตามประเพณี (สังฆกรรมตางๆ 

เชน อุปสมบท = วินย.๔/๘๖/๑๐๔; ๗/๕๗๘/๓๕๗; อุโบสถ = ๔/๑๔๙/๒๐๓; กําหนดสีมา = ๔/๑๕๔/๒๐๙; ปวารณา = ๔/๒๒๖/

๓๑๓; กฐิน = ๕/๙๖/๑๓๖; แตงตั้งภิกษุเปนเจาหนาที่ตางๆ เชน ๕/๑๔๑-๖/๑๙๕-๙; ๗/๒๗๘/๑๒๖; ๓๒๗-๓๓๒/๑๔๖-๘; การ
ลงโทษ เชน ๖/๓/๔; ๔๔/๑๙; ๘๘/๔๒; ๑๓๔/๖๒; ๑๗๕/๗๖; ๗/๑๑๔/๔๓; การระงับอธิกรณ เชน ๖/๖๑๑/๓๒๔; ๖๒๗/๓๓๑; 
สังคายนา = ๗/๖๑๕/๓๘๑; ฯลฯ) 

1870   ม.อุ.๑๔/๑๑๓/๙๔; และพึงดู อุรุเวลสูตร ใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๒/๒๘ ดวย (อยางไรก็ดี ระบบการบริหารของสงฆเชนน้ี ยอมตอง
อาศัยระบบการฝกฝนอบรมเบ้ืองตนที่เปนเหตุกอน (การฝกหัดขัดเกลาที่เริ่มแตบวช) ในสมัยใด ระบบการศึกษาอบรมท่ีเปนเหตุน้ัน

บกพรองหรือขาดหาย ระบบปกครองสงฆพุทธแบบเดิมนี้ ก็ไมอาจดําเนินไป กลายเปนตองอาศัยระบบอ่ืนเขามาแทน ท้ังนี้เพราะ

ระบบสงฆแท อาศัยรากฐาน คือมีมวลภิกษุสมาชิกซ่ึงมีการศึกษา (ท่ีแท) เปนผูขัดเกลาดีแลว นอกจากนั้น มีขอนาสังเกตอีกอยาง
หน่ึงวา ในบางสมัยที่ระบบนี้เลือนรางไปแลว เมื่อรูตัวคิดจะรื้อฟนขึ้นใหม บางทีก็มุงแตเรียกรองเอาผล โดยมิไดคํานึงท่ีจะทําเหตุ) 

1871   วินย.๑/๒๒๗-๒๓๑/๑๖๕-๑๗๑ 
1872  วินย.๒/๓๐๔-๕/๒๐๘-๒๑๑ 

1873  วินย.๗/๒๙-๓๓/๑๒-๑๖ 



๙๒๖  พุทธธรรม 
 
จึงเหาะขึ้นไปเอาบาตรลงมา ทําใหชาวเมืองต่ืนเตนเล่ือมใสกันมาก พระพุทธเจาทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท

หาม โดยทรงตําหนิวา ไมสมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งเปนธรรมลํ้าสามัญมนุษย เพราะเห็นแกบาตรท่ีเปนของ

มีคาตํ่า ทรงเปรียบการทําเชนนั้นวา เปนเหมือนสตรีท่ีเผยอวัยวะพึงสงวนใหเขาดูเพราะเห็นแกเงินทองของตํ่าคา 
ตามเรื่องท่ีเกิดข้ึนน้ัน เหตุผลสวนท่ีปรากฏชัด ซึ่งพระพุทธเจาทรงปรารภกอนท่ีจะทรงบัญญัติสิกขาบท

เหลานี้ ก็คือ เปนการไมสมควร ท่ีจะอวดคุณความดี และความเกงกลาสามารถพิเศษของตน เพราะเห็นแกลาภ 

สักการะ หรือผลประโยชนตางๆ แตในเวลาท่ีทรงบัญญัติจริง ปรากฏวา ทรงเปดกวางใหสิกขาบทน้ันมีขอบเขต

ครอบคลุมเหตุจูงใจทุกอยาง ไมจํากัดเฉพาะการอวดหรือแสดงเพราะเห็นแกลาภสักการะและผลประโยชนท่ีจะ

ไดเทาน้ัน   
ในเรื่องนี้ เพื่อเสริมความเขาใจใหกวางขึ้น สมควรที่จะพิจารณาถึงเจตนารมณท่ีลึกซึ้งลงไปอีกดวย เชน 

การท่ีไมทรงประสงคใหประชาชนต่ืนเตนหลงใหลกับส่ิงท่ีเขาใจวาสูงสงเกินวิสัยของตน แลวหันไปคิดพึ่งพาฝาก

ความหวังไวกับผูอื่น ส่ิงอื่น จนละเลยการเพียรพยายามทําตามเหตุผลท่ีเปนวิสัยของตน
1874

 ดังน้ีเปนตน  
แตส่ิงท่ีควรพูดถึงในท่ีนี้ ก็คือ เจตนารมณท่ีคํานึงถึงสงฆ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา การดํารง

อยูแหงธรรมวินัยเพื่อประโยชนสุขของชาวโลกนั้น ข้ึนอยูกับสงฆท่ีเปนสวนรวม การท่ีจะสืบตอพระศาสนาหรือ

รักษาธรรมวินัย จงึตองทําใหสงฆคงอยูยั่งยืน พูดอยางชาวบานวา พระพุทธเจาทรงฝากธรรมวินัยไวกับสงฆ มิใช

ไวกับบุคคลผูใดผูหนึ่ง ซึ่งไมอาจคงอยูไดนาน   
พระพุทธเจาทรงมุงหมายใหประชาชนทํานุบํารุงภิกษุท้ังหลาย และสัมพันธกับภิกษุท้ังหลายในฐานะท่ี

เปนสงฆ ใหทาน บํารุง และสัมพันธกับพระภิกษุ ในฐานะท่ีทานเปนภิกษุรูปหนึ่ง หรือเปนตัวแทนผูหนึ่งของสงฆ 

ไมใชในฐานะของบุคคลชื่อ ก. ช่ือ ข. ชื่อ ค. แมวาภิกษุรูปใดรูปหน่ึงหรือบางรูปเกงกลาสามารถ หรือบรรลุธรรม

วิเศษ ความสัมพันธของทานกับประชาชน ก็จะแสดงออกทางสงฆหรือผานสงฆ ใหสงฆมีสวนรวมในผลสําเร็จ

ของทานดวย   
คําท่ีพูดน้ีพอจะมองเห็นไมยาก ในกรณีท่ีภิกษุรูปหนึ่งมีความดีงามความสามารถพิเศษ ถาความดีงาม

ความสามารถนั้นเปนไปในฐานะท่ีทานเปนภิกษุรูปหนึ่ง ผลไดท่ีมีมาถึงภิกษุรูปน้ัน จะมีมาถึงสงฆดวย หรือสงฆ

จะมีสวนไดรับผลดวย สงฆจะเจริญงอกงามไปกับภิกษุรูปน้ัน แตในทางตรงขาม ถาความดีงามความสามารถของ

ภิกษุน้ัน แสดงออกในฐานะบุคคลผูมีชื่อน้ีโดยเฉพาะ เปนพวกกลุมน้ันกลุมนี้โดยเฉพาะ ภิกษุน้ันจะเจริญเติบโต

ข้ึน แตเปนความเจริญเติบโตสวนตวัหรือเฉพาะกลุมของตัว ท่ีบ่ันรอนใหสงฆซูบโทรมออนแอลง   
การอวดคุณวิเศษของภิกษุ ยอมทําใหประชาชนรวมจุดความสนใจไปที่ภิกษุน้ัน และหันไปทุมเทความ

อุปถัมภบํารุงให แตในเวลาเดียวกัน สงฆจะดอยความสําคัญลง ภิกษุสวนใหญไมไดรับความเอาใจใส ขาดผลได 

และสงฆสวนรวมก็จะออนกําลังลง   
ดวยเหตุน้ี จึงมีตัวอยางพระอรหันตบางทานในสมัยพุทธกาล เม่ือความดีเดนและความสามารถพิเศษ

ของทานปรากฏเปนท่ีรูขึ้น และในเม่ือความสนใจตอตัวทาน เปล่ียนจากความสนใจในฐานะภิกษุรูปหนึ่ง กลายไป

เปนความผูกพันในตัวบุคคล พรอมกับมีลาภผลติดตามมา ตัวทานกลายเปนที่รวมความสนใจแทนสงฆ หรือเปน

เหตุใหความสนใจตอภิกษุสวนมากและความสําคัญของสงฆลดลง ทานก็หลีกออกไปเสียจากท่ีน้ัน
1875 

                                                 
1874  ดู ตอนตอไป ที่วาดวยเรื่องพนสามัญวิสัย 

1875  พึงพิจารณาเรื่อง พระอิสิทัตตะ และพระมหกะ ใน สํ.สฬ.๑๘/๕๔๖-๕๕๗/๓๔๙-๓๕๘; องฺ.อ.๑/๔๑๗ 
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กลาวโดยสรุป การอวด หรือบอกกลาวอุตริมนุสสธรรม คือคุณวิเศษของตน แกชาวบาน แมจะเปนจริง

ก็มีผลเสียหายท่ีสําคัญแกสวนรวม ดังน้ี 
๑. ทําใหชาวบานตื่นเตนระดมความสนใจมารวมท่ีบุคคลผูเดียว หรือกลุมเดียว แทนสนใจสงฆ ดังได

กลาวแลว และชาวบานผูไมรูไมเขาใจ ก็จะคิดเปรียบคิดเทียบ เกิดความรูสึกดูถูกดูแคลนทานอื่น กลุมอื่น อยาง

ถูกตองบาง ผิดพลาดบาง เปนโทษแกตนเอง และแกพระศาสนาโดยสวนรวม ความขอนี้สัมพันธกับขอตอๆ ไปดวย 
๒. เม่ือมีการอวดกันได ไมเฉพาะทานที่รูจริงไดจริงเทาน้ันที่จะอวด ทานท่ีสําคัญตนผิดก็จะอวด แตท่ี

รายแรงยิ่งก็คือ เปนชองใหผูไมละอายท้ังหลายพากันฉวยโอกาสอวดกันวุนวาย ชาวบานซึ่งไมรูไมมีประสบการณ
เอง ก็แยกไมถูกวาอยางไหนจริงอยางไหนเท็จ บางคราวที่เท็จ มองในสายตาชาวบาน กลับเห็นเปนอัศจรรย

นาเชื่อถือกวา ดังท่ีผูเชี่ยวชาญการหลอกหรือเลนกลลวงชาวบานไดสําเร็จกันมามาก ขอน้ีสัมพันธกับขอตอไปอีก 
๓. ชาวบานระดับโลกิยปุถุชนท้ังหลาย มีความพอใจนิยมชมชอบตางๆ กัน ต่ืนเตนในตางส่ิงตางระดับ

กัน และผูท่ีบรรลุธรรมวิเศษ ก็มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติและความสามารถดานอื่นๆ ตางๆ กันไป มิใชจะมี

คุณสมบัติท่ีพรอมจะเปนผูนําตามรอยบาทพระศาสดาไดเหมือนกัน บางทานบรรลุธรรมวิเศษแลว พูดสอน

อธิบายไมเปน คลายกับพระปจเจกพุทธะ สูแตพระพหูสูตท่ียังไมบรรลุก็ไมได เปรียบไดกับคนท่ีไดไปเท่ียวถิ่น

หางไกลเห็นมาดวยตนเอง กลับมาแลว บางคนพูดคุยเลาใหคนอื่นฟง ไมจับจิตจูงใจ สวนบางคน ไมเคยไปจริง
เลย แตเลาไดเปนคุงเปนแคว นาต่ืนเตน เหมือนอยางคุณครูบางทาน สอนวิชาภูมิศาสตรเมืองฝรั่งเกง ท้ังท่ีตนเอง
ไมเคยไป หรือในดานบุคลิกลักษณะ บางทานสําเร็จอริยผลแลวก็จริง แตรูปรางไมชวนเล่ือมใส เชนอยางพระ

อรหันตช่ือลกุณฏกภัททิยะ ผูมีรางเตี้ยคอม ถูกพระหนุมเณรนอยคอยลอเลียนเยาแหยอยูเสมอ จนพระพุทธเจา

ตองทรงชวยอนุเคราะห
1876

 ในกรณีเชนน้ี ทานท่ีบรรลุจริงน่ันแหละ เม่ือบอกเขา กลับจะทําใหคนไมเชื่อ หรือถา
เช่ือเขา ก็เลยหมดหรือคลายความเล่ือมใสในพระศาสนาลงไป สวนคนที่ไมไดจริง แตพูดคลอง หลอกเกง 

ลักษณะดี กลับนําฝูงชนสูทางผิดไปไดจํานวนมาก 
๔. เม่ือทานที่บรรลุจริง อวดดวย สอนเกงดวยบาง ทานท่ีบรรลุจริง สอนไมเปน แตอวดเขาบาง ทานที่

ไมรูจริง สําคัญตนผิดคิดวาบรรลุแลว เท่ียวบอกเลาไปบาง ทานท่ีไมบรรลุ แตชอบหลอก พูดลวงเขาไปบาง 

ตอไปหลักพระศาสนาก็จะสับสนปนเปฟนเฟอน ไมรูวาอันใดแทอันใดเทียม บางทานมีสวนรูจริงในประสบการณ

บางแงบางอยาง แตทําอรรถกับพยัญชนะใหเคล่ือนคลาดจากกัน เพราะหยอนความรูทางปริยัติ ก็ทําใหหลักธรรม

สับสน พาคนเขาใจเขว และเสียเอกภาพแหงคําสอนของพระศาสดา  
ความจริงน้ัน การยืนยันความตรัสรู เปนภารกิจของพระศาสดา ซึ่งเปนผูนํา จําเปนตองประกาศหรือ

ยืนยัน ในเมื่อจะทําหนาท่ีต้ังพระศาสนา และปกปองพระศาสนาน้ันพรอมท้ังหมูสาวก สวนหมูสาวกภายหลัง เม่ือ

สมัครเขามา ก็คือยอมรับคําสอนของพระศาสดาแลว การยืนยันหรืออางอิงจึงไปอยูท่ีองคพระศาสดาและคําสอน

ของพระองค ความรับผิดชอบในการสอน ไมอยูท่ีอางการบรรลุของตน แตอยูท่ีสอนใหตรงกับคําสอนของพระ

ศาสดา หรือสอนตัวพระพุทธศาสนาแทๆ   
ดังน้ัน สาวกท้ังหลายจึงมุงวาจะสอนใหถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา เอาความซื่อตรงตอคําสอน

ของพระศาสดา เปนเกณฑพื้นฐานท่ีจะวัดความถูกตองของการสอนพระพุทธศาสนา ไมจําเปนตองอางการบรรลุ

ของตนเปนหลักเกณฑตัดสิน ก็จะดํารงเอกภาพแหงคําสอน และเอกภาพแหงพระพุทธศาสนาท้ังหมดเอาไวได 

                                                 
1876  สํ.นิ.๑๖/๗๐๔/๓๒๕; ขุ.อุ.๒๕/๑๕๑/๒๐๐; ธ.อ.๔/๓๕; ๗/๔๔; ชา.อ.๓/๑๘๙ 
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อนึ่ง เมื่ออวดคุณวิเศษออกไปแลว มีผูเล่ือมใส เอาลาภสักการะมาถวาย ของถวายน้ันกลายเปนของท่ี

ไดมาเพราะการพูดอวดน้ันเอง ทางพระวินัยถือวาเปนลาภไมบริสุทธ์ิ 
พูดใหลึกลงไปอีก ทานวา ไมตองกลัววาผูบรรลุอริยผลแลวจะมาพูดอวดอางหรือปาวประกาศ เพราะ

เปนธรรมดาของพระอริยะท้ังหลายเองท่ีวาทานไมอวด หรือพูดอีกอยางหน่ึงวา ผูท่ีอวดวาตนเปนพระอริยะ ก็คือ

อวดวาไมไดเปนอริยะน่ันเอง ผูท่ีอวดคุณวิเศษท่ีมีจริง จะมีก็แตปุถุชนซึ่งไดคุณวิเศษข้ันโลกีย เชน ฌานสมาบัติ 

เปนตน
1877 

ข) ทําไมจึงทรงยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากที่สุด 
เรื่องท่ีพูดมานี้ โยงไปถึงคติเกี่ยวกับสังฆทาน ซึ่งเปนธรรมสําคัญอีกขอหน่ึง ทาน คือการให ในทางพุทธ

ศาสนา แบงเปน ๒ อยาง คือ ใหแกบุคคลหรือใหเจาะจงจําเพาะตัวผูน้ันผูน้ี เรียกวา ปาฏิปุคคลิกทาน และใหแก

สงฆหรือใหมุงเพื่อสวนรวม เรียกวา สังฆทาน   
คําสอนในเรื่องนี้มีวา สําหรับการใหแกบุคคล การใหแกคนช่ัวหรือคนมีคุณความดีนอย มีผลนอย การ

ใหแกคนมีคุณความดีมาก มีผลมาก แตการใหแกสวนรวมหรือสงฆ มีผลมากกวาการใหแกบุคคลไมวากรณีใดๆ 

พระพุทธเจาทรงแยกประเภทปาฏิปุคคลิกทาน หรือการใหแกบุคคลออกไป เชน ใหแกพระพุทธเจา ใหแกพระ

ปจเจกพุทธเจา ใหแกพระอรหันตสาวก ตลอดลงไปจนถึงใหแกปุถุชนมีศีล ปุถุชนทุศีล และใหแกสัตวดิรัจฉาน 

ทรงเปรียบเทียบวา ใหแกสัตวดิรัจฉาน มีคุณความดีเปนรอย ใหแกปุถุชนทุศีล มีคุณความดีเปนพัน ใหแก

ปุถุชนมีศีล มีคุณเปนแสน ใหแกนักบวชภายนอกท่ีไมมีราคะ มีคุณเปนแสนโกฏิ ใหแกพระโสดาบัน มีคุณเปน

อสงไขย ใหแกบุคคลมีคุณความดียิ่งกวานั้นไป เปนอันไมตองพูดถึง  
สวนของที่ใหเพื่อสงฆ ก็อาจจะถวายแกสงฆสองฝาย (ภิกษุสงฆ และภิกษุณีสงฆ) มีพระพุทธเจาเปน

ประมุข ซึ่งนับวาเปนสังฆทานขั้นครบถวนท่ีสุด ถัดจากน้ัน ก็อาจถวายแกสงฆสองฝายในเม่ือพระพุทธเจา

ปรินิพพานแลว ตลอดลงมาจนถึงถวายโดยใหจัดภิกษุหรือภิกษุณีจํานวนเทาน้ันเทาน้ีจากสงฆมารับ (เปนตัวแทน

สงฆ โดยไมเจาะจงวาองคนั้นองคนี้) หรือแมแตเมื่อกาลเวลาลวงไปนาน ธรรมวินัยจวนจะส้ิน จะถวายแกพวก

พระทุศีลเหลือแตผาเหลืองหอยคอ แตถวายในนามของสงฆ ก็ยังมีผลมากมาย พระพุทธเจาทรงสรุปวา  

“เราไม่กล่าวว่า ปาฏิปุคคลิกทาน (ให้แก่บุคคล) มีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงฆ์ โดยปริยาย
ใดๆ เลย”1878  

พระพุทธเจาเคยทรงสนทนากับคฤหบดีคนหนึ่งในเรื่องน้ี  

ตรัสถาม: น่ีแน่ะท่านคฤหบดี ทานในตระกูล ท่านยังให้อยู่หรือ? 
คฤหบดีทูลตอบ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังให้อยู่ และทานนั้น ข้าพระองค์

ถวายในพระภิกษุผู้ถืออยู่ป่า ถือบิณฑบาต ถือครองผ้าบังสุกุล ซึ่งเป็นพระอรหันต์ หรือบรรลุ
อรหัตตมรรค 

พระพุทธเจาไดตรัสแนะนําวา ทานคฤหบดีเปนคฤหัสถ อยูครองเรือน ยุงอยูกับครอบครัว ยากท่ีจะรูได

วา พระองคไหนเปนพระอรหันต หรือบรรลุอรหัตตมรรค   
                                                 
1877  ดู วินย.อ.๒/๓๐๔ 

1878  ดู ม.อุ.๑๔/๗๑๐-๗๑๓/๔๕๘-๔๖๑; และพึงเทียบ องฺ.นวก.๒๓/๒๒๔/๔๐๗ 
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พระองคตรัสวา ไมวาพระอยูปา หรือพระอยูถิ่นบาน ไมวาพระถือบิณฑบาต หรือพระรับนิมนต ไมวา

พระถือหมผาบังสุกุล หรือพระหมจีวรท่ีคหบดีถวาย ถาเปนผูฟุงซาน ถือตัว เหอเหิม ปากกลา พูดเลอะ สติเฟอน 

ไมมีสัมปชัญญะ ใจไมต้ังม่ัน จิตพลาน ไมสํารวมอินทรีย ก็นาติเตียนท้ังน้ัน, ถาไมฟุงซาน ไมถือตัว ไมเหอเหิม 

ไมปากกลา ไมพูดเลอะ มีสติมั่น มีสัมปชัญญะ ใจต้ังมั่น จิตแนวแน สํารวมอินทรีย ก็นาสรรเสริญท้ังนั้น  
สุดทาย ตรัสเชิญชวนคฤหบดีใหใหทานในสงฆ เม่ือถวายทานในสงฆ จิตจักผองใส เมื่อจิตผองใส ตาย

ก็ถึงสุคติ
1879 
รวมความวา การแสดงออกและการปฏิบัติตนของพระภิกษุ นอกจากมุงเพื่อฝกอบรมตนแลว พึง

คํานึงถึงประโยชนของสงฆและประชาชน อยางนอยท่ีสุด ในข้ันตน จะตองทําใหคนที่เขามาเกี่ยวของกับตน หรือ

คนท่ีตนเขาไปเกี่ยวของ มีจิตใจปลอดโปรงเบิกบานผองใสดวยขอปฏิบัติทางวินัย ข้ันตอไป ถาสามารถยิ่งกวานั้น 

ก็พึงทําใหเขาเจริญงอกงามข้ึนโดยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ดวยการแนะนําส่ังสอนธรรม   
พูดอีกอยางหนึ่งวา พระภิกษุมีหนาท่ีเพื่อชาวบานอยู ๒ ดาน หนาท่ีทางวินัย ไดแก ทําจิตใจของ

ประชาชนใหผองใสดวยศีลวัตร และหนาท่ีทางธรรม ไดแก นําเอาความจริง ความดีงาม ไปเผยแพรใหเขาเจริญ

ยิ่งขึ้นไป   
สวนคฤหัสถ คือชาวบาน เมื่อเขาไปเกี่ยวของกับพระภิกษุ พึงมุงเพื่อประโยชนทางจิตใจ ท่ีจะไดรับส่ิงซึ่ง

ทําใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปในธรรม และเมื่อจะอุปถัมภบํารุงพระภิกษุ พึงคํานึงถึงประโยชนท่ีสงฆจะไดรับ แม

ในกรณีท่ีเปนปาฏิบุคลิก เม่ือจะเลือกเกี่ยวของหรือบํารุงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ก็พึงทําดวยประสงคท่ีจะใหสงฆดํารง

อยูยั่งยืน เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมากตลอดกาลยาวนาน 

หัวใจของวินัย: เคารพสงฆ ถือสงฆและกิจสงฆเปนใหญ ม่ันในสามัคคี 
ชูธรรม ถือหลักการ มีประโยชนสุขของประชาชนเปนจุดหมาย 

เนื้อหาเทาท่ีกลาวมาแลวในบทน้ี ไดบรรยายเจตนารมณทางสังคมของศีล ซึ่งแสดงออกในรูปลักษณะ

ตางๆ เฉพาะบางแงบางดานที่เห็นวานาสังเกต ความจึงยังออมคอมและยอนไปยอนมา เห็นควรสรุปย้ําไว ณ ท่ีน้ี

วา สาระสําคัญ ท่ีเปนแกนกลางแหงเจตนารมณทางสังคมของศีล โดยเฉพาะศีลท่ีเปนระดับวินัย ก็คือ ความ

เคารพในสงฆ การถือสงฆและกิจของสงฆเปนใหญ การถือความเจริญมั่นคงของสงฆหรือประโยชนสุขของ

สวนรวมเปนสําคัญ และการมีความรับผิดชอบอยางสูงตอสงฆและประโยชนสุขของสงฆ เจตนารมณน้ี 

พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลายไดประพฤติปฏิบัตินําเปนแบบอยางไวแลว 
ความเคารพในสงฆ มีความหมายเน่ืองอยูดวยกันกับความเคารพในธรรมและความเคารพในวินัย หรือ

ความเคารพธรรมวินัย เพราะการรับผิดชอบตอสงฆและปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขแหงสงฆ ก็คือ การปฏิบัติท่ีชอบ

ดวยธรรม และเปนไปตามวินัย
1880 

การมีความรับผิดชอบตอสงฆและประโยชนสุขของสงฆ มีความหมายเนื่องอยูดวยกันกับการปฏิบัติเพื่อ

ประโยชนสุขของพหูชน เพราะสงฆหมายถึงสวนรวม และสงฆไดมีขึ้นก็เพื่อประโยชนสุขของพหูชน1881 

                                                 
1879  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๐/๔๓๗ 
1880  ดูตัวอยางมติอรรถกถา วินย.อ.๓/๕๗๙ 

1881  ดูคติแหงการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน ที่กลาวถึงแลวขางตน 



๙๓๐  พุทธธรรม 
 

พระพุทธเจาทรงเปนผูนําในการปฏิบัติเชนนี้ ดังพุทธพจนวา 
“ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง 

สักการะ เคารพ นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นตราชู เป็นธรรมาธิปไตย จัดการ
รักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม แก่ภิกษุ...ภิกษุณี...อุบาสก...อุบาสิกาทั้งหลาย โดยนัยว่า 
กายกรรม...วจีกรรม...มโนกรรม...อาชีวะ...คามนิคม อย่างน้ีควรเสพ อย่างน้ีไม่ควรเสพ”1882 

“เราสักการะ เคารพ อาศัยธรรมที่เราได้ตรัสรู้นั้นเองเป็นอยู่ และเมื่อใด สงฆ์ประกอบด้วย
ความเติบใหญ่ เม่ือน้ัน เราย่อมมีความเคารพแม้ในสงฆ์”1883 
ดวยเหตุน้ี เม่ือมีภิกษุจํานวนมากข้ึน เจริญดวยความรูและประสบการณ คณะสงฆแพรหลายขยาย

กวางขวางออกไป พระพุทธเจาจึงไดทรงบัญญัติสังฆกรรมประเภทตางๆ ข้ึน และทรงมอบอํานาจใหท่ีประชุมสงฆ

เปนใหญในสังฆกรรมเหลานั้น ทรงหยุดเลิกการใหอุปสมบทโดยพระสาวกรายบุคคล เปล่ียนเปนการใหอุปสมบท

โดยสงฆ และตอมาก็ทรงหยุดการใหอุปสมบทแมโดยพระองคเอง ดังน้ีเปนตน1884 
ดังนั้น เม่ือพระนางมหาปชาบดีโคตมี นําคูผาชุดใหมท่ีทรงตัดเย็บเอง เขามาถวายแดพระพุทธเจา พระ

พุทธองคจึงตรัสวา:  
“ดูกรพระนางโคตมี โปรดทรงถวายแก่สงฆ์เถิด เมื่อท่านถวายแก่สงฆ์ ทั้งเรา ทั้งสงฆ์ จัก

เป็นอันได้รับการบูชา”1885 
และเม่ือจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ไดตรัสวา  

“ดูกรอานนท์ ธรรมและวินัย ที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย นั้นคือ
ศาสดาของพวกเธอ เม่ือเราล่วงลับไป”1886 
ภายหลังพุทธปรินิพพานแลว คราวหนึ่ง วัสสการพราหมณไดถามพระอานนทวา 

“ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหม ที่ท่านพระโคตมะได้ทรงแต่งตั้งไว้ว่า: เม่ือ
เราล่วงลับไป ภิกษุน้ีจักเป็นหลักอ้างอิง ซึ่งเป็นผู้ท่ีพวกท่านคอยแล่นเข้าหาอยู่ในบัดน้ี?” 
พระอานนทตอบวา ไมมี และแมแตภิกษท่ีุสงฆเลือกต้ัง ท่ีภิกษุเถระจํานวนมากแตงต้ังเตรียมไวลวงหนา

กอนพุทธปรินิพพาน ก็ไมมี แตกระน้ัน  
“ดูกรพราหมณ์ พวกเรามิใช่จะไร้หลักอ้างอิง พวกเรามีหลักอ้างอิง คือมีธรรมเป็นหลักอ้างอิง” 

ทานอธิบายการมีธรรมเปนหลักอางอิงวา 
“ดูกรพราหมณ์ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้ผู ้ทรงเห็น

พระองค์นั้น ทรงบัญญัติไว้ ปาติโมกข์ที่ทรงแสดงไว้ มีอยู่ ซึ่งเมื่อถึงวันอุโบสถ พวกข้าพเจ้ามี
จํานวนเท่าใดอาศัยเขตคามหนึ่งอยู่ ทั้งหมดทุกรูปน้ัน ก็จะมาประชุม ณ ที่เดียวกัน ครั้นแล้วจะเชิญ
ภิกษุรูปที่ทรงจําปาติโมกข์ได้คล่องให้สวดแสดง ถ้าขณะเมื่อสวดแสดงอยู่ ปรากฏภิกษุมีอาบัติคือมี
โทษที่ล่วงละเมิด อาตมภาพทั้งหลาย จะปรับโทษให้เธอปฏิบัติตามธรรม ตามคําอนุศาสน์ การที่เป็น
ดังน้ี จะช่ือว่าพวกภิกษุผู้เจริญทําการปรับโทษ ก็หามิได ้ธรรม (ต่างหาก) ปรับโทษ” 

                                                 
1882  องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๓๓/๑๖๘; ดูประกอบที่ องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓/๑๓๘; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๑๕/๕๒๕ 
1883  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑/๒๗ 
1884  ดู วินย.๔/๘๕/๑๐๓ 
1885  ม.อุ.๑๔/๗๐๗/๔๕๗ 
1886  ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘. 



บทท่ี ๑๙  ศีลกับเจตนารมณทางสังคม   ๙๓๑ 
 

  

และภิกษุท่ีเปนหลัก ก็มีอยูตามคําอธิบายของทานวา 
“ดูกรพราหมณ์ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ๑๐ ประการ ที่พระผู้มีพระภาคอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น พระองค์นั้น ได้ตรัสไว้ มีอยู่ ซึ่งในบรรดาอาตมภาพ
ทั้งหลาย หากผู้ใดมีธรรมเหล่านั้น พวกอาตมภาพก็จะสักการะ เคารพ นับถือ บูชา อิงอาศัย
ท่านผู้น้ัน เป็นอยู่”1887 

ภิกษุผูไดรับมอบหมายใหวินิจฉัยอธิกรณ (ตัดสินคดี) ตองถือหลักปฏิบัติวา พึงเปนผูเคารพสงฆ มิใช

เคารพบุคคล พึงเคารพสัทธรรม (ความจริง ความถูกตอง ความเปนธรรม) มิใชเคารพอามิส
1888 

พระอรหันตสาวกผูใหญ ก็ตองประพฤตินําเปนตัวอยางในการเอาใจใสกิจของสงฆ เชนเรื่องท่ี

พระพุทธเจาทรงเตือนใหพระมหากัปปนะไปรวมประชุมอุโบสถสังฆกรรม ตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบัติ

ตามพระวินัย แมวาทานเปนพระอรหันตผูบริสุทธ์ิอยูแลว
1889

 และพระมหากัสสปอยูหางท่ีประชุมสงฆทําอุโบสถ

ประมาณ ๔ กิโลเมตร เมื่อถึงวันอุโบสถ แมจะเดินทางลําบาก ตองลุยขามแมน้ําสายหนึ่งระหวางทาง ทานก็เดิน
เทาไปเขารวมประชุม

1890 
พระภิกษุอรหันต หรืออนาคามี ท่ีเขานิโรธสมาบัติได กอนจะเขาสมาบัตินั้น ตองกําหนดใจไวกอนวา “ถา

เม่ือเราเขานิโรธอยู ๗ วัน สงฆตองการจะทําสังฆกรรมอะไรสักอยางหนึ่ง เชน ญัตติกรรม เปนตน เราจักออก

ทันที ไมทันใหภิกษุใดตองมาเรียก” เพราะอาณา คือ อํานาจของสงฆ เปนเรื่องสําคัญท่ีตองเคารพ1891 
เม่ือมีเรื่องราว เหตุการณสําคัญเก่ียวกับประโยชนสุขของสงฆสวนรวม หรือกระทบถึงความเส่ือมความ

เจริญของพระศาสนา ภิกษุท้ังหลาย โดยเฉพาะพระอรหันต จะตองใสใจขวนขวายจัดทําดําเนินการ เชน การ

จัดทําสังคายนา ชําระสงฆใหบริสุทธ์ิ การปกปองธรรมจากความคลาดเคล่ือน หรือจากบุคคลและลัทธิท่ีจวงจาบ
กลาวราย การรักษาพระศาสนาใหอยูรอดระหวางมีภัย ตลอดจนการชวยกันสราง สรรหา และรักษาตัวบุคคล ผู
สามารถรักษาหรือเชิดชูพระศาสนา เปนตน

1892
  

แลเม่ือกิจของสงฆเกิดขึ้นเชนน้ันแลว ผูใดเพิกเฉยละเลย สงฆยอมลงโทษเอาได แมวาทานผูนั้นจะเปน

พระอรหันต และเหตุท่ีทําใหไมไดมารวมจะเปนกิจสวนตัวท่ีดีงามไรโทษ เชน เขาฌานสมาบัติอยู เปนตน
1893

 ก็

ตาม เมื่อสงฆมีมติลงโทษ ผูถูกลงโทษมีโอกาสแถลงช้ีแจงเหตุผล แตเม่ือสงฆช้ีขาดอยางใด ก็ปฏิบัติตามอยาง

น้ัน เชน กรณีของพระอานนทในการสังคายนาคร้ังท่ี ๑
1894

 ดังเคยกลาวถึงในตอนวาดวยภาวะทางความประพฤติ

ของผูบรรลุนิพพานขางตนแลว  

                                                 
1887  ม.อุ.๑๔/๑๐๘-๑๑๓/๙๑-๕; ปสาทนียธรรม ๑๐ นั้นคือ มีศีล เปนพหูสูต สันโดษ ไดฌาน ๔ และอภิญญา ๖ 
1888  วินย.๘/๑๐๘๓/๔๐๔ (เคารพในท่ีนี้ ถาเกรงเขาใจความหมายในภาษาไทยคลาดเคล่ือน ทานแปลวา หนัก คือ หนักในสงฆ ไมใช

หนักในบุคคล หนักในสัทธรรม ไมใชหนักในอามิส) 

1889  วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘ 

1890  วินย.๔/๑๖๒/๒๑๔ (วินย.อ.๓/๑๓๔ วาไกล ๑ คาวุต คือ ๔ ก.ม. แตบางทานวา ๓ คาวุต คือ ๑๒ ก.ม.) 
1891  ดู วิสุทฺธิ.๓/๓๖๗; ปฏิสํ.อ.๓๗๘; วินย.ฏีกา ๓/๕๙๕ 
1892  เชน สังคายนาครั้งที่ ๑ - ๒ – ๓ และกรณีพระเจามิลินท (วินย.๗/๖๑๔/๓๘๐; ๖๓๘-๖๔๑/๔๐๓-๗; วินย.อ.๑/๕๗; มิลินฺท.๑๐; 

วิภงฺค.อ.๕๘๑) 
1893  เชน วินย.อ.๑/๓๕; มิลินฺท.๑๒ เปนตน 
1894  วินย.๗/๖๒๒/๓๘๗. 



๙๓๒  พุทธธรรม 
 

ไมเฉพาะเรื่องราวสําคัญใหญโต เกี่ยวดวยความเจริญความเส่ือมของพระศาสนา หรือประโยชนสุขของ
สวนรวมทั้งหมดเทานั้น แมแตกิจธุระเล็กๆ นอยๆ ของบุคคลในหมู ท่ีตองอาศัยเรี่ยวแรงหลายคนชวย เชน การ

ตัดเย็บทําจีวรในสมัยโบราณ เปนตน ก็เปนธรรมเนียมที่จะตองเอาใจใสขวนขวายชวยกันจัดชวยกันทํา 

โดยเฉพาะยิ่งจะตองรวมมือกันเปนพิเศษ ในเม่ือเปนเรื่องเนื่องอยูกับสังฆกรรม เชน ในกฐินกรรม ซึ่งสงฆตกลง

กันมอบผาของสวนรวมใหแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ภิกษุทุกรูป ไมวาจะเปนพระเถระหรือมีคุณพิเศษใดๆ ก็พึงตอง

มาชวยกันทําผานั้นเปนจีวรใหสําเร็จ
1895 

อยางไรก็ตาม เรื่องความรับผิดชอบใสใจชวยกิจธุระในหมูสงฆน้ี อาจแยกประเภทเพื่อจัดระดับ

ความสําคัญ ไดเปน ๒ อยาง คือ 
ก. กิจธุระภายในสงฆ ท่ีเปนเรื่องปลีกยอยเฉพาะสวนเฉพาะกรณี หรือกิจธุระของเพื่อนรวมหมูคณะ 

ซึ่งพึงเอาใจใสชวยเกื้อกูลกัน  ในฐานะที่มีชีวิตอยูรวมกัน  อันพึงปฏิบัติตามหลักสรางความสามัคคี  ซึ่งเรียกวา 
สาราณียธรรม ขอท่ีใหต้ังเมตตากายกรรมตอกัน คือ ชวยเหลือกิจธุระกัน เกื้อกูลกัน ชวยรักษาพยาบาลกันใน

ยามเจ็บไข เปนตน และตามหลักสาราณียธรรมอีกหมวดหนึ่ง ในขอ กิงกรณีเยสุทักขตา คือ ขยันชวยเหลือกิจ

ธุระของผูรวมหมูคณะ หรือของชุมชน ไมวาเรื่องนอย ไมวาเรื่องใหญ เอาใจใสขวนขวายทุกอยาง
1896 

ข. กิจการเก่ียวกับสงฆ ซึ่งกระทบถึงประโยชนสุขหรือความเจริญม่ันคงของสวนรวมท้ังหมด หรือเรื่อง

ท่ีตองอาศัยการพิจารณาตัดสินใจรวมกัน อันพึงปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม อยางนอยสองขอแรก คือ หมั่น

ประชุมกันเนืองนิตย และพรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมพรอมกัน พรอมเพรียงกนัทํากิจกรณียของสงฆ
1897 

สําหรับกิจธุระประเภทแรก (ก.) ถาภิกษุรูปใดนิ่งดูดาย ไมเอาใจใสชวยเหลือ ยอมถูกตําหนิติเตียน และ

อาจยกขึ้นเปนขอกลาวโทษ เพื่อเรียกตัวมาช้ีแจงเหตุผล และแนะนําตักเตือนได แตก็มีขอยกเวน เชน งานนั้นมี

ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะจัดทําไดอยูแลว หรือมีผูท่ีชวยเหลือจํานวนมากพอแกการ และภิกษุนั้นมีกิจสําคัญของ

ตนเองอยู คือสุดแตเหตุผลสมควร   
ดังตัวอยางเร่ืองภิกษุใหมรูปหน่ึง ในเวลาบายเขากุฏิอยูเงียบ ภิกษุท้ังหลายทําจีวรกัน ไมออกมาชวย 

พวกภิกษุจึงไปทูลกลาวโทษเธอแดพระพุทธเจา พระองคโปรดใหเรียกตัวเธอมาซักถาม ทรงทราบวาเธอบําเพ็ญ

ฌาน ก็ตรัสไมใหภิกษุท้ังหลายติเตียนเธอ
1898

 หรือบางคราวคนหมูมากวุนกังวลกับเรื่องของสวนรวมอยางไร

จุดหมาย ไมไดสาระ ภิกษุท่ีเรงปฏิบัติธรรมเงียบอยู ไมมาวุนกับหมู ยังช่ือวาทําตัวถูกตองกวา
1899 

สวนกิจธุระประเภทท่ีสอง (ข.) ไมมีขอยกเวน เพราะเปนกิจสงฆโดยตรง เมื่อสงฆประชุมดําเนินกิจ ท่ี

เรียกวาสังฆกรรม ภิกษุตองเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน หากอาพาธ หรือมีเหตุใหเขาประชุมไมได ก็ตองมอบ

ฉันทะแกสงฆ ดังน้ีเปนตน
1900

   
                                                 
1895  วินย.อ.๓/๒๑๒ 
1896  สาราณียธรรมหมวดแรก เชน องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๒/๓๒๒; สาราณียธรรมหมวดท่ีสอง มาใน องฺ.ทสก.๒๔/๕๐/๙๓ และมักรูจักกันใน

ชื่อวา นาถกรณธรรม เชน องฺ.ทสก.๒๔/๑๗/๒๕ แตกิงกรณีเยสุทักขตานี้ มาในหมวดธรรมอ่ืนอีกหลายแหง เชน วินย.๔/๑๐๐/

๑๔๖; องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๖/๑๒๘; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๑/๓๖๖ 
1897  เชน ที.ม.๑๐/๗๐/๙๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๑/๒๑; สมคฺคา วุฏหิสฺสนฺติ แปลนัยหน่ึงวา พรอมเพรียงกันออกทํางาน และอีกนัยหนึ่งวา 

พรอมเพรียงกันเลิกประชุม (ที.อ.๒/๑๖๐) 
1898  สํ.นิ.๑๖/๖๙๖-๙/๓๒๒-๔ 
1899  ดูเรื่อง อัตตทัตถเถรวัตถุ ใน ธ.อ.๖/๒๔ (บาลี = ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๗) 
1900  เชน วินย.๔/๑๘๒/๒๓๗ 



บทท่ี ๑๙  ศีลกับเจตนารมณทางสังคม   ๙๓๓ 
 

  

แตในการรวมขวนขวายจัดดําเนินการท่ีเปนสวนรายละเอียด จะตองคํานึงถึงและใหโอกาสแกบุคคลผูมี

หนาท่ีเกี่ยวของ หรือผูควรรับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ ดวย คือ จะตองดู ตองฟง ตองหวัง ท่ีบุคคลเหลานั้นเปน

เบ้ืองตน การไมตระหนักใจ ไมคํานึงถึงพระเถระผูมีประสบการณ ซึ่งมีฐานะท่ีจะรับผิดชอบ เขาเจากี้เจาการทําวุน

ไป ทานวาเปนทางเส่ือมอยางหนึ่งของผูยังเปนเสขะ
1901 

เรื่องของศีลทางดานสังคม ซึ่งอยูในฝายของวินัยน้ัน ยอมครอบคลุมเรื่องการจัดระเบียบชีวิตดานนอก

ท้ังหมด เทาท่ีจะชวยทําสภาพความเปนอยูโดยท่ัวไป กิจการท้ังหลายของหมูชน ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม 

และสภาพแวดลอมที่ควรจัดได ใหมีสภาวะท่ีเกื้อกูลแกความเจริญงอกงามของชีวิตดานใน และสอดคลองกับ

การท่ีชีวิตดานในท่ีเจริญงอกงามนั้น จะสะทอนผลดีงามออกมาแกชีวิตดานนอก คือเหมาะแกการท่ีทุกๆ คนจะ

พากันปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปญญา โดยเฉพาะจะไดสามารถฝกจิตและปญญาใหเจริญ เพ่ือจะไดประสบ

ชีวิตท่ีมีความสุขแทจริง พรอมดวยจิตใจท่ีเปนอิสระผองใสเบิกบาน ในทามกลางสังคมและสภาพแวดลอมท่ีสงบ

เรียบรอยรื่นรมย และรมเย็นเปนสุข 
ศีลระดับวินัยที่ไดบัญญัติวางไวแลวอยางครบถวน สําหรับเปนแบบแผนแหงความเปนอยู หรือเปน

ระบบชีวิตดานนอกท้ังหมดของชุมชนหมูหน่ึงๆ ในทางพระพุทธศาสนา มีแบบอยางท่ีเดนชัด คือ วินัยของสงฆ  
ผูท่ีไดศึกษาและสังเกต จะเห็นวา วินัยบัญญัติของสงฆ มิใชศีลในความหมายแคบๆ อยางท่ีมักเขาใจ

กันงายๆ แตครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับความเปนอยูท่ัวๆ ไป ท่ีเรียกวาชีวิตดานนอกของภิกษุสงฆทุกแง เริ่มตั้งแต 
- กําหนดคุณสมบัติ สิทธิ หนาท่ี และวิธีการรับสมาชิกใหมเขาสูชุมชน คือสงฆ การดูแลฝกอบรมสมาชิกใหม  
- การแตงต้ังเจาหนาท่ีทํากิจการของสงฆ พรอมดวยคุณสมบัติและหนาท่ีท่ีกําหนดให  
- ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา จัดทํา เก็บรักษา แบงสรรปจจัย ๔ เชน ประเภทตางๆ ของอาหาร ระเบียบการ

รับและจัดแบงสวนอาหาร การทําจีวรและขอปฏิบัติเกี่ยวกับจีวร ประเภทของยา  
- การปฏิบัติตอภิกษุอาพาธ ขอปฏิบัติของคนไข และผูรักษาพยาบาลไข  
- การจัดสรรท่ีอยูอาศัย ขอปฏิบัติของผูอยูอาศัย  
- ระเบียบการกอสรางท่ีอยูอาศัย การดําเนินงานและรับผิดชอบในการกอสราง  
- การจัดผังท่ีอยูอาศัยของชุมชนสงฆ คือวัด วา พึงมีอาคาร หรือส่ิงกอสรางอยางใดๆ บาง  
- ระเบียบวิธีดําเนินการประชุม การโจทหรือฟองคดี ขอปฏิบัติของโจทก จําเลย และผูวินิจฉัยคดี วิธีดําเนินคดี

และตัดสินคดี การลงโทษแบบตางๆ ฯลฯ   
วาโดยสาระ วินัยก็ไดแก ระบบแบบแผนทั้งหมดสําหรับหมูชนหน่ึง ท่ีจะใหหมูชนน้ันต้ังอยูไดดวยดี 

สามารถมีชีวิตอยูตามหลักการของตน และสามารถปฏิบัติกิจดําเนินการตางๆ เพ่ือเขาถึงจุดหมายของตน  
เม่ือพูดในวงกวาง ตามโวหารปจจุบัน วินัยมีความหมายครอบคลุมระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครอง 

การบริหาร การศาล นิติบัญญัติ การเศรษฐกิจ การศึกษา เปนตน ท้ังหมดเทาท่ีชุมชน ตลอดถึงประเทศชาติจะ
ตกลงใชปฏิบัติเปนทางการ โดยตราไวเปนธรรมนูญ กฎหมาย ประกาศ หรือคําส่ังตางๆ   

ดวยเหตุน้ี ในทางพระพุทธศาสนา วินัยจึงเปนพื้นฐานที่รองรับไว ซึ่งระบบชีวิตท้ังหมดท่ีเปนแบบของ

พระพุทธศาสนา และเปนที่อํานวยโอกาสใหการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาดําเนินไปไดดวยดี วินัย

ของภิกษุสงฆ ก็เปนเครื่องชวยใหสงฆเปนแหลงท่ีบุคคลผูเปนสมาชิก คือภิกษุ สามารถเจริญงอกงาม ไดรับ

ประโยชนท่ีพึงไดจากพระพุทธศาสนา   
                                                 
1901  ดู องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๖/๒๕ 



๙๓๔  พุทธธรรม 
 

เม่ือวินัยยังอยู สงฆก็ยังอยู เม่ือสงฆยังอยู ประโยชนท่ีบุคคลพึงไดจากระบบชีวิตแบบพุทธ ก็จะยังคง
อยู โดยเหตุผลนัยนี้ ความเคารพสงฆ การถือสงฆและกิจของสงฆเปนใหญ ความรับผิดชอบตอความม่ันคงและ

ประโยชนสุขของสงฆ จึงเปนเจตนารมณของศีลในทางสังคม 
วินัยสําหรับภิกษุสงฆ ท่ีเปนสวนแกนของสังคมพุทธ ทานไดบัญญัติวางสําเร็จรูปไวแลว สวนวินัยแบบ

พุทธชนิดขยายเต็มรูปสําหรับสังคมรอบนอก เปนเรื่องท่ีพึงนําเอาเจตนารมณของวินัยน้ันมาบัญญัติจัดวาง ให

เหมาะกับสภาพแวดลอมและความเปนอยูตามยุคสมัย ดังตัวอยางท่ีพระเจาอโศกมหาราช เปนตน เคยทรง

พยายามจัดทํามาแลว 
เม่ือเขาใจศีลระดับวินัยดีแลว ก็จะรูจักแยกได ระหวางศีลท่ีเปนธรรม กับศีลระดับวินัย ศีลท่ีเปนธรรมก็

รวมอยูในคําวาธรรม สวนศีลระดับวินัยก็เรียกงายๆ วาวินัย แลวก็จะเขาใจวาเหตุใด แตเดิมทานจึงเรียก

พระพุทธศาสนาทั้งหมดวา “ธรรมวินัย” และเหตุใด ธรรมและวินัยจึงเปนสวนประกอบทั้งหมดของ

พระพุทธศาสนา 

วินัยในความหมายท่ีกวางใหญเลยจากศีล 

เทาท่ีกลาวมานั้น แสดงความหมายของวินัยในขอบเขตท่ีศีลคลุมมาถึงได หรือท่ียังเนื่องโดยตรงกับศีล 

แตท่ีจริง วินัยมีความหมายกวางขวางมาก ถาศึกษาใหเขาใจ จะชวยใหมองเห็นแนวคิดและระบบของ

พระพุทธศาสนาชัดเจนขึ้น 
ความหมายพื้นฐานของวินัยมี ๒ อยาง คือ 
ก. การฝกใหมีความประพฤติและความเปนอยูเปนระเบียบแบบแผน หรือการบังคับควบคุมตนใหอยู

ในระเบียบแบบแผน รวมท้ังการใชระเบียบแบบแผนตางๆ เปนเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ 

ความเปนอยูของคน และกิจการของหมูชน  
ข. ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ท่ีวางลงไวเปนหลัก หรือเปนมาตรฐาน สําหรับใชฝก

คน หรือใชบังคับควบคุมตน ตลอดจนเปนเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเปนอยูของคน

และกิจการของหมูชนใหเรียบรอยดีงาม 

ในความหมายหลัก ๒ นัยนี้ มองลึกลงไป มีความหมายแฝงและแยกแยะออกไปไดเปน ๕ อยาง คือ 
๑. การฝกตน และสอนคนใหฝกตน ท่ีจะประพฤติปฏิบัติใหดีงาม ถูกตอง เปนระเบียบ มีแบบแผน 

เพื่อจะไดมีความเจริญงอกงาม พัฒนาชีวิตในดานตางๆ อยางไดผลดี น่ีคือ การศึกษา 
๒. การดูแลบังคับควบคุมคนใหประพฤติใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน และใชระเบียบแบบแผน 

เปนเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเปนอยูของคน และกิจการของหมูชน นี่คือ การปกครอง 
๓. การบัญญัติจัดต้ังวางตราระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ท่ีจะใชเปนหลัก หรือเปน

มาตรฐาน สําหรับใชฝกหรือบังคับควบคุมคน ดังท่ีกลาวมานั้น นี่คือ นิติปัญญาบัน 
๔. ตัวระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ท่ีวางไวเปนหลัก หรือเปนมาตรฐาน สําหรับใชฝก

หรือบังคับควบคุมคน ตามวัตถุประสงคดังกลาวแลวน้ัน นี่คือ นิติบัญญัติ 
๕. การวินิจฉัยตัดสินกรณีพิพาทอรรถคดี ใหยุติตามระเบียบแบบแผน กฎเกณฑตางๆ ท่ีวางเปนหลัก

ไวน้ัน เพื่อคงความถูกตองเปนธรรมและความเรียบรอยสงบสุข น่ีคือ วินิจฉัยกรณ์ (ไทยวา ตุลาการ) 



บทท่ี ๑๙  ศีลกับเจตนารมณทางสังคม   ๙๓๕ 
 

  

ในแงวิวัฒนาการของสังคม มองตามพุทธมติวา สถาบันตามความหมายขางบนน้ี เกิดมีข้ึนตามความ

จําเปนใหตองการของสังคมมนุษย คือ เมื่อคนมาอยูรวมกันมากขึ้น และตางก็แสวงหาปจจัยส่ีและวัตถุเสพ เกิด

การทะเลาะวิวาทขัดแยงแยงชิงกัน ทําใหตองมีผูระงับกรณีพิพาท และมีการปกครองขึ้น
1902

 ผูปกครองจะใหผูใต

ปกครองอยูกันดวยดี ก็ตองมีกฎเกณฑกติกาที่จะเปนขอยึดถือยุติ และเปนเครื่องจัดระเบียบสําหรับบังคับ

ควบคุม จึงเกิดมีการบัญญัติกฎระเบียบ ก็ต้ังเปนขอบังคับหรือกฎหมายข้ึน เกิดมีเปนนิติบัญญัติ และเมื่อมีกรณี

พิพาท ก็ตัดสินวินิจฉัย มีการลงโทษ  
ท้ังน้ี การบัญญัติกฎระเบียบ ตลอดจนตัดสินวินิจฉัยกรณีพิพาทนั้น เดิมเปนกิจของผูปกครองเอง 

ตอมา สังคมเจริญเติบโตมากขึ้น ซับซอนข้ึน มีการวางระบบจัดกระบวนวิธีและขั้นตอนตางๆ ข้ึน เกิดเปนสถาบัน 

เปนองคกรข้ึนมาทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ และตุลาการ แยกออกจากฝายบริหาร เพื่อสนองงานตางหากออกไป 

แมระบบศาล กระบวนการยุติธรรม ก็เปนความหมายหนึ่งของวินัยนั้นดวย  
อยางไรก็ตาม ท่ีพูดถึงวิวัฒนาการของสังคม เพื่อใหเห็นความหมายของวินัยในแงการปกครองนั้น ไมใช

ประเด็นสําคัญ ขอท่ีตองการพูดในท่ีนี้ คือจะช้ีถึงการเปล่ียนจุดเนนแหงความหมายของวินัยน้ัน 
จะเห็นวา ตามวิวัฒนาการของสังคมมนุษยนั้น เพราะความจําเปนในการอยูรวมกัน จึงตองมีการ

ปกครองเกิดขึ้น โดยมาพรอมดวยการใชอํานาจตัดสินกรณีพิพาท และการวางขอกําหนดกฎกติกาท่ีเปนเครื่อง

ยุติในการปกครองรวมท้ังการตัดสินวินิจฉัยอรรถคดีนั้น แตบนฐานของความตองการโดยจําเปนของสังคมนั้น 

วินัยเคร่ืองชี้นําของการปกครองอยางท่ีวาน้ี มุงหมายเพียงแคใหคนอยูรวมกันไดเรียบรอยดี ไมเบียดเบียนกันนัก 

ประพฤติดี มีศีลธรรม ต้ังหนาต้ังตาประกอบกิจอาชีพการงานใหดําเนินไป ใหสังคมมั่นคงม่ังคั่งเจริญไพบูลย ถา

ไดผูปกครองที่ดี ชาวประชามั่นใจในความมีธรรมเปนธรรมและชอบธรรม ก็เรียกวาไดผูปกครองท่ีเปนจักรพรรดิ

ธรรมราชา 
ในระบบสังคมที่วาน้ี แมจะมีส่ิงท่ีเรียกวาการศึกษา ก็เปนเพียงการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ

ในศิลปในศาสตร ท่ีจะใชประกอบกิจการงานอาชีพใหไดผลดียิ่งข้ึน เพื่อสนองความตองการโดยจําเปนของสังคม

อยางท่ีวานั้น 
การท่ีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น มีความหมายสําคัญตรงท่ีทําใหวินัยคือการช้ีนําจัดการกับมนุษยนี้เปล่ียน

พลิกไป พูดไมใหยาวนักวา การจัดการกับมนุษยท่ีสืบเน่ืองจากความจําเปนทางสังคมเพื่อใหเขาอยูรวมกันได

ดวยดี โดยมีการปกครองเปนหลักเปนแกนนี้ เปนการจัดการกับมนุษยดวยวิธีการทางสังคมจากภายนอกบีบเขา

มาใหจําตองทํา ไมเพียงพอ และไมดีจริง ควรกาวตอไปสูการจัดการท่ีตัวมนุษยเองโดยตรง  
โดยมองเห็นวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได เปล่ียนจากรายใหเปนดี จากหยาบรายใหกลายเปนนุมนวล

ประณีต มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหมีคุณภาพสูงสุด ท้ังดานความประพฤติดีงามในความสัมพันธปฏิบัติตอคนตอ

ของ ท้ังดานภายในทางจิตใจท่ีจะใหเขมแข็งมีคุณธรรมมีความสุข และดานปญญาที่จะใหเฉลียวฉลาดสามารถ

สรางสรรคแกปญหาจนแมเขาถึงสัจธรรมได มนุษยน่ีแหละเปนตัวทําการ สังคมมนุษยเปนโลกแหงกรรม เกิด

จากการกระทําของมนุษย เปนไปตามเจตจํานงในการกระทําของเขา จึงตองจัดการท่ีตัวมนุษยนี้ โดยใหเขาพัฒนา

ตนข้ึนไป 
                                                 
1902 วิวัฒนาการของสังคมทํานองนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงไวในอัคคัญญสูตร (ที.ปา.๑๑/๖๒/๑๐๐) ซ่ึงในหนังสือน้ี ไดกลาวโยงไวกับ

หลักปฏิจจสมุปบาท ในตอนวาดวยปจจยาการทางสังคม ในบทที่ ๔ 



๙๓๖  พุทธธรรม 
 

วินัยคือการช้ีนําจัดการกับมนุษยท่ีตัวมนุษยน้ี เปนการชี้นําใหมนุษยจัดการกับตัวเขาเอง ดวยการพัฒนา

ศีล จิตใจ และปญญาขึ้นไป โดยผูช้ีนําเปนกัลยาณมิตรให และน่ีเองคือพระพุทธศาสนา  
ถึงตอนนี้ คือในพระพุทธศาสนาน้ี วินัยจึงกลายเปนการชี้นําจัดการมนุษยในความหมายของการศึกษา 

และจากนั้น เพื่อใหการศึกษาดําเนินไปไดและกาวไปดี วินัยในความหมายของการปกครอง การวางกฎระเบียบ 

ขอฝก ขอปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการท่ีนิยมเรียกวายุติธรรมท้ังหมด (รวมอยูในการระงับอธิกรณ) ก็พรั่ง

พรอมเขามาเปนเคร่ืองมือของการศึกษานั้น  
โดยนัยน้ี วินัยจึงมีความหมายเปนการศึกษา หรือระบบการจัดการมนุษยโดยมีการศึกษาเปนหลักเปน

แกน แวดลอมดวยวินัยแหงการปกครอง แหงวินัยบัญญัติ และแหงวินัยวินิจฉัย ท่ีไดกลาวแลว เฉพาะอยางย่ิงใหเปน

การปกครองโดยไมตองใชอาชญา และขอบัญญัติทั้งหลาย มิใชเปนขอบังคับ แตเปน “สิกขาบท” คือขอฝกขอศึกษา   

เม่ือไดทําความเขาใจในหลักท่ัวไปดังนี้แลว ก็ขอยอนมาพูดถึงความหมายของคําวาวินัย เปนการสําทับ

ความอีกครั้งหน่ึง คราวน้ีขอกลาวถึงความหมายโดยพยัญชนะ  
คําวา “วินัย” มีความหมายตามรูปศัพทท่ีแปลกันสืบมาวา การนําไปใหวิเศษ แปลเปนไทยใหสมสมัย ก็

คือ การชี้นําอยางวิเศษ และการจัดการใหดีน่ันเอง โดยเฉพาะ จัดการบุคคล ใหเจริญดีงามเปนคนที่สมบูรณ

หมดทุกขหมดปญหา จัดการสังคม คือคนที่มารวมกันอยูใหสงบสุขเรียบรอยม่ันคง จัดการเรื่องราว ใหเรียบรอย

เสร็จส้ินไปดวยดี   
วินัยน้ี ในรูปคุณศัพทท่ีเปน “วินีต” (วินิต, เปนคํากริยาชองสาม) มีใชบอย โดยมากใชกับบุคคลหรือหมู

ชน แปลวาอันนําไปใหวิเศษแลว หมายความวา ฝกดีมีการศึกษาแลวน่ันเอง ถาเปนเรื่องราว (อยางในคําวา วินีต-
วัตถุ) ก็คือเปนเรื่องราว หรือกรณี ท่ีไดดําเนินการตัดสินวินิจฉัยใหเรียบรอยเสร็จส้ินไปดวยดีแลว 

พระพุทธเจาตรัสวา พระองคจะยังไมปรินิพพาน จนกวาบรรดาสาวกท้ัง ๔ บริษัท จะเปนผู “วินีต” คือมี

การศึกษาดีแลว อรรถกถาหลายแหงก็อธิบายวา วินัย ไดแก สิกขา ๓ (ไตรสิกขา, การศึกษาครบ ๓ ดาน)
1903

  

ท้ังนี้ ความหมายของวินัยจะชัดแจงสมบูรณ ตอเมื่อสัมพันธเชื่อมตอกับความหมายของธรรม  

ธรรม เปนสวนเนื้อหาและหลักการ ต้ังแตความจริงของธรรมชาติตามกฎธรรมดา มาจนถึงหลักความ
ประพฤติ และความเปนอยูท่ีเปนวิถีชีวิตอันประเสริฐ วินัย เปนภาคปฏิบัติท่ีนําเอาเนื้อหา และหลักการน้ันไป
จัดสรรใหความประพฤติและความเปนอยูแหงวิถีชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจริยะนั้น เกิดมีเปนรูปรางจริงจังขึ้น 

และสามารถแผขยายกวางขวางออกไปในสังคมมนุษย    
พูดอีกอยางหน่ึงวา วินัยคือเครื่องมือของธรรม สําหรับจัดสรรสังคมหรือชุมชน ใหเปนไปตามหลักการ

และความมุงหมายของธรรม หรือเปนเคร่ืองมือสําหรับจัดระบบแหงวิถีชีวิตอันประเสริฐใหเกิดมีเปนจริงข้ึน  
ธรรมมุงเน้ือหา เนนท่ีบุคคล วินัยมุงรูปแบบ เนนที่ระบบ  

                                                 
1903 พุทธพจนนี้วา  “น ตาวาห ปาปม ปรินิพฺพายิสฺสามิ ยาว เม ภิกฺขู น สาวกา ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา  

ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา...” (แนะมารเจาบาป เราจะยังไมปรินิพพาน ตราบใดที่ภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ยังไมเปนผูเฉียบแหลม ยัง

ไมไดศึกษาดี ไมเปนพหูสูต ไมแกลวกลา ไมทรงธรรม ยังไมปฏิบัติธรรมถูกหลัก, ที.ม.๑๐/๙๕/๑๒๒); อรรถกถาหลายแหงอธิบาย
วา “ชื่อวาธรรม โดยความหมายวาเปนสภาวะ, ชื่อวาวินัย โดยความหมายวาอันพึงศึกษา” (นิท

๑
.อ.๑๔๓; ปฏิสํ.อ.๒/๑๒๐; วิภงฺค.อ.

๓๔๘); คัมภีรแหงหน่ึงวา “วินัย คือไตรสิกขา” (วินโย สิกฺขตฺตยํ, วิภงฺค.มูลฏีกา ๑๙๔); อีกแหงหนึ่งวา “ที่ไมเปนวินิต คือไมไดศึกษา

ดวยอธิศีลสิกขา เปนตน” (ม.ฏีกา ๑/๗๘) 
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ถาหลงลืมความหมายท่ีลึกซึ้งของวินัย ไมนําเอาเจตนารมณทางสังคมของพระพุทธศาสนาท่ีมีอยูในวินัย

มาใชปฏิบัติ ไมนําเอาสารัตถะของวินัยออกมาจัดดําเนินการในดานวิธีการ และไมจัดสรรระเบียบแบบแผนแหง

ความเปนอยูและความประพฤติ หรือระบบชีวิตแบบพุทธชนิดที่สมสมัยปฏิบัติไดจริง ข้ึนมาเผยแพร พรอมไปกับ
การแสดงเน้ือหาและหลักการของธรรม ก็นากลัววาพระพุทธศาสนาจะตองประสบภาวการณท่ีเปนผลตอไปนี้ คือ 

- เขตแดนแหงการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา หรือวงการดําเนินชีวิตแบบพุทธ จะรัดตัว
แคบเขา และจะเปนแตฝายรับ ไมไดเปนฝายรุกเลย ทําใหชุมชนพุทธถอยรนหางออกไปจากสังคม

มนุษยยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เหมือนหนีไปรวมกันอยูบนเกาะที่ถูกน้ําลอมรอบ ขาดจากชาวมนุษยอื่น 
- สภาพแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะสภาพสังคมจะเปล่ียนแปลงไปตามอํานาจปรุงแตงและแรงกระทบ

จากปจจัยภายนอกอยางอื่นๆ โดยท่ีพุทธศาสนาแทบไมมีสวนรวมสรางสรรคควบคุมดวยเลย และ

เมื่อสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมเกื้อกูลตอการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา 

สภาพเชนน้ันก็จะมีผลกระทบตอพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจเปนไปถึงขั้นท่ีการปฏิบัติตามหลักการของ

พระพุทธศาสนาไมอาจเปนไปไดเลย หากเปนไปเชนนั้น ก็อาจนับไดวาเปนการปลอยปละละเลย ตก
อยูในความประมาทอยางหนึ่งของชาวพุทธเอง

1904 

ถาไมเขาใจสารัตถะของวินัย และเจตนารมณของศีลในทางสังคม ไมแตเพียงเจตนารมณน้ันจะไมขยาย

กวางออกไปสูการปฏิบัติในสังคมพุทธฝายคฤหัสถท่ัวไปดวยเทานั้น แมแตเจตนารมณสวนท่ีมีอยูแลวในวินัยของ

สงฆเอง ก็จะเลือนรางหดเหลืออยูเพียงในสภาพของพิธีกรรม 
ดวยเหตุนี้ หากจะฟนฟูการปฏิบัติวินัย การเนนแตเพียงความเครงครัดดานรูปแบบอยางเดียว ยอมไม

เพียงพอ ภารกิจสําคัญท่ียังไมไดทําสืบตอจากเดิม หรือไดหดหายไปแลวยิ่งกวาเดิม ซึ่งควรฟนฟู ก็คือ การรักษา
เจตนารมณทางสังคมของศีลในวินัยของสงฆใหคงอยู ไมเลือนรางหดหายไป จนเหลืออยูแตในรูปของพิธีกรรม

แหงๆ   
ภารกิจสําคัญน้ัน อีกดานหนึ่ง ก็คือ การขยายเจตนารมณทางสังคมของศีลน้ัน ใหกวางออกไปสูการ

ปฏิบัติในสังคมคฤหัสถรอบนอกดวย โดยจัดสรรวินัย ท่ีเปนระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธของชาวบาน 

ใหเกิดมีขึ้นอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของกาลสมัย. 
 
 
 

  

                                                 
1904 ขอกําหนดแหงประเพณีไทยเก่ียวกับการบวชเรียนที่วา เด็กชายไปเรียนหนังสือที่วัด บวชเณร บวชพระเรียนหนังสือ จะมีเหยาเรือน 

ตองไดบวชเรียนเปนคนสุกกอน นับเปนตัวอยางงายๆ ของการสรางวินัย คือระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธ ของสังคมไทยใน

อดีต ซึ่งไดชวยใหวงการดําเนินชีวิตแบบพุทธ และพระพุทธศาสนาเอง ไดเจริญม่ันคงแพรหลายไปในสังคมไทยเปนอยางมาก ความ

เส่ือมลงของระบบชีวิตหรือวินัยสวนนี้ ไดมีผลกระทบตอพระพุทธศาสนาในทางท่ีไมนาพอใจอยางไร คงจะเปนเรื่องที่มองเห็นไดไม

ยาก (ประเพณีนี้ เหมาะสมหรือไม มีแงเสียหรือบกพรองอยางไร ไมเปนขอที่จะวิจารณในที่น้ี) 



๙๓๘  พุทธธรรม 
 

บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: แสดงธรรม บัญญัติวินัย 
ธรรม เปนหลักความจริงที่มีอยู เปนไปอยูตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจาทรงคนพบแลวนํามาเปดเผยแสดงไว 

ตามปกติ จึงพูดวา “ธรรมเทศนา” แปลวา แสดงธรรม หรือขอความที่แสดงธรรม (คําวา ธรรมบัญญัติ พบใชในพระไตรปฎก

แหงหนึ่ง คือ องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๓/๙๙ แตมีความหมายเทากับธรรมเทศนา หรือกวางออกไปอีกหนอย หมายถึงจัดวางหรือเรียบ

เรียงธรรมใหเปนรูปเปนรางฟงงายข้ึน)   
สวน วินัย เปนแบบแผนกฎระเบียบที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ คือกําหนดวางลงไวตามความมุงหมายเฉพาะ เพ่ือ

ประโยชนแกสงฆท่ีพระองคไดทรงต้ังข้ึน (แตก็สัมพันธกับธรรม คือเพ่ือใหสงฆนั้นไดรับประโยชนจากธรรม หรือเขาถึงธรรมได

อยางดีท่ีสุด) ตามปกติจึงพูดวา “วินัยบัญญัติ” แปลวา บัญญัติวินัย หรือขอบัญญัติในวินัย (คําวา วินัยเทศนา มีใชบาง เฉพาะ

ในคมัภีรรุนหลังมากๆ เชน วินย.ฏีกา ๑/๗, ๑๐๘ และใชในความหมายพิเศษ หมายถึงสํานวนวินัย หรือวิธีแสดงวินัยบัญญัติ);  
แมวาคําวา “ปญญัติ” จะใชกับธรรมดวยในบางครั้ง (เชน ที.สี.๙/๒๙๘/๒๓๗; องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘; สํ.นิ.๑๖/๖๑/

๓๐) แตก็มีความหมายเพียงวา เอาความจริงท่ีมีอยูแลว มาวางรูป เรียบเรียง จัดลําดับ จัดเขาเปนหมวดหมู เพ่ือใหมองได

ชัดเจน เห็นงาย สะดวกแกการทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติ มิใชวางขอกําหนดข้ึนใหมอยางในวินัย   
พึงสังเกตวา  สําหรับพุทธพจนในมหาปรินิพพานสูตร, ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘ วา  “...มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต 

ปฺตฺโต” อรรถกถา ที.อ.๒/๒๕๓ ใหแปลวา ธรรมทั้งที่แสดงและบัญญัติ วินัยก็ท้ังท่ีแสดงและบัญญัติ ในกรณีนี้ พึงทราบวา 

คําวาแสดงและบัญญัติ ท่ีใชกับธรรมและวินัย มีความหมายตางกันตามแนวท่ีอธิบายมาแลว  

บันทึกท่ี ๒: ศีล วินัย ศีลธรรม 

ศีลท่ียังเปนธรรม (ไมเปนวินัย) ก็คือ ธรรมข้ันศีล (ไมพึงนํามาสับสนกับคําวาศีลธรรม ท่ีใชในภาษาไทย ซึ่งมี

ความหมายอีกอยางหนึ่งตามแบบของไทย ดังท่ีมักอธิบายกันวา ศีลธรรมหมายถึงศีลและธรรม ศีลคือการเวนช่ัวหรือเวนจากขอ

หาม ธรรมคือความประพฤติดี หรือคําแนะนําส่ังสอนใหทําความดี; แตตามหลักการท่ีแทของพระพุทธศาสนา ธรรมภาคปฏิบัติ
ท้ังหมดก็คือ ไตรสิกขา ซึ่งแบงเปน ๓ ระดับ คือ ศีล สมาธิ และปญญา ท้ังศีล ทั้งสมาธิ ท้ังปญญา ลวนเปนธรรมท้ังส้ิน จึงมี

ธรรมข้ันศีล ธรรมข้ันสมาธิ และธรรมข้ันปญญา, คําวา ศีลธรรม ในภาษาไทย ถาจะแปลใหเขาหลักนี้ ก็ตองวา ธรรมข้ันศีล 

หรือถาจะใหกวางกวานั้น ก็วา ศีล และธรรมอื่นๆ นอกจากศีล คือรวมถึงสมาธิและปญญาดวย หรือใหศีลในท่ีนี้เทากับคําวา

วินัย ศีลธรรมก็จะหมายถึงวินัยและธรรม ตรงกับคําดั้งเดิมวาธรรมวินัย) 
ศีล ๕ นั้น ในบาลีช้ันเดิม เมื่อกลาวถึงความประพฤติของคนท่ัวไป ทานใชวา ธรรม ๕ (เชน สํ.สฬ.๑๘/๔๘๓/๓๐๓; 

องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๕/๑๙๑; ๑๗๑-๓/๒๒๗; ๒๖๓-๒๖๖/๓๐๖-๓๐๘ และพึงดู องฺ.ทสก.๒๔/๑๖๑-๒/๒๗๗-๒๘๑); เมื่อใชใน
ฐานะเปนขอฝกหัดของชาวพุทธคฤหัสถ หรือกฎความประพฤติของอริยสาวกฝายฆราวาส เรียกวา สิกขาบท ๕ (เชน ที.ปา.๑๑/

๒๘๖/๒๔๗; ขุ.เปต.๒๖/๑๒๑/๒๓๙; อภิ.วิ.๓๕/๗๖๗/๓๘๘); สวนที่เรียกวา ศีล ๕ ตรงๆ พบแหงหน่ึงใน วินย.๗/๒๖๒/๑๑๗ 

และในขอความรอยกรองของคัมภีรช้ันรอง เชน ขุ.พุทธ.๓๓/๒/๔๓๕ ตอมาในชั้นอรรถกถา จึงใชกันดื่น 

บันทึกท่ี ๓: ความหมายบางอยางของ “วินัย” 

“วินัย” ตามความหมายวาประมวลบทบัญญัติ หรือระเบียบนั้น เรียกตามอรรถกถาวา “ปญญัติวินัย”, วินัย มี

ความหมายสําคัญนอกจากนี้อีก ๒ – ๓ นัย ความหมายที่นาสนใจและใกลเคียงกับความหมายที่กลาวมานี้ คือ วินัยที่ใชในคําวา 

อริยวินัย ซึ่งเปนคําที่พบบอย แปลไดวา แบบแผนของพระอริยะ ระบบชีวิตหรือระบบการฝกฝนอบรมของอารยชน เทียบได

กับคําวา สุคตวินัย ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงความหมายไวเองวา หมายถึงพระธรรม อันไดแกพรหมจรรย คือหลักการครอง
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ชีวิตอันประเสริฐ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๐/๑๙๗) เขากันไดกับท่ีอรรถกถาอธิบายวา “อริยวินัย” หมายถึงพระพุทธศาสนา (ที.อ.๑/

๒๙๓; ม.อ.๓/๗๕๐; องฺ.อ.๒/๒๙๒; ๓/๓๓๓) นับวาเปนความหมายที่กวางกวานัยที่ใชเปนศีล (อริยวินัย มาในคาถาที่ องฺ.ฉกฺก.

๒๒/๓๑๖/๓๙๕; นอกนั้นมาในรูปคําแยกเปน อริยสฺส วินย คือ วินย.๕/๑๗๔/๒๕๐=๗/๓๖๙/๑๘๑=ที.สี.๙/๑๓๙/๑๑๓=ม.อุ.

๑๔/๖๙๕/๔๔๗=สํ.นิ.๑๖/๓๐๔/๑๕๖=องฺ.ติก.๒๐/๕๓๑/๓๐๖=องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๙/๑๙๗; ที.สี.๙/๓๗๗/๓๐๕; ม.มู.๑๒/๑๐๒/

๗๓; ๔๕๓/๔๘๘; ม.ม.๑๓/๓๗/๓๔; ม.อุ.๑๔/๘๕๕/๕๔๒; สํ.นิ.๑๖/๖๘๒/๓๑๖; สํ.สฬ.๑๘/๑๗๑/๑๑๙; ๒๘๕/๑๙๖; สํ.ม.๑๙/

๑๔๘๓/๔๕๓; องฺ.ติก.๒๐/๔๙๘/๒๐๘; ๔๙๙/๒๑๔; ๕๔๘/๓๓๕; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๑/๑๕๒; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๖/๓๙๔; ๓๓๔/

๔๖๐; องฺ.นวก.๒๓/๒๔๒/๔๔๘; องฺ.ทสก.๒๔/๑๑๙/๒๕๒=๑๕๖/๒๖๘; ๑๖๕/๒๘๔; ขุ.ม.๒๙/๗๕๒/๔๕๘)  
ความหมายของวินัย ทานแสดงไวคอนขางครบถวน ใน วินย.อ.๑/๒๖๕; องฺ.อ.๓/๓๙๑ วามีถึง ๔ นัย, และ ๒ นัย

แรกของ ๔ นัยนั้น อรรถกถาบางแหงแยกยอยออกไปอีกถึง ๑๐ ความหมาย (ม.อ.๑/๒๙; สํ.อ.๒/๓๐๘; สุตฺต.อ.๑/๙; นิทฺ.อ.๒/

๓๐๘; สงฺคณี อ.๕๐๔) 

บันทึกท่ี ๔: การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน 

ตัวอยางขอความในพระบาลี ท่ีแสดงถึงหลักการปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน และเพ่ืออนุเคราะหชาวโลก 

นอกจากที่อางในตัวบทขางตนแลว ยังมีอีกมากหลายแหง ขอยกมาอางเพ่ิมเติมอีก เชน  
- การสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนา ก็เพ่ือวัตถุประสงคนี้ (วินย.๔/๓๒/๓๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๘/๑๕๓);  
- พระสุคตและสุคตวนิัยดํารงอยูในโลก ก็เพ่ือประโยชนนี้ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๐/๑๙๗);  
- การท่ีทรงแนะนําใหเลาเรียนและปฏิบัติธรรม หรือใหสังคายนาธรรม ก็เพ่ือใหพรหมจรรย คือหลักพระศาสนาดํารงอยูย่ังยืน

นาน จะไดเกิดประโยชนสุขแกพหูชน เอื้ออนุเคราะหแกชาวโลก (ที.ม.๑๐/๑๐๗/๑๔๐; ที.ปา.๑๑/๑๐๘/๑๓๙; ๒๒๕/๒๒๕);  
- ตรัสยํ้าเรื่องความสามัคคีของสงฆ ตรัสเตือนใหระวังมิใหเกิดสังฆเภท การวิวาท การส่ังสอนธรรมวินัยผิดพลาด และความ

เปนผูนําที่มีความเห็นผิด เปนตน ก็เพราะคํานึงถึงประโยชนสุขของพหูชน (ดู ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๖/๒๓๗; ม.อุ.๑๔/๕๔/๕๑; ๕๕/

๕๑; วินย.๖/๖๓๗/๓๓๗; ที.ปา.๑๑/๓๑๘/๒๕๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๗/๓๗๓; องฺ.เอก.๒๐/๓๑๗/๓๙๘; วินย.๘/๑๐๙๘-

๑๑๐๑/๔๑๓-๔๑๕; องฺ.เอก.๒๐/๑๓๑-๑๓๘/๒๕-๒๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๘/๑๓๐) 
ความหมาย และหลักการสําคัญ ของการปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก ก็คือ การ

ประดิษฐานพหูชนไว้ในอริยญายธรรม อันไดแก ความมีกัลยาณธรรม ความมีกุศลธรรม (ในฐานะเปนพระคุณของ

พระพุทธเจา = องฺ.ทสก.๒๔/๓๐/๗๐;  ในฐานะเปนคุณสมบัติของมหาบุรุษ = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๕/๔๖;  และพึงดูประกอบ 

องฺ.ปฺจก.๒๒/๘๘/๑๓๑ ซึ่งกลาวถึงคุณสมบัติของภิกษุเถระ ท่ีช่ือวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน คุณสมบัติขอสําคัญ 

คือยงัพหูชนใหออกไปจากอสัทธรรม แลวประดิษฐานพหูชนไวในสัทธรรม) 

บันทึกท่ี ๕: เคารพธรรม เคารพวินัย 

พระพุทธเจาก็ทรงเคารพธรรม และตรัสวา เมื่อใดสงฆใหญข้ึน เมื่อนั้นพระองคก็เคารพแมในสงฆ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/

๒๑/๒๗; และดู องฺ.ปฺจก.๒๒/๙๙/๑๓๘ ดวย); วาโดยหลักใหญ การปฏิบัติเชนนี้ ยอมเปนการเคารพทั้งในพระศาสดา ในพระ
ธรรม ในพระสงฆ และในสิกขา ตามหลักคารวะ ๖ – ๗ (อง.ฺฉกฺก.๒๒/๓๐๓/๓๖๙; ๓๔๐/๔๗๔; องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๙/๒๙)  

อนึ่ง มีขอสังเกตเกี่ยวกับคําวา “เช่ือ” ในเม่ือใชกับพระอรหันตอีกเล็กนอย กลาวคือ  
ในแงหนึ่ง คําวา เชื่อ ใชกับธรรม หรือสัจธรรม ซ่ึงพระพุทธศาสนาจัดเปนข้ันตอนหนึ่งแหงพัฒนาการทางปญญา 

(ตรงกับภาษาอังกฤษวา faith และ belief) ในแงนี้ พระอรหันตเปนผูพนไปแลวจากข้ันของความเชื่อ เพราะไดหย่ังรูสัจธรรม
ประจักษแจงดวยตนเองแลว จึงไมตองเชื่อตอใครอื่น  

แตในอีกแงหนึ่ง คําวา เชื่อ ใชกับวินัยหรือคําส่ัง เปนเรื่องของระเบียบสังคม (มักใชวาเช่ือฟง ตรงกับภาษาอังกฤษวา 

obey – obedience) ในแงนี้ พระอรหันตเปนผูเช่ือฟง หรือมีวินัยอยางย่ิง ดังมีพุทธพจนแหงหน่ึงตรัสแสดงใหเห็นวา พระ
อรหันต (และพระอริยบุคคลอื่นๆ) ถาพระพุทธเจาตรัสส่ังใหกาวลงไปในหลม ก็จะปฏิบัติตาม โดยไมปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงเลย 

(ดู ม.ม.๑๓/๑๖๔/๑๖๖) 



๙๔๐  พุทธธรรม 
 
บันทึกท่ี ๖: การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ 

การกําหนดเอาอายุสมาชิกภาพเปนหลักในการแสดงความเคารพกันเชนนี้ เปนวิธีท่ีเหมาะสม สะดวก และไดผลจริงจัง

ในทางปฏิบัติ สมตามวัตถุประสงคของพระพุทธเจา ท่ีทรงมุงใหสงฆเปนชุมชนแบบอยาง ซ่ึงไมมีการถือชาติช้ันวรรณะ  
ทางเลือกอีกอยางหนึ่งในเรื่องนี้ คือ กําหนดเอาภูมิธรรมท่ีไดบรรลุเปนหลัก แตทางเลือกนี้จะกอใหเกิดความสับสน

วุนวายเปนอันมาก และจะไมสําเร็จผลแทจริง เพราะเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น ยากจะพิสูจนวาใครจริงใครเท็จ และผูบรรลุเองก็ยอม

ไมเท่ียวอวดอาง ทางเลือกนี้ก็มีภิกษุบางทานเสนอ แตพระพุทธเจาไมทรงยอมรับ    
หลักการที่พระพุทธเจาทรงวางไวในเรื่องนี้ นับวาเปนขอท่ีนาศึกษา เพราะในขณะเดียวกับท่ีทางดานความสัมพันธทาง

สังคม อันเปนภายนอก ใหถือเอาอายุสมาชิกภาพเปนหลักกําหนด แตทางดานการฝกฝนอบรมเพ่ือเขาถึงจุดหมายสูงสุด อันเปน

ดานใน และเปนสาระสําคัญของพระพุทธศาสนา กลับถือเอาคุณธรรมเปนอุดมคติ และเปนสาระแหงการเคารพที่แท นับวาเปน

หลักการแบบคูคานกนั คูคุมกัน และคูฉุดนําซึ่งกันและกัน ระหวางระบบความสัมพันธทางสังคม กับระบบการฝกปรือคุณธรรม

ในจิตใจ ระหวางชีวิตในทางปฏิบัติ กับชีวิตดานในที่เปนอุดมคติ หรือระหวางวินัย กับธรรมน่ันเอง   
พระภิกษุท่ีไดรับความเคารพตามบทบัญญัติทางวินัย หรือตามระเบียบความสัมพันธทางสังคม ยอมตองรูตระหนัก

ตามหลักการแหงธรรมวา ส่ิงที่จะทําใหตนเปนผูควรแกการเคารพกราบไหวจริง สมกับภาวะหรือฐานะ ก็คือภูมิธรรมภายในท่ีได
บรรลุ หรือความประพฤติดีปฏิบัติชอบ (ความมีสุปฏิบัติ เปนตน ตามหลักสังฆคุณ ๙) ซึ่งจะตองฝกอบรมใหเกิดมีข้ึนในตน   

จึงมีพุทธพจนตรัสเตือนผูใหญไวหลายแหง เชน ในธรรมบทวา “คนไมใชเปนเถระ (ผูใหญ) เพียงเพราะมีผมหงอก 
(ถึง) วัยของเขาจะแกหงอม ก็เรียกวาแกเปลา สวนผูใดมีสัจจะ ธรรม อหิงสา ความควบคุม และฝกตน ผูนั้นแหละเปนปราชญ

คายมลทินแลว เรียกไดวาเปนเถระ” (ข.ุธ.๒๕/๒๙/๕๐)   
บาลีแหงหนึ่ง (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๐; ที.อ.๓/๒๔๕) แบงเถระเปน ๓ พวก คือ ชาติเถระ (ผูใหญโดยกําเนิด คือตาม

อายุ) ธรรมเถระ (ผูใหญโดยธรรม) และ สมมติเถระ (ผูใหญโดยสมมติ คือตามที่ตกลงเรียกขาน หรือสักวาเรียกกัน, เถระ ตาม

กําหนดทางวินัย ก็จัดเขาไดในสมมติเถระ)  
(เรื่องวุฒิ ๓ คือ ชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ พ่ึงมีในช้ันอรรถกถา คือ ชา.อ.๑/๓๒๘; วินย.ฏีกา ๔/๓๙๙; และใน 

สุตฺต.อ.๒/๑๖๗ เพ่ิมปญญาวุฒิ เขามาอีกอยางหนึ่ง เปนวุฒิ ๔)   
อีกแหงหน่ึง ตรัสคุณธรรมท่ีจะทําใหเปนเถระไว ๔ ประการ (เถรกรณธรรม ๔ = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๒/๒๘; พึงดูเถร-

ธรรม ๑๐ ใน องฺ.ทสก.๒๔/๙๘/๒๑๕ ดวย)  
(พุทธบัญญัติใหภิกษุแสดงความเคารพตามออนแกพรรษา มาใน วินย.๗/๒๖๐-๒๖๔/๑๑๓-๑๑๘; กรณียกเวน ก็

เพราะเคารพธรรม = วินย.๗/๒๘๔/๑๓๐; และพึงดู สํ.สฬ.๑๘/๒๑๑/๑๕๔) 

 
 



 

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร? 

บทความประกอบท่ี ๓ 

เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา 

 

บทที่ ๒๐ 

เรื่องท่ีถูกกลาวพาดพิงถึงในบทตอนที่ผานมา ซึ่งควรชี้แจงเพิ่มเติม ยังมีอีกหลายเรื่อง ในท่ีน้ี เห็นควร

ทําความเขาใจเก่ียวกับ เรื่องฤทธ์ิ ปาฏิหาริย และ เรื่องเทวดาหรือเทพเจาตางๆ ซึ่งรวมอยูในหัวขอใหญเดียวกัน

คือ เรื่องเหนือสามัญวิสัย ความจริง เรื่องเหนือสามัญวิสัยมีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุมถึงเรื่องอื่นจากสอง

อยางนั้นดวย แตในที่น้ี จะกลาวเฉพาะสองเรื่องน้ัน โดยฐานเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีกําลังพิจารณา 
ถาถามวา ในทัศนะของพระพุทธศาสนา อิทธิปาฏิหาริย ก็ดี เทวดา หรือเทพเจาตางๆ ก็ดี มีจริงหรือไม 

และถาตอบตามหลักฐานในคัมภีรมีพระไตรปฎก เปนตน โดยถือตามตัวอักษร ก็ตองวา “มี” หลักฐานท่ีจะ

ยืนยันคําตอบน้ี มีอยูมากมายทั่วไปในคัมภีร จนไมจําเปนจะตองยกมาอางอิง  
อยางไรก็ตาม ปญหาเกี่ยวกับความมีหรือไมมี และจริงหรือไมจริงของส่ิงเหลาน้ี เปนส่ิงยากที่จะทําให

คนท้ังหลายตกลงยอมรับคําตอบเปนอยางหนึ่งอยางเดียวกันได และหลายทานมองเห็นโทษของความเช่ือถือใน

ส่ิงเหลานี้วาทําใหเกิดผลเสียหายมากมายหลายประการ จึงไดมีปราชญบางทานพยายามแปลความหมายของส่ิง

เหลาน้ี ใหเห็นนัยที่ลึกซึ้งลงไปอยางนาสนใจ   
สําหรับในท่ีน้ี จะไมขอยุงเก่ียวกับการตีความหรือแปลความหมายใดๆ เลย เพราะเห็นวาไมมีความ

จําเปน แมจะถือตรงตามตัวอักษรวาส่ิงเหลาน้ีมีและเปนจริงอยางน้ัน พระพุทธศาสนาก็มีหลักการท่ีไดวางไวแลว

อยางเพียงพอท่ีจะปดกั้นผลเสีย ซึ่งจะพึงเกิดข้ึน ท้ังจากการติดของอยูกับการหาคําตอบวามีหรือไม จริงหรือไม

จริง และท้ังจากความเชื่อถืองมงายในส่ิงเหลานั้น   
พูดอีกอยางหนึ่งวา มนุษยจํานวนมากมาย ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน มีความเช่ือถือ หรือไมก็หว่ัน

เกรงตออํานาจผีสางเทวดา ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอิทธิปาฏิหาริยตางๆ พระพุทธศาสนากลาทาใหส่ิงเหลานั้นมีจริงเปนจริง 

โดยประกาศอิสรภาพใหแกมนุษยทามกลางความมีอยูของส่ิงเหลานั้น   
พระพุทธศาสนาไดวางหลักการตางๆ ไว ท่ีจะทําใหมนุษยไดรับแตผลดีในการเกี่ยวของกับเรื่องเหนือ

สามัญวิสัย อยางนอยก็ใหมีผลเสียนอยกวาการท่ีจะมัวไปวุนวายอยูกับปญหาวาส่ิงเหลานั้นมีจริงหรือไม 

จุดสําคัญในเรื่องนี้อยูท่ีวา เราเขาใจหลักการท่ีพระพุทธศาสนาวางไว และไดนํามาใชปฏิบัติกันหรือไม 
สรุปความเบ้ืองตนในตอนนี้วา พระพุทธศาสนาไมสนใจกับคําถามวา อิทธิปาฏิหาริยมีจริงหรือไม เทวดา

มีจริงหรือไม และไมวุนวาย ไมยอมเสียเวลากับการพิสูจนความมีจริงเปนจริงของส่ิงเหลาน้ีเลย  
ส่ิงท่ีพระพุทธศาสนาสนใจ ก็คือ มนุษยควรมีทาที และควรปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ันอยางไร พูดอีกอยาง

หนึ่งวา สําหรับพระพุทธศาสนา ปญหาวาผีสางเทวดา อํานาจลึกลับ อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย มีอยูจริงหรือไม ไม

สําคัญเทากับปญหาวา ในกรณีท่ีมีอยูจริง ส่ิงเหลานั้นมีฐานะอยางไรตอการดํารงชีวิตของมนุษย และอะไรคือ

ความสัมพันธอันถูกตอง ระหวางมนุษยกับส่ิงเหลาน้ัน  

๓ 
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อาจมีบางทานแยงวา ถาไมพิสูจนใหรูแนเสียกอนวามีจริงหรือไม จะไปรูฐานะและวิธีปฏิบัติตอส่ิง

เหลาน้ันไดอยางไร กอนจะตอบ ควรแยงกลับเสียกอนวา เพราะมัวเช่ือถือและยึดม่ันอยูวาจะตองพิสูจนเสียกอน

น้ีแหละ จึงไดเกิดขอผิดพลาดในทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องเหลานี้ข้ึนแลวมากมาย โดยท่ีจนกระท่ังบัดนี้ ก็ยังพิสูจน

กันไมเสร็จ คําตอบในเรื่องน้ี แยกออกไดเปนเหตุผล ๒ ขอใหญ  

ประการแรก  เรื่องเหนือสามัญวิสัยเหลาน้ี ท้ังเรื่องอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยก็ดี เทพไทเทวาก็ดี จัดเขาใน

ประเภทส่ิงลึกลับ ท่ีพูดอยางรวบรัดตามความหมายแบบชาวบานวา พิสูจนไมได คือเอามาแสดงใหเห็นจริงจน

ตองยอมรับโดยเด็ดขาดไมได ท้ังในทางบวกและในทางลบ   
หมายความวา ฝายท่ีเช่ือ ก็ไมอาจพิสูจนจนคนท่ัวไปเห็นจะแจง จนหมดสงสัย ตองยอมรับกันท่ัว

ท้ังหมด ฝายท่ีไมเชื่อ ก็ไมสามารถพิสูจนใหเห็นชัดแจงเด็ดขาดลงไป จนไมตองเหลือเยื่อใยไวในใจของคนอื่นๆ 

วายังอาจจะมี ท้ังสองฝายอยูเพียงข้ันความเชื่อ คือ เช่ือวามี หรือเชื่อวาไมมี หรือไมเชื่อวามี (ถึงวาไดเห็นจริง ก็

ไมสามารถแสดงใหคนอื่นเห็นจริงอยางนั้นดวย)   
ย่ิงกวานั้น ในสภาพที่พิสูจนอยางสามัญไมไดนี้ ส่ิงเหลาน้ียังมีลักษณะพิเศษอีกอยางหน่ึง คือ เปนของ

ผลุบๆ โผลๆ หรือลับๆ ลอๆ หมายความวา บางทีมีเคาใหต่ืนใจวาคราวน้ีตองจริง แตพอจะจับใหมั่น ก็ไมยอม

ใหสมใจจริง ครั้นทําบางอยางไดสมจริง ก็ยังมีแงใหเคลือบแคลงตอไป เขาแนวท่ีวา ยิ่งคน ก็ย่ิงลับ ยิ่งลับ ก็ยิ่ง

ลอใหคน  คนตามที่ถูกลอ ก็ยิ่งหลง แลวก็หมกมุนวนเวียนอยูกับส่ิงเหลานั้น จนชักจะเล่ือนลอยออกไปจากโลก

ของมนุษย   
ในเม่ือเปนส่ิงท่ีไมอาจพิสูจน เปนส่ิงลับลอ และมักทําใหหลงใหลเชนน้ี การมัววุนวายกับการพิสูจนส่ิง

เหลาน้ัน ยอมกอใหเกิดโทษหลายอยาง ท้ังแกบุคคลและสังคม   
นอกจากเสียเวลาและเสียกิจการเพราะความหมกมุนวุนวายแลว เมื่อตองมัวรอกันอยูจนกวาจะพิสูจนได

วามีจริงหรือไมมี  และก็พิสูจนกันไมเสร็จสักที ผูท่ีเชื่อและไมเชื่อ ก็ตองมาทุมเถียงหาทางหักลางกัน แตก

สามัคคีทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องท่ีไมชัดเจน และในระหวางนั้น แตละพวกละฝายตางก็ปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ันไป

ตามความเชื่อและไมเช่ือของตน ไมมีโอกาสที่จะแกไขการปฏิบัติตางๆ ท่ีเกิดโทษกอผลเสียแกชีวิตและสังคม 

เพราะตองรอใหพิสูจนเสร็จกอน จึงจะยุติการปฏิบัติใหลงเปนอันเดียวกันได ซึ่งก็ยังพิสูจนกันไมเสร็จจนบัดน้ี จึง

เปนอันตองยอมรับผลเสียกันอยางน้ีเรื่อยไปไมเห็นที่ส้ินสุด   
ถาหากไมยอมรับ หรือไมยอมรอ ก็ตองใชวิธีบังคับขมเหงกัน โดยฝายที่เช่ือบังคับฝายท่ีไมเชื่อใหปฏิบัติ

อยางตน หรือฝายที่ไมเชื่อบังคับฝายที่เชื่อไมใหปฏิบัติตามความเช่ือของเขา   
ดังจะเห็นไดในลัทธินิยมทางการเมือง และระบอบการปกครองบางอยาง ท่ียึดมั่นวาตนนิยมวิธี

วิทยาศาสตร เม่ือผูปกครองในระบบน้ันเห็นวาความเชื่อในส่ิงเหลาน้ีเปนของเหลวไหลงมงาย เม่ือเขาจับหลักใน

เรื่องน้ีไมถูก และหาทางออกใหแกประชาชนไมได แตตองการทําใหประชาชนปฏิบัติตามลัทธินิยม (คือความเช่ือ) 

ของเขา ก็ตองใชวิธีบังคับใหประชาชนเลิกปฏิบัติตามความเชื่อของประชาชน หรือปลุกเราปอนความเชื่อใน

ทางตรงขาม คือความเช่ือวาส่ิงเหลาน้ันไมมีจริง แกประชาชน หรือทําท้ังสองอยาง    
แตวิธีการปดกั้นบังคับ หรือปลุกเราน้ี เปนการท้ิงชองวางอันกวางใหญไว เพราะมิใชเปนการแกไขท่ี

ตนเหตุ คือมิไดชําระสัตวผูยังไมขามพนความสงสัย
1905

 เพียงแตเก็บซอนเอาเช้ือและแรงกดดันอัดไว  
                                                 
1905  น โสเธนฺติ มจฺจํ อวิติณฺณกงฺขํ (ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔) 
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ตราบใดอํานาจบังคับและแรงปลุกเรายังเขมแข็ง ก็ยังขมคุมไวได แตเมื่อใดอํานาจบังคับและแรงปลุก

เราออนแอคลายจางลง เช้ือและแรงกดดันนั้น ก็มีโอกาสที่จะโผลออกงอกงามเฟองฟูไดตอไป และเม่ือถึงเวลา

น้ัน การปฏิบัติในเรื่องเหลานี้ ก็จะเปนไปอยางงมงาย ขาดหลัก ปราศจากทิศทาง ทําใหเกิดผลเสียไดเหมือนอยาง

เดิมอีก โดยมิไดรับการแกไขแตอยางใด   
อีกประการหนึ่ง ในเม่ือส่ิงเหลาน้ีอยูเพียงในระดับแหงความเช่ือของปุถุชน ก็ยอมผันแปรกลับกลายได 

ดังจะเห็นไดวา บางคนเคยไมเชื่อถือส่ิงเหนือสามัญวิสัยเหลาน้ีเลย (คือ เช่ือวาส่ิงเหลาน้ีไมมีไมเปนจริง) และดูถูก

ดูหม่ินความเชื่อนั้นอยางรุนแรง ตอมา ไดประสบเหตุการณลับลอท่ีเปนเง่ือนตอแหงความเชื่อนั้นเขา ก็กลับกลายเปนคน

ท่ีมีความเช่ืออยางปกจิตฝงใจตรงขามไปจากเดิม และเพราะเหตุท่ีไมมีหลักสองนําทางในการปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้น 

ก็กลายเปนผูหมกมุนหลงใหลในส่ิงเหลาน้ัน ย่ิงไปกวาคนอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีเขาเชื่ออยางน้ันแตเดิมมา   
ในทํานองเดียวกัน บางคนท่ีเคยเช่ือถือมั่นคงอยูกอน ตอมา ไดประสบเหตุการณท่ีสอวาส่ิงท่ีเช่ือจะไม

เปนไปสมจริง หรือไมแนนอน ความเชื่อน้ันก็กลับส่ันคลอนไป หรือบางทีอาจกลายเปนผูไมเชื่อไปเสียก็มี   
ในกรณีเหลาน้ี มนุษยท้ังหลายลวนแตมัววุนวายกับปญหาวา มีหรือไมมี จริงหรือไมจริง เชื่อหรือไมเช่ือ 

เทาน้ัน พากันขาดหลักการในทางปฏิบัติ ท่ีจะเตรยีมปองกันผลเสียตอชีวิตและสังคมจากความเชื่อหรือไมเช่ือของ

พวกตน พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ มุงสอนส่ิงท่ีทําได ใหมนุษยไดรับประโยชนพอกับทุกระดับ

แหงความพรอม หรือความแกกลาสุกงอมของตนๆ   
สําหรับเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหลาน้ี พระพุทธศาสนาก็ไดวางหลักการในทางปฏิบัติไวอยางชัดเจนวา เม่ือ

ส่ิงเหลานั้นมีจริง มนุษยควรวางตัวหรือปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ันอยางไร และท่ีวางตัวหรือปฏิบัติอยางน้ันๆ ดวย

เหตุผลอะไร เหมือนดังพูดวา ทานจะเช่ือหรือไมเชื่อก็ตาม แตทานควรปฏิบัติตอส่ิงน้ันใหถูกตอง   
ผูท่ีเชื่อก็ตาม ไมเชื่อก็ตาม สามารถและสมควรทําตามหลักปฏิบัติท่ีพระพุทธศาสนาแนะนําไวน้ีได 

เพราะตามหลักปฏิบัตินี้ ท้ังผูเชื่อและผูไมเช่ือ จะประพฤติตนตอส่ิงเหลาน้ันอยางแทบไมมีอะไรแตกตางกันเลย 

จะผิดแปลกกันบาง ก็เพียงในส่ิงหยุมหยิมเล็กนอยเทาน้ัน  
นอกจากนั้น ยังเปนวิธีปฏิบัติท่ีทําใหเกิดผลดีแกทุกฝาย โดยที่ท้ังผูเช่ือและไมเช่ือ ตางก็มีความเอื้อเฟอ

เอื้อเอ็นดูตอกัน ผูท่ีเชื่อ ก็ปฏิบัติไปโดยไมเกิดผลเสียแกชีวิตและสังคม ผูไมเชื่อ ก็สามารถปฏิบัติตอผูท่ีเช่ือได

ถูกตอง และสามารถแนะนําผูท่ีเช่ือ ใหปฏิบัติตอส่ิงท่ีเขาเชื่อในทางท่ีจะเปนประโยชน ท้ังสองฝายตางมีเมตตา 

เคารพซึ่งกันและกัน   
หลักการในทางปฏิบัติ หรือความเปนศาสนาแหงการปฏิบัตินี้แหละ ท่ีเปนคุณพิเศษของพระพุทธศาสนา 

ซึ่งพระพุทธศาสนาไดริเริ่มขึ้นใหม อันทําใหตางจากศาสนาปรัชญาทั้งหลายอ่ืน ตลอดจนลัทธินิยมอุดมการณ

ท้ังหลาย แมในสมัยปจจุบัน   
หลักการจําเพาะในกรณีนี้คือ สําหรับส่ิงท่ีไมอาจพิสูจน และมิใชธรรมสําหรับเขาถึง ใหใชการวางทาที

หรือวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง
1906

   
เม่ือคนท้ังหลายปฏิบัติตามหลักการท่ีพระพุทธศาสนาแนะนําไวแลวอยางนี้ ถายังมีคนกลุมใดสนใจท่ีจะ

คนควาพิสูจนความมีจริงเปนจริงของส่ิงเหลานี้ตอไป ก็นับวาเปนงานอดิเรกของคนเหลานั้น ซึ่งคนท่ัวไปอาจ

วางใจเปนกลาง และปลอยใหเขาทําไป เทาท่ีไมกอใหเกิดผลเสียใดๆ แกสังคม เปรียบไดกับนักคนควาวิจัยใน

วิชาการสาขาตางๆ อยางอื่นๆ 
                                                 
1906 หลักขอนี้ รวมอยูใน “เกณฑวินิจฉัยความหมายและคุณคาของพุทธธรรม” ซึ่งเปนอีกบทหน่ึงตางหาก ที่คิดไววาจะเพิ่มเติม ในหนังสือ พุทธธรรม เมื่อมีโอกาส 
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เทาท่ีกลาวมา เห็นไดชัดอยูแลววา เหตุผลในขอแรก มุงท่ีประโยชนในทางปฏิบัติของมนุษยท้ังหลาย 

อยางไรก็ตาม การท่ีพระพุทธศาสนาไมสนใจในปญหาเกี่ยวกับความมีอยูจริงหรือไม ของฤทธิ์ปาฏิหาริยและเทพ
เจาท้ังหลาย จนถึงข้ันที่วา เม่ือวางทาทีและปฏิบัติตนถูกตองแลว ใครจะสนใจคนควาพิสูจนเรื่องน้ีตอไป ก็ปลอย

เขาไปตามเรื่องนั้น ทาทีเชนน้ียอมเกี่ยวเน่ืองถึงเหตุผลประการท่ีสอง ซึ่งสัมพันธโดยตรงกับหลักการข้ันพื้นฐาน
ของพระพุทธศาสนาดวย กลาวคือ ความมีอยูจริงหรือไมของส่ิงเหลาน้ี ไมกระทบตอหลักการสําคัญของ

พระพุทธศาสนา   
หมายความวา ถึงแมวาอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยและเทพเจาจะมีจริง แตการปฏิบัติตามหลักการ และการ

เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ยอมเปนไปได โดยไมตองเกี่ยวของกับส่ิงเหนือสามัญวิสัยท้ังสองประเภทนั้น
แตประการใดเลย   

สําหรับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย พึงอางพุทธพจนวา 

พระพุทธเจา: น่ีแน่ะสุนักขัตต์ เธอเข้าใจว่าอย่างไร? เม่ือเราทําอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมของ
มนุษย์ยิ ่งยวดก็ตาม ไม่ทําก็ตาม ธรรมที ่เราได้แสดงแล้วเพื ่อประโยชน์ที ่มุ ่งหมายใด จะ
นําออกไปเพ่ือ (ประโยชน์ท่ีมุ่งหมายน้ัน คือ) ความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบ ได้หรือไม่? 
สุนักขัตต์: พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์ทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ ที่เป็นธรรมของมนุษย์
ย่ิงยวดก็ตาม ไม่กระทําก็ตาม ธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใด ก็
ย่อมจะนําออกไปเพื่อ (ประโยชน์ท่ีมุ่งหมายนั้น คือ) ความหมดส้ินทุกข์โดยชอบได้ 

พระพุทธเจา: น่ีแน่ะสุนักขัตต์ เธอเข้าใจว่าอย่างไร? เม่ือเราบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของ
โลกก็ตาม ไม่บัญญัติก็ตาม ธรรมที่เราได้แสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใด จะนําออกไป
เพ่ือ (ประโยชน์ท่ีมุ่งหมายน้ัน คือ) ความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบ ได้หรือไม่? 
สุนักขัตต์: พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของโลกก็ตาม ไม่
บัญญัติก็ตาม ธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ ่งหมายใด ก็ย่อมจะ
นําออกไปเพ่ือ (ประโยชน์ท่ีมุ่งหมายน้ัน คือ) ความหมดสิ้นทุกข์โดยชอบได้1907 

สวนเรื่องเทพเจา จะไดพิจารณาเหตุผลเปนแงๆ ตอไป เฉพาะในเบื้องตนนี้ พึงพิจารณาพุทธภาษิตวา 

“การถือไม่กินปลาไม่กินเนื้อ ก็ดี การประพฤติเป็นชีเปลือย ก็ดี ความมีศีรษะโล้น ก็ดี 
การมุ่นมวยผมเป็นชฎา ก็ดี การอยู่คลุกฝุ่นธุลี ก็ดี การนุ่งห่มหนังเสืออันหยาบกร้าน ก็ดี การ
บูชาไฟ ก็ดี การบําเพ็ญพรตหมายจะเป็นเทวดา ก็ดี การบําเพ็ญตบะต่างๆ มากมายในโลก ก็ดี 
พระเวท ก็ดี การบวงสรวงสังเวย ก็ดี การบูชายัญ ก็ดี การจําพรตตามฤดู ก็ดี จะชําระสัตว์ผู้
ยังข้ามไม่พ้นความสงสัย ให้บริสุทธ์ิได้ ก็หาไม่”1908 

ท่ีกลาวมานี้ เปนหลักการท่ัวไปที่ควรทราบไวกอน ตอจากน้ี ถายอมรับวาอิทธิปาฏิหาริยและเทวดามีจริง 

ก็พึงทราบฐานะของส่ิงเหลาน้ันตอการดํารงชีวิตของมนุษย พรอมท้ังวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองตอส่ิงเหลานั้น ดังตอไปนี้ 

                                                 
1907   ที.ปา.๑๑/๒-๓/๓-๔; พึงเทียบกับพุทธพจนที่แสดงส่ิงที่ทรงพยากรณและไมทรงพยากรณ ใน ม.ม.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-๑๕๓ ดวย 
1908   ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔ (คําวา การบําเพ็ญพรตหมายจะเปนเทวดานั้น แปลตาม สุตฺต.อ.๒/๖๖ รูปศัพทเปน อมรา ถาแปลตามรูปศัพท 

ก็ไดความเพียงวา เทวดาทั้งหลาย ก็ดี) 



บทท่ี ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา  ๙๔๕ 
 

  

อิทธิปาฏิหาริย 

อิทธิปาฏิหาริย์ คืออะไร? และแค่ไหน? 

อิทธิปาฏิหาริย เปนอภิญญา คือความรูความสามารถพิเศษยวดยิ่งอยางหน่ึง มีช่ือเฉพาะวา อิทธิวิธิ 

หรือ อิทธิวิธา (การแสดงฤทธิ์ไดตางๆ) แตเปนโลกิยอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกีย ซึ่งพัวพันเกี่ยวเนื่องอยูใน

โลก เปนวิสัยของปุถุชน ยังอยูในอํานาจของกิเลส เชนเดียวกับโลกิยอภิญญาอื่นๆ ท้ังหลาย คือ หูทิพย ตาทิพย 

การรูใจคนอื่น และระลึกชาติได   
โลกิยอภิญญาทั้ง ๕ อยางนี้ มีคนทําไดต้ังแตกอนพุทธกาล ไมเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนา 

คือ พระพุทธศาสนาจะเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม โลกิยอภิญญาเหลาน้ีก็เกิดมีได พูดอีกอยางหนึ่งวา ส่ิงเหลาน้ีไมใชตัว

แทของพระพุทธศาสนา และไมจําเปนสําหรับการเขาถึงพระพุทธศาสนา   
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดวยการเกิดของพระพุทธศาสนา และเปนตัวพระพุทธศาสนา คือ ความรูท่ีทําใหดับกิเลสดับ

ทุกขได เรียกชื่ออยางหน่ึงวา อาสวักขยญาณ แปลวา ญาณท่ีทําอาสวะใหส้ินไป จัดเขาเปนอภิญญาขอสุดทาย 

คือขอท่ี ๖ เปนโลกุตรอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกุตระ ซึ่งทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรงผองใส พนจาก

อํานาจครอบงําของเรื่องโลกๆ หรือส่ิงท่ีเปนวิสัยของโลก ทําใหปุถุชนกลายเปนอริยชนโดยสมบูรณ   
โลกิยอภิญญาทั้งหลายเส่ือมถอยได แตโลกุตรอภิญญาไมกลับกลาย ไดโลกุตรอภิญญาอยางเดียว 

ประเสริฐกวาไดโลกิยอภิญญาท้ัง ๕ อยางรวมกัน แตถาไดโลกุตรอภิญญา โดยไดโลกิยอภิญญาดวย ก็เปน

คุณสมบัติสวนพิเศษเสริมใหดีพรอมยิ่งขึ้น   
โลกุตรอภิญญาเทาน้ันเปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตท่ีดีงามของมนุษย ซึ่งทุกคนควรไดควรถึง สวนโลกิย-

อภิญญาท้ังหลาย มิใชส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตท่ีดีงาม เปนเพียงเครื่องประกอบเสริมคุณสมบัติดังไดกลาวแลว
1909 

ปาฏิหาริย์ ไม่ใช่แค่ฤทธ์ิ แต่มีถึง ๓ อย่าง 

อิทธิปาฏิหาริยน้ี พระพุทธเจาทรงจัดเปนปาฏิหาริยอยางหน่ึง ใน ๓ อยาง คือ1910 
๑. อิทธิปาฏิหาริย์   ปาฏิหาริย คือ การแสดงฤทธ์ิตางๆ 
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์  ปาฏิหาริย คือ การทายใจคนอื่นได 
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย ์  ปาฏิหาริย คือ คําสอนที่เปนจริง สอนใหเห็นจริง และนําไปปฏิบัติไดผลสมจริง 
ความหมายตามบาลีดังน้ี 
๑. อิทธิปาฏิหาริย์: “บางท่านประกอบฤทธิ์ต่างๆ ได้มากมายหลายอย่าง คนเดียวเป็นหลาย
คนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทําให้ปรากฏก็ได้ ทําให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กําแพง ภูเขา 
ไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดําลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในนํ้าก็ได้ เดินบนนํ้าไม่
แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ใช้มือจับต้องลูบคลําพระจันทร์ พระ
อาทิตย์ ซึ่งมีกําลังฤทธ์ิเดชมากมายถึงเพียงน้ีก็ได้ ใช้อํานาจทางกายจนถึงพรหมโลกก็ได้” 

                                                 
1909  คําชี้แจงเก่ียวกับอิทธิปาฏิหาริย ในฐานะเปนอภิญญา พรอมทั้งหลักฐานอางอิงทั้งหลาย ไดแสดงไวแลวอยางมากมายในตอนกอนๆ 

1910  ที.สี.๙/๓๓๙-๓๔๒/๒๗๓-๖; ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๐๐/๒๑๗; ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๑/๖๑๖-๘ 



๙๔๖  พุทธธรรม 
 

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์: “ภิกษุย่อมทายใจ ทายความรู้สึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความ
ไตร่ตรองของสัตว์อื่น บุคคลอื่นได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้ 
จิตของท่านเป็นดังน้ี”   

อยางน้ี วาตามเกวัฏฏสูตรในทีฆนิกาย แตใน ที.ปา.๑๑/๗๘/๑๑๒ ในอังคุตตรนิกาย และ

ในปฏิสัมภิทามัคคท่ีอางแลว ใหความหมายละเอียดออกไปอีกวา  

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์: “บางท่าน ทายใจได้ด้วยสิ่งที่กําหนดเป็นเครื่องหมาย (นิมิต) ว่า ใจ
ของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้ ถึงหากเธอจะ
ทายเป็นอันมาก ก็ตรงอย่างนั้น ไม่พลาดเป็นอื่น; บางท่าน ไม่ทายด้วยสิ่งที่กําหนดเป็น
เครื่องหมายเลย แต่พอได้ฟังเสียงของมนุษย์ อมนุษย์ หรือเทวดาแล้ว ก็ทายใจได้ว่า ใจของ
ท่านเป็นอย่างนี้...; บางท่าน ไม่ทายด้วยนิมิต ไม่ฟังเสียง...แล้วจึงทาย แต่ฟังเสียงวิตกวิจาร
ของคนท่ีกําลังตรึกกําลังตรองอยู่ ก็ทายใจได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้...; บางท่าน ไม่ทายด้วย
นิมิต ไม่ฟังเสียง...แล้วจึงทาย แต่ใช้จิตกําหนดใจของคนที่เข้าสมาธิ ซึ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารแล้ว 
ย่อมรู้ชัดว่า ท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขาร (ความคิดปรุงแต่งในใจ) ไว้อย่างไร ต่อจากความคิดนี้แล้ว 
ก็จะคิดความคิดโน้น ถึงหากเธอจะทายมากมาย ก็ตรงอย่างน้ัน ไม่พลาดเป็นอ่ืน”  

(อาเทศนาปาฏิหาริยนี้ ดูคลายเจโตปริยญาณ หรือปรจิตตวิชานน คือการหยั่งรูใจผูอื่น แต

ไมตรงกันทีเดียว เพราะยังอยูในข้ันทาย ยังไมเปนญาณ) 

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์: “บางท่านย่อมพรํ่าสอนอย่างนี้ว่า จงตรึกอย่างนี้ อย่าตรึกอย่างนี้ 
จงมนสิการอย่างน้ี อย่ามนสิการอย่างน้ี จงละส่ิงน้ี จงเข้าถึงส่ิงน้ีอยู่เถิด”  

(เฉพาะในเกวัฏฏสูตร ในทีฆนิกาย อธิบายเพิ่มเติม โดยยกเอาการท่ีพระพุทธเจาอุบัติใน

โลกแลว ทรงส่ังสอนธรรม ทําใหคนมีศรัทธา ออกบวช บําเพ็ญศีล สํารวมอินทรีย มี

สติสัมปชัญญะ สันโดษ เจริญฌาน บรรลุอภิญญาทั้ง ๖ ซึ่งจบลงดวยอาสวักขัย เปนพระอรหันต 
วาการสอนไดสําเร็จผลอยางน้ันๆ ลวนเปนอนุสาสนีปาฏิหาริย) 

อิทธิปาฏิหาริย์ ไม่ใช่ธรรมที่เป็นแก่นสาร 

ในสมัยพุทธกาล เคยมีบุตรคฤหบดีผูหนึ่ง ทูลขอใหพระพุทธเจาแสดงอิทธิปาฏิหาริย เขากราบทูลวา 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมืองนาลันทานี้ เจริญรุ่งเรือง มีประชาชนมาก มีผู้คนกระจายอยู่

ทั่ว ต่างเลื่อมใสนักในองค์พระผู้มีพระภาค ขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้โปรดทรงรับสั่ง
พระภิกษุไว้สักรูปหนึ่ง ที่จะกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์ โดยการกระทํา
เช่นน้ี ชาวเมืองนาลันทาน้ีก็จักเล่ือมใสย่ิงนัก ในพระผู้มีพระภาคเจ้า สุดท่ีจะประมาณ” 

พระพุทธเจาไดตรัสตอบบุตรคฤหบดีผูน้ันวา 
“นี่แน่ะเกวัฏฏ์ เรามิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวก

เธอจงกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์ แก่คนนุ่งขาวชาวคฤหัสถ์ท้ังหลาย” 
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พระองคไดตรัสแสดงเหตุผลตอไปวา ในบรรดาปาฏิหาริย ๓ อยางนั้น ทรงรังเกียจ ไมโปรด ไมโปรง

พระทัยตออิทธิปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริย เพราะทรงเห็นโทษวา คนท่ีเชื่อ ก็เห็นจริงตามไป สวนคนท่ีไม

เชื่อ ไดฟงแลว ก็หาชองขัดแยงคัดคานเอาไดวา ภิกษุที่ทําปาฏิหาริยนั้น คงใชคันธารีวิทยา และมณิกาวิทยา ทํา

ใหคนมัวทุมเถียงทะเลาะกัน และไดทรงชี้แจงความหมายและคุณคาของอนุสาสนีปาฏิหาริยใหเห็นวา เอามาใช

ปฏิบัติเปนประโยชน ประจักษไดภายในตนเอง จนบรรลุถึงอาสวักขัย อันเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา  
นอกจากนั้น ยังไดทรงยกตัวอยาง ภิกษุรูปหนึ่งมีฤทธ์ิมาก อยากรูความจริงเก่ียวกับจุดดับส้ินของโลก

วัตถุธาตุ จึงเหาะเท่ียวไปในสวรรค ดั้นดนไปแสวงหาคําตอบจนถึงพระพรหม ก็หาคําเฉลยที่ถูกตองไมได ใน

ที่สุดตองเหาะกลับลงมา แลวเดินดินไปทูลถามพระองค เพื่อความรูจักโลกตามความเปนจริง แสดงถึงความที่
อิทธิปาฏิหาริยมีขอบเขตจํากัด อับจน และมิใชแกนธรรม

1911  
อีกคราวหนึ่ง เมื่อสังคารวพราหมณ กราบทูลถึงเรื่องแทรก ซึ่งท่ีประชุมราชบริษัท ไดยกข้ึนมาสนทนา

กันในราชสํานักวา  
“สมัยก่อนมีพระภิกษุจํานวนน้อยกว่า แต่มีภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมเหนือ

มนุษย์ได้มากกว่า สมัยนี้ มีพระภิกษุจํานวนมากกว่า แต่ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็น
ธรรมเหนือมนุษย์ กลับมีน้อยกว่า”  
พระพุทธเจาไดตรัสวา ปาฏิหาริยมี ๓ อยาง คือ อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริย และอนุสาสนี

ปาฏิหาริย แลวทรงแสดงความหมายของปาฏิหาริยทั้งสามอยางน้ัน ในท่ีสุด ไดตรัสถามพราหมณวา ชอบใจ

ปาฏิหาริยอยางไหน ปาฏิหาริยใดดีกวา ประณีตกวา   
พราหมณไดทูลตอบวา อิทธิปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริย คนใดทํา คนนั้นจึงรูเรื่อง คนใดทํา ก็

เปนของคนนั้นเทานั้น มองดูเหมือนเปนมายากล อนุสาสนีปาฏิหาริยจึงจะดีกวา ประณีตกวา
1912

 (คนอื่นพิจารณา

รูเขาใจ มองเห็นความจริงดวย และนําไปปฏิบัติได แกทุกขแกปญหาได) 

อิทธิฤทธ์ิ ชนิดอริยะ และชนิดอนารยะ  
บาลีอีกแหงหนึ่ง ชี้แจงเรื่องอิทธิวิธี (การแสดงฤทธิไ์ดตางๆ) วามี ๒ ประเภท คือ 
๑. ฤทธิ์ ที่มิใช่อริยะ  คือ ฤทธ์ิที่ประกอบดวยอาสวะ ยังมีอุปธิ (มีกิเลสและทําใหเกิดทุกขได) ไดแก 

ฤทธ์ิอยางท่ีเขาใจกันท่ัวๆ ไป ดังไดบรรยายมาขางตน คือ การท่ีสมณะหรือพราหมณ ผูใดผูหนึ่ง 

บําเพ็ญเพียรจนไดเจโตสมาธิ แลวแสดงฤทธ์ิไดตางๆ เชน แปลงตัวเปนคนหลายคน ไปไหนก็แหวก

ทะลุฝากําแพงไป เหินฟา ดําดิน เดินบนนํ้า เปนตน 
๒. ฤทธ์ิ ท่ีเป็นอริยะ  คือ ฤทธ์ิที่ไมประกอบดวยอาสวะ ไมมีอุปธิ (ไมมีกิเลส ไมทําใหเกิดทุกข) ไดแก 

การที่ภิกษุสามารถทําใจกําหนดหมายไดตามตองการ บังคับความรูสึกของตนได จะใหมองเห็นส่ิงท่ี

นาเกลียด เปนไมนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนหนาตานาเกลียดชัง ก็วางจิตเมตตาทําใจใหรักใครมี

ไมตรีได เห็นส่ิงไมนาเกลียด เปนนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนรูปรางนารักยั่วยวนใหเกิดราคะ จะมอง

เปนอสุภะไป ก็ได หรือจะวางใจเปนกลาง เฉยเสีย ปลอยวางท้ังส่ิงท่ีนาเกลียดและไมนาเกลียด ก็

ได
1913

 เชนในกรณีที่จะใชความคิดพิจารณาอยางเที่ยงธรรม ใหเห็นส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง เปนตน 
                                                 
1911  ดู เกวัฏฏสูตร, ที.สี.๙/๓๓๘-๓๕๐/๒๗๓-๒๘๓ 
1912  ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๐๐/๒๑๗-๒๒๐ 
1913  ที.ปา.๑๑/๙๐/๑๒๒; อธิบายใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๙๐/๕๙๙ 



๙๔๘  พุทธธรรม 
 

เรื่องฤทธ์ิ ๒ ประเภทน้ี ยอมย้ําความท่ีกลาวไวขางตน ใหเห็นวา อิทธิปาฏิหาริย จําพวกฤทธ์ิท่ีเขาใจกัน

ท่ัวไป ซึ่งทําอะไรไดผาดแผลงพิสดารเปนท่ีนาอัศจรรยน้ัน ไมไดรับความยกยองในพระพุทธศาสนา ไมใช

หลักการท่ีแทของพระพุทธศาสนา   
ฤทธ์ิท่ีสูงท่ีดีตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแกความสามารถบังคับความรูสึกของตนเองได หรือบังคับจิต

ใหอยูในอํานาจของตนได เปนฤทธิ์ท่ีไมมีพิษมีภัยแกใครๆ ซึ่งผูไดฤทธ์ิอยางตนอาจทําไมได แถมบางครั้งผูมีฤทธ์ิ

อยางตนน้ันยังเอาฤทธ์ิของตนไปใชเปนเคร่ืองมือสนองกิเลส ตรงขามกับฤทธิ์อยางท่ีสอง ท่ีเปนเครื่องมือสราง

คุณธรรม กําจัดกิเลส มิใหจิตใจถูกลอไปในอํานาจของราคะ โทสะ หรือโมหะ
1914

   
การท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท หามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน ยอมเปนหลักฐาน

ยืนยันถึงการท่ีไมทรงสนับสนุนการใชอิทธิปาฏิหาริย
1915 

เม่ือวาตามรูปศัพท  
ปาฏิหาริย์  แปลวา การกระทําท่ีตีกลับ ขับไล หรือกําจัดเสียไดซึ่งปฏิปกษ  
อิทธิ  หรือ ฤทธ์ิ  แปลวา ความสําเร็จ  
อาเทศนา  แปลวา ระบุ อาง สําแดง ชี้บง จะแปลวา ปรากฏชัด ก็พอได  
อนุสาสนี  แปลวา คําพร่ําสอน  
โดยถือความหมายอยางนี้ คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค ไดแปลความหมายปาฏิหาริยท้ังสามน้ันออกไป ใหเห็น

เพิ่มข้ึนอีกแนวหน่ึง คือกลาววา คุณธรรมตางๆ เชน เนกขัมมะ เมตตา ฌาน อนัตตานุปสสนา ตลอดจนถึง

อรหัตตมรรค เรียกวาเปน อิทธิปาฏิหาริย์ ไดท้ังน้ัน โดยความหมายวา สําเร็จผลตามหนาท่ี และกําจัดธรรมท่ี
เปนปฏิปกษของมัน เชน กามฉันท พยาบาท ตลอดจนกิเลสทั้งปวงได เรียกวาเปน อาเทศนาปาฏิหาริย์ ได โดย
ความหมายวา ผูท่ีประกอบดวยธรรมเหลานี้ทุกคน ยอมมีจิตบริสุทธ์ิ มีความคิดไมขุนมัว เรียกวาเปน อนุสาสนี-
ปาฏิหาริย์ ได โดยความหมายของการส่ังสอนวา ธรรมขอน้ันๆ ควรปฏิบัติ ควรฝกอบรม ควรเพิ่มพูน ควรต้ังสติ

ใหเหมาะอยางไร เปนตน
1916

 คําอธิบายอยางน้ี แมจะไมใชความหมายอยางท่ีใชท่ัวไป แตก็เปนความรูประกอบท่ี

นาสนใจ 
ดังไดกลาวแลวขางตนวา อิทธิปาฏิหาริยเปนโลกิยอภิญญาอยางหนึ่ง ซึ่งเปนสวนเสริมคุณสมบัติของผูท่ี

ไดโลกุตรอภิญญาเปนหลักอยูแลว ใหพรอมบริบูรณยิ่งขึ้นสําหรับการบําเพ็ญกิจเก้ือกูลแกชาวโลก  จึงมีพุทธ

พจนบางแหงเรียกภิกษุผูประกอบดวยปาฏิหาริยครบท้ัง ๓ ประการ คือ อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริย และ
อนุสาสนีปาฏิหาริย วาเปนผูสําเร็จส้ินเชิง จบหรือถึงจุดหมายส้ินเชิง เปนตน และเปนผูประเสริฐสุดในหมูเทวดา

และมนุษยท้ังหลาย
1917

   

                                                 
1914  ดู วัตถุประสงคของการปฏิบัติเชนน้ีใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๔/๑๘๙; ฤทธิ์ประเภทน้ีเปนพวกเมตตาเจโตวิมุตติ ซ่ึงถึงขั้นเปนสุภวิโมกข 

เกิดจากเจริญโพชฌงคประกอบดวยเมตตาก็ได (สํ.ม.๑๙/๕๙๗/๑๖๔); เปนผลของการเจริญสติปฏฐาน ๔ ก็ได (สํ.ม.๑๙/๑๒๕๓-

๑๒๖๒/๓๗๖-๙); เปนผลของการเจริญสมาธิก็ได (สํ.ม.๑๙/๑๓๓๒-๖/๔๐๑-๓); บางแหงเรียกผูปฏิบัติไดเชนน้ีวา อริยชนผูเจริญ
อินทรียแลว (ม.อุ.๑๔/๘๖๓/๕๔๖) 

1915  วินย.๗/๓๓/๑๖; อรรถกถาอธิบายวา ทรงหามแตวิกุพพนฤทธิ์ (ฤทธิ์ผันแผก คือเปล่ียนจากรูปรางปกติ เชน แปลงตัวเปนตางๆ 

เนรมิตใหเห็นส่ิงตางๆ พูดแตไมใหเห็นตัว ใหเห็นตัวทอนเดียว เปนตน) ไมหามอธิษฐานฤทธิ์ (เชน อธิษฐานตัวเปนหลายคน เดินนํ้า 

ดําดิน เปนตน) ดู วินย.อ.๓/๓๓๗ แตคําอธิบายน้ีดูไมนานิยม 
1916  ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๒/๖๑๖-๖๒๐ 
1917  องฺ.ติก.๒๐/๕๘๔/๓๗๕; องฺ.ทสก.๒๔/๒๑๗/๓๕๓ 
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แตท้ังน้ี ย้ําวา ตองมีอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนหลัก หรือเปนขอยืนตัวแนนอน และมีปาฏิหาริย ๒ ขอตน

เปนเคร่ืองเสริม   
แมในการใชปาฏิหาริย ก็ถือหลักอยางเดียวกัน คือ ตองใชอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนหลักอยูเสมอ หาก

จะตองใชอิทธิปาฏิหาริยหรืออาเทศนาปาฏิหาริยบาง ในเมื่อมีเหตุผลสมควร ก็ใชเพียงเพ่ือเปนเคร่ืองประกอบ

เบ้ืองตน เพ่ือนําเขาสูอนุสาสนีปาฏิหาริย มีอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนเปาหมาย และจบลงดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย ดัง

จะไดกลาวตอไป 

โทษแก่ปุถุชน ในการเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์  
สําหรับปุถุชน ฤทธ์ิอาจเปนโทษได ท้ังแกผูมีฤทธ์ิเอง และแกคนที่มาเกี่ยวของกับผูมีฤทธ์ิ ปุถุชนผูมีฤทธ์ิ 

อาจจะเกิดความเมาฤทธิ์
1918

 ในลักษณะตางๆ เชน เกิดมานะวาเราทําไดในส่ิงท่ีคนอื่นทําไมได คนอื่นทําไมได

อยางเรา มีความรูสึกยกตนขมผูอื่น กลายเปนอสัตบุรุษไป หรืออาจเกิดความหลงใหลมัวเมาในลาภสักการะที่

เกิดจากฤทธ์ินั้น นําฤทธ์ิไปใชเพ่ือกอความช่ัวความเสียหายอยางพระเทวทัต เปนตน   
อยางนอย การติดใจเพลินอยูในฤทธ์ินั้น ก็ทําใหไมสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมท่ีสูงข้ึนไป ไมอาจ

ชําระกิเลสทําจิตใจใหบริสุทธ์ิได และเพราะฤทธ์ิของปุถุชนเปนของเส่ือมได แมแตความหวงกังวลมัวยุงกับการ

รักษาฤทธ์ิ ก็กลายเปนปลิโพธ คืออุปสรรค ท่ีทําใหไมสามารถใชปญญาพินิจพิจารณาตามวิธีของวิปสสนาอยาง

ไดผลดี ทานจึงจัดเอาฤทธ์ิเปนปลิโพธอยางหนึ่งของวิปสสนา (เรียกวาอิทธิปลิโพธ) ซึ่งผูจะฝกอบรมปญญาพึง

ตัดเสียใหได
1919 

สวนปุถุชนท่ีมาเกี่ยวของกับผูมีฤทธ์ิ ก็มีทางประสบผลเสียจากฤทธ์ิไดเปนอันมาก ผลเสียขอแรกทีเดียว

ก็คือ คนท่ีมาเกี่ยวของ อาจตกไปเปนเหยื่อของผูมีฤทธ์ิหรือหลอกลวงวามีฤทธ์ิ ซึ่งมีอกุศลเจตนานําเอาฤทธ์ิมา

เอยอางเพื่อแสวงหาลาภสักการะ   
อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้มีขอพึงสังเกตวา ตามปกติ ผูมีฤทธ์ิซึ่งเปนผูปฏิบัติชอบ จะใชฤทธ์ิในกรณีเดียว

เมื่อมีเหตุผลอันสมควร เพื่อเปนส่ือนําไปสูการแนะนําส่ังสอนส่ิงท่ีถูกตอง คืออนุสาสนีปาฏิหาริย ถาไมมีเหตุผล

เกี่ยวกับการแนะนําส่ังสอนธรรมแลว ผูมีฤทธ์ิจะใชฤทธ์ิทําไม นอกจากเพื่อผูกคนไวกับตนเปนสะพานทอดไปสู

ช่ือเสียงและลาภผล
1920

   
ดังนั้น จึงควรยึดถือเปนหลักไวทีเดียววา การใชอิทธิปาฏิหาริย จะตองมีอนุสาสนีปาฏิหาริยตามมาดวย 

ถาผูใดอางหรือใชอิทธิปาฏิหาริยโดยมิใชเปนเพียงบันไดที่จะนําไปสูอนุสาสนีปาฏิหาริย พึงถือไวกอนวา ผูนั้น

ปฏิบัติผิดในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย เขาอาจมีอกุศลเจตนาหลอกลวง มุงแสวงหาลาภสักการะ หรืออยางนอยก็เปนผู

มัวเมาหลงใหลเขาใจผิดในเรื่องอิทธิปาฏิหาริยน้ัน   

                                                 
1918  อิทธิมทะ (เปนพวกเดียวกับเมาความรู เมาศีล เมาฌาน เปนตน ดู อภิ.วิ.๓๕/๘๔๙/๔๖๘) 

1919  วิสุทฺธิ.๑/๑๑๒, ๑๒๒ 
1920  แตอยาลืมวา การตั้งใจใชความประพฤติศีลและวัตรเปนเครื่องชักจูงผูกหมูชนไวกับตน เพื่อผลในทางชื่อเสียง ความยกยอง

สรรเสริญ หรือลาภ ก็เปนส่ิงที่พระพุทธเจาทรงติเตียนมากเชนเดียวกัน 



๙๕๐  พุทธธรรม 
 

หลักการนี้ผอนลงมาใชไดแมกับพฤติการณเกี่ยวกับเรื่องของขลังส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ัวๆ ไป
1921

 โดยอาจให

ยึดถือกันไววา ผูใดนําเอาของขลังส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ หรือส่ิงลึกลับตางๆ มาใชในการเกี่ยวของกับประชาชน โดยมิได

นําประชาชนไปสูความรูความเขาใจในธรรม มิไดตอทายของขลังเปนตนน้ันดวยการแนะนําส่ังสอนใหเกิดปญญา

คือความรูความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับความจริงความดีงามท่ีควรรูและควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อชวยนําเขาให

คอยๆ กาวพนเปนอิสระออกไปไดจากของขลังส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหลานั้น พึงถือวา ผูน้ันเปนผูปฏิบัติผิด และนํา

ประชาชนไปในทางท่ีผิด 
อนึ่ง แมในกรณีท่ีมิไดตกไปเปนเหยื่อของผูอวดอางฤทธ์ิ การไปมัววุนวายเพลิดเพลินหรือฝกใฝกับ

อิทธิปาฏิหาริยท้ังหลาย ก็เปนการไมปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยูในตัวแลวต้ังหลายแง  
แงท่ีหนึ่ง ในเมื่ออิทธิปาฏิหาริยไมใชสาระสําคัญของพระพุทธศาสนา ไมเกี่ยวกับจุดหมายของ

พระพุทธศาสนา ไมชวยใหมนุษยหลุดพนจากกิเลส การไปฝกใฝในเรื่องเชนน้ี ยอมเปนการพราเวลาและแรงงาน

ท่ีควรใชสําหรับการปฏิบัติธรรมใหหมดไปในทางที่ผิด   
แงท่ีสอง คนท่ีไปเก่ียวของกับผูอางฤทธ์ิหรืออํานาจส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ มักมุงเพื่อไปขอความชวยเหลือ หวัง

อํานาจดลบันดาลใหเกิดโชคลาภ เปนตน การปฏิบัติเชนน้ี ยอมไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา ท่ีเปนกรรม

วาท กิริยวาท และวิริยวาท สอนใหคนหวังผลสําเร็จจากการลงมือทําดวยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล 

การมัวหวังผลจากการออนวอนขอความชวยเหลือจากอํานาจดลบันดาล อาจทําใหกลายเปนคนมีนิสัยเฉื่อยชา 

กลายเปนคนงอมืองอเทา อยางนอยก็ทําใหขาดความเพียรพยายาม ไมรีบเรงลงมือทําส่ิงท่ีควรจะทํา ไมเรงเวนส่ิง

ท่ีควรงดเวน ขัดกับหลักความไมประมาท   
นอกจากนั้น ถาจะฝกใฝกับอิทธิปาฏิหาริย ก็ควรฝกตนใหทําปาฏิหาริยนั้นไดเองจะดีกวา (แตก็ยังขัดกับ

หลักการแงท่ีหนึ่งขางตนอยูดี) เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น หรือจากอํานาจดลบันดาล

ท้ังหลาย เปนการพ่ึงส่ิงภายนอก ทําใหชีวิตขึ้นตอส่ิงอื่นมากยิ่งข้ึน แทนท่ีจะอาศัยอํานาจภายนอกนอยลง และ

เปนตัวของตัวเองมากยิ่งข้ึน จึงอาจทําใหกลายเปนคนมีชีวิตท่ีเล่ือนลอย มักเปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาด

ประสิทธิภาพ ขาดอํานาจและความม่ันใจในตนเอง ขัดตอหลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ท่ีสอนให

พึ่งตนเอง สอนใหทําตนใหเปนท่ีพึ่งได หรือสามารถพึ่งตนได และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ ซึ่งใน

ข้ันสุดทาย ใหขามพนไดแมกระทั่งศรัทธาท่ีมีเหตุผล ไปสูความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธ์ิ ไมตองอิงอาศัย

แมกระท่ังพระศาสดา เริ่มตนมรรคาจากการอิงอาศัยปญญาสองนําขององคพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสู

การยืนไดลําพังตน โดยไมตองอาศัยการประคับประคองของพระศาสดา
1922 

                                                 
1921   ของขลัง ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ อํานาจลึกลับนั้น รวมถึงส่ิงที่ทานเรียกวาติรัจฉานวิชาบางอยางดวย (ติรัจฉานวิชา คือ วิชาที่ขวางตอทาง

สวรรคนิพพาน หรือวิชาภายนอกที่ไมเขากับจุดหมายของพระศาสนา โดยมากเปนวิชาจําพวกการทํานายทายทัก และการรักษาโรค

ตางๆ ซ่ึงจะจัดเปนความบกพรองเสียหายในดานศีล หากภิกษุนํามาใชเปนเครื่องมือหาเล้ียงชีพ หรือหาลาภสักการะ ติรัจฉานวิชา 

เปนคนละอยางกันกับอิทธิปาฏิหาริย, ติรัจฉานวิชา มาใน ที.สี.๙/๑๙-๒๕/๑๑-๑๕ และกลาวซํ้าไวอีกหลายสูตรในพระไตรปฎกเลม 

๙ นั้น, มีสิกขาบทหามเรียนหามสอนใน วินย.๓/๓๒๒/๑๗๗; ๗/๑๘๔/๗๑ อธิบายใน ที.อ.๑/๑๒๑; นิทฺ.อ.๒/๑๑๗ เปนตน) 

1922   อยาลืมวา หลักพึ่งตนเอง เปนตัวของตัวเอง นี้ ทานใหสมดุลดวยหลักการเคารพ หรือคารวธรรม ท่ีกลาวแลวในตอนกอน และพึง

สังเกตวา ผูเปนอิสระแลวอยางแทจริง กลับเปนผูเชื่อฟงคําส่ัง มีวินัยอยางย่ิง (การเชื่อฟง กับความเชื่อท่ีเรียกวาศรัทธา มีแงตางกัน 

การเชื่อฟงหรือปฏิบัติตามคําส่ังอยางมีวินัยน้ัน เกิดจากศรัทธาอยางหน่ึง เกิดจากปญญาอยางหนึ่ง พระอรหันตปฏิบัติตามคําส่ัง 

รักษาระเบียบวินัยดวยปญญา). 



บทท่ี ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา  ๙๕๑ 
 

  

แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธ์ิ  
เม่ือพิจารณาในแงผลตอคนที่เขาไปเกี่ยวของกับฤทธ์ิแลว คราวนี้ลองมาพิจารณาดูแนวปฏิบัติจากพระ

จริยาวัตรของพระบรมศาสดาและพระสาวกท้ังหลายผูเรืองฤทธ์ิ วาทานใชฤทธ์ิหรือปฏิบัติตออิทธิปาฏิหาริยกัน

อยางไร   
สําหรับองคพระพุทธเจาเอง ปรากฏชัดจากพุทธดํารัสท่ีอางแลวขางตนวา ทรงรังเกียจ ไมทรงโปรด ท้ัง

อิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย แตทรงสนับสนุนอนุสาสนีปาฏิหาริย และทรงใชปาฏิหาริยขอหลังน้ีอยูเสมอ 

เปนหลักประจําแหงพุทธกิจ หรือวาใหถูกแทคือ เปนตัวพุทธกิจทีเดียว ทั้งน้ี ดวยเหตุผลดังแสดงแลวขางตน   
แตก็ปรากฏอยูบางคราววา มีกรณีท่ีทรงใชอิทธิปาฏิหาริยบางเหมือนกัน และเม่ือพิจารณาจากกรณี

เหลาน้ันแลว ก็สรุปไดวา พระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริย เฉพาะในกรณีท่ีจะทรงทรมานผูมีฤทธ์ิ ผูถือฤทธ์ิเปน

เรื่องสําคัญ หรือผูถือตัววาเปนผูวิเศษ ใหละความหลงใหลมัวเมาในฤทธ์ิ พูดอีกอยางหนึ่งวา ใชฤทธ์ิปราบฤทธ์ิ 

เพ่ือใหผูชอบฤทธิ์หรือลําพองในฤทธ์ิ ตระหนักในคุณคาอันจํากัดของฤทธ์ิ มองเห็นส่ิงอื่นที่ดีงามประเสริฐกวาฤทธ์ิ 

และพรอมท่ีจะเรียนรูหรือรับฟงส่ิงอันประเสริฐนั้น ซึ่งจะทรงชี้แจงส่ังสอนแกเขาดวยอนุสาสนีปาฏิหาริยตอไป 
 ท้ังน้ี ตรงกับหลักท่ีกลาวขางตนวา ใชอิทธิปาฏิหาริยประกอบอนุสาสนีปาฏิหาริย แตเปนการใชประกอบ

ในขอบเขตจํากัดอยางยิ่ง คือเฉพาะในกรณีท่ีผูรับคําสอนฝกใฝในฤทธ์ิหรือเมาฤทธ์ิ แสดงทิฏฐิมานะตอพระองค

เทาน้ัน เชน เรื่องการทรมานพระพรหม เปนตน   
สวนพระมหาสาวกท้ังหลาย ก็มีเรื่องราวเลามาบางวา ใชฤทธ์ิประกอบอนุสาสนีแกผูฝกใฝฤทธ์ิ เชน เรื่อง

ท่ีพระสารีบุตรสอนหมูภิกษุศิษยพระเทวทัต ดวยอาเทศนาปาฏิหาริยควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย พระมหาโมคคัล

ลาน สอนดวยอิทธิปาฏิหาริยควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย   
สวนการทําอิทธิปาฏิหาริยเพื่ออนุเคราะหชวยเหลือ มีเรื่องเลามาบางนอยเหลือเกิน แตกรณีท่ีขอรองให

ชวยเหลือดวยอิทธิปาฏิหาริย ไมพบในพระไตรปฎกเลยแมแตแหงเดียว จะมีผูขอรองพระบางรูปใหแสดง

อิทธิปาฏิหาริยบาง ก็เพียงเพราะอยากดูเทานั้น
1923

 และการแสดงอิทธิปาฏิหาริยใหชาวบานดู พระพุทธเจาก็ได

ทรงบัญญัติสิกขาบทหามไวแลวดังไดกลาวขางตน   
ในท่ีนี้ ขอยํ้าขอคิดตามหลักพระพุทธศาสนาไวอีกครั้งหนึ่งวา ในชีวิตท่ีเปนจริง ในระยะยาว หรือ

ตามปกติธรรมดาของมนุษย มนุษยก็ตองอยูกับมนุษย และเปนอยูดวยเหตุผลสามัญของมนุษยเอง จะมัวหวัง

พึ่งอํานาจภายนอกที่มองไมเห็น ซึ่งไมขึ้นกับตนเองอยูอยางไร  
ทางท่ีดี ควรจะหันมาพยายามฝกหัดตนเอง และฝกปรือกันเอง ใหมีความรูความสามารถชํานิชํานาญใน

การแกปญหา ตามวิถีทางแหงเหตุผลอยางสามัญของมนุษยน้ีแหละ ใหสําเร็จโดยชอบธรรม ความสามารถท่ีทํา

ไดสําเร็จอยางน้ี ทานก็จัดเปนฤทธิ์อยางหน่ึง และเปนฤทธิ์ท่ีถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนา มีท้ัง  

อามิสฤทธ์ิ และ ธรรมฤทธ์ิ
1924

 โดยถือธรรมฤทธ์ิเปนหลักนํา 

                                                 
1923  อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร ดู บันทึกพิเศษทายบท 

1924  อามิสฤทธิ์ (ความสําเร็จ หรือความรุงเรืองทางวัตถุ, วัตถุรุงเรือง หรือวัตถุเปนแรงบันดาล) และ ธรรมฤทธิ์ (ความสําเร็จ หรือความ
รุงเรืองแหงธรรม, ธรรมรุงเรือง หรือธรรมเปนแรงบันดาล) มาใน องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๓/๑๑๗; อนึ่ง ความมีรูปโฉมงามผิวพรรณผุดผอง 
ความมีอายุยืน ความมีสุขภาพดี ความมีเสนหผูคนชอบชมอยูใกล ก็เรียกวาเปนฤทธิ์ เชนกัน (ดู ที.ม.๑๐/๑๗๑/๒๐๔; ม.อุ.๑๔/

๔๙๖/๓๓๐) 



๙๕๒  พุทธธรรม 
 

สรุปเหตุผลขอใหญ ท่ีแสดงถึงขอบเขตจํากัด หรือจุดติดตันของอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงอํานาจ

ศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายท้ังปวง ซึ่งทําใหไมสามารถเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา ไมเกี่ยวของกับจุดหมาย

ของพุทธธรรม และไมเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดําเนินพุทธมรรคา ไมอาจเปนท่ีพึ่งอันเกษมหรือปลอดภัยได 

เหตุผลน้ันมี ๒ ประการ คือ.- 
๑. ทางปญญา อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจทําใหเกิดปญญาหยั่งรูสัจธรรม เขาใจสภาวธรรมท้ังหลาย

ตามความเปนจริงได ดังตัวอยาง เรื่องพระภิกษุมีฤทธิ์ท่ีเหาะไปหาคําตอบเกี่ยวกับสัจธรรมท่ัวจักรวาล จนถึงพระ

พรหม ผูถือตนวาเปนผูสรางผูบันดาลโลก ก็ไมสําเร็จ และเรื่องฤาษีมีฤทธิ์ เหาะไปดูท่ีสุดโลกพิภพจนหมดอายุ ก็

ไมพบ เปนตัวอยาง
1925 

๒. ทางจิต อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจกําจัดกิเลส หรือดับความทุกขไดจริง จิตใจมีความขุนมัว 

กลัดกลุม เรารอน ถูกโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงํา ก็ไมสามารถแกไขใหหลุดพนเปนอิสระได แมจะใชฌาน

สมาบัติขมระงับไว ก็ทําไดเพียงชั่วคราว กลับออกมาสูการเผชิญโลกและชีวิตตามปกติ เมื่อใด กิเลสและความ

ทุกขก็หวนคืนมารังควานไดอีก เมื่อน้ัน ย่ิงกวานั้น อิทธิปาฏิหาริยอาจกลายเปนเคร่ืองมือรับใชกิเลสไปก็ได ดัง

เรื่องพระเทวทัตเปนตัวอยาง
1926 

เทวดา 

มนุษย์ กับ เทวดา เปรียบเทียบฐานะกัน  
ขอควรพิจารณาเก่ียวกับเรื่องเทวดา

1927
 วาโดยสวนใหญ ก็เหมือนกับท่ีกลาวแลวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย 

เพราะคนมักเขาไปเก่ียวของกับเทวดา เพื่อผลในทางปฏิบัติ คือหวังพึ่ง และขออํานาจดลบันดาลตางๆ 

เชนเดียวกับท่ีหวังและขอจากอิทธิฤทธ์ิ และเทวดาก็เปนผูมีฤทธิ์   
หลักการทั่วไปที่บรรยายแลวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย เฉพาะอยางยิ่ง สวนท่ีเกี่ยวกับคุณและโทษ จึง

นํามาใชกับเรื่องเทวดาไดดวย แตก็ยังมีเรื่องท่ีควรทราบเพิ่มเติมอีกบางอยาง ดังน้ี 
วาโดยภาวะพื้นฐาน เทวดาทุกประเภท ตลอดจนถึงพรหมที่สูงสุด ลวนเปนเพื่อนรวมทุกข เกิดแกเจ็บ

ตาย เวียนวายอยูในสังสารวัฏ เชนเดียวกับมนุษยทั้งหลาย และสวนใหญก็เปนปุถุชน ยังมีกิเลสคลายมนุษย  
แมวาจะมีเทพเปนอริยบุคคลบาง สวนมากก็เปนอริยะมากอนต้ังแตครั้งยังเปนมนุษย แมวาเม่ือ

เปรียบเทียบโดยเฉล่ียตามลําดับฐานะ เทวดาจะเปนผูมีคุณธรรมสูงกวา แตก็อยูในระดับใกลเคียงกัน จนพูด

รวมๆ ไปไดวา เปนระดับสุคติดวยกัน  

                                                 
1925  ที.สี.๙/๓๔๓/๒๗๗ และ สํ.ส.๑๕/๒๙๗/๘๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๕/๖๑ (เคยอางแลวทั้งสองเรื่อง) 
1926  วินย.๗/๓๕๐/๑๖๔ (เคยอางแลว); อยางไรก็ดี ถาความคิดรายรุนแรงขึ้น ฤทธิ์ก็เส่ือมได เพราะฤทธิ์ตองอาศัยฌานสมาบัติเปนฐาน 

และผูจะเขาฌานสมาบัติได ตองทําจิตใหบริสุทธิ์ผองใส ปราศจากนิวรณ. 
1927  คําวาเทวดา หรือเทพ ใชคลุมถึงพรหมทั้งหลายดวย โดยแบงเปนเทวดาชั้นกามาวจร (ผูยังเก่ียวของกับกาม บางทีเรียกวา 

ฉกามาพจรสวรรค หรือสวรรคชั้นที่ยังเกี่ยวของกับกาม ๖ ชั้น คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิต-
วสวัตดี) ตอจากนั้น มีเทพชั้นรูปาวจร (รูปพรหม) ๑๖ ชั้น และสูงสุด มีเทพชั้นอรูปาวจร (อรูปพรหม) (ดู สงฺคห.๒๙ เปนตน) 



บทท่ี ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา  ๙๕๓ 
 

  

ในแงความไดเปรียบเสียเปรียบ บางอยางเทวดาดีกวา แตบางอยางมนุษยก็ดีกวา เชน ทานเปรียบเทียบ

ระหวางมนุษยชาวชมพูทวีป กับเทพชั้นดาวดึงสวา เทพช้ันดาวดึงสเหนือกวามนุษย ๓ อยาง คือ มีอายุทิพย 

ผิวพรรณทิพย และความสุขทิพย แตมนุษยชาวชมพูทวีปก็เหนือกวาเทวดาช้ันดาวดึงส ๓ ดาน คือ กลาหาญกวา 

มีสติดีกวา และมีการประพฤติพรหมจรรย (หมายถึงการปฏิบัติตามอริยมรรค)
1928

   
แมวาตามปกติพวกมนุษยจะถือวาเทวดาสูงกวาพวกตน และพากันอยากไปเกิดในสวรรค แตสําหรับ

พวกเทวดา เขาถือกันวา การเกิดเปนมนุษย เปนสุคติของพวกเขา ดังพุทธพจนยืนยันวา  
“ภิกษุท้ังหลาย ความเป็นมนุษย์น่ีแล นับว่าเป็นการไปสุคติของเทพท้ังหลาย”1929  

เม่ือเทวดาองคใดองคหนึ่งจะจุติ เพื่อนเทพชาวสวรรคจะพากันอวยพรวา ใหไปสุคติ คือไปเกิดในหมู

มนุษยท้ังหลาย เพราะโลกมนุษย เปนถิ่นท่ีมีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรม ทําความดีงามตางๆ และประพฤติ

ปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มท่ี
๓ 
(ความชั่วหรืออกุศลกรรมตางๆ ก็เลือกทําไดเต็มท่ีเชนเดียวกัน)   

การเกิดเปนเทวดาท่ีมีอายุยืนยาว ทานถือวา เปนการเสียหรือพลาดโอกาสอยางหน่ึงในการท่ีจะได

ประพฤติพรหมจรรย
1930

 (ปฏิบัติตามอริยมรรค) เรียกอยางสามัญวา เปนโชคไมดี   
พวกชาวสวรรคมีแตความสุข ชวนใหเกิดความประมาทมัวเมา สติไมมั่น สวนโลกมนุษยมีสุขบาง ทุกข

บาง เคลาระคน มีประสบการณหลากหลาย เปนบทเรียนไดมาก เมื่อรูจักกําหนด ก็ทําใหไดเรียนรู ชวยใหสติ
เจริญวองไว ทํางานไดดี1931

 เกื้อกูลแกการฝกตน และการท่ีจะกาวหนาในอารยธรรม 
เม่ือพิจารณาในแงระดับแหงคุณธรรมใหละเอียดลงไปอีก จะเห็นวา มนุษยภูมิน้ัน อยูกลางระหวางเทว-

ภูมิหรือสวรรค กับ อบายภูมิ มีนรก เปนตน   
พวกอบายเชนนรกนั้น เปนแดนของคนบาปดอยคุณธรรม แมชาวอบายบางสวนจะจัดไดวาเปนคนดี 

แตก็ตกไปอยูในน้ัน เพราะความช่ัวบางอยางใหผลถวงดึงลงไป สวนสวรรคก็เปนแดนของคนดีคอนขางมี

คุณธรรม แมวาชาวสวรรคบางสวนจะเปนคนชั่ว แตก็ไดข้ึนไปอยูในแดนน้ัน เพราะมีความดีบางอยางท่ีปะทุแรง

ชวยผลักดันหรือฉุดข้ึนไป   
สวนโลกมนุษย ท่ีอยูระหวางกลาง ก็เปนประดุจชุมทางท่ีผานหมุนเวียนกันไปมา ท้ังของชาวสวรรค และ

ชาวอบาย เปนแหลงท่ีสัตวโลกทุกพวกทุกชนิดมาทํามาหากรรม เปนที่คนช่ัวมาสรางตัวใหเปนคนดี เตรียมไป

สวรรค หรือคนดีมาสุมตัวใหเปนคนชั่ว เตรียมไปนรก ตลอดจนเปนท่ีผูรูจะมาสะสางตัวใหเปนคนอิสระ เลิกทํา
มาหากรรม เปล่ียนเปนผูหวานธรรม ลอยพนเหนือการเดินทางหมุนเวียนตอไป    

พวกอบายมีหลายชั้น
1932

 ช้ันเดียวกันก็มีบาปธรรมใกลเคียงกัน พวกเทพก็มีหลายชั้นซอยละเอียดยิ่ง

กวาอบาย มีคุณธรรมพื้นฐานประณีตลดหล่ันกันไปตามลําดับ ชั้นเดียวกันก็มีคุณธรรมใกลเคียงกัน  
สวนโลกมนุษยแดนเดียวนี้ เปนท่ีรวมของบาปธรรมและคุณธรรมทุกอยางทุกระดับ มีคนช่ัว ซึ่งมีบาป

ธรรมหยาบหนาเหมือนดังชาวนรกชั้นต่ําสุด และมีคนดี ซึ่งมีคุณธรรมประณีตเทากับพรหมผูสูงสุด ตลอดจน

ทานผูพนแลวจากภพภูมิท้ังหลาย ซึ่งแมแตเหลาเทพมารพรหมก็เคารพบูชา   
                                                 
1928  ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๒๕/๔๐๙ 
1929  ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๑-๒/๒๘๙-๒๙๐. 
1930  องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๙/๒๒๙ 
1931  ดู เคา องฺ.อ.๓/๓๔๕ 
1932  อบายภูมิ มี ๔ คือ นรก ดิรัจฉาน เปรต และ อสุรกาย (ขุ.อิติ.๒๕/๒๗๓/๓๐๑ เปนตน). 



๙๕๔  พุทธธรรม 
 

ภาวะเชนนี้ นับไดวาเปนลักษณะพิเศษของโลกมนุษย ท่ีเปนวิสัยกวางสุดแหงบาปอกุศลและคุณธรรม 

เพราะเปนที่ทํามาหากรรม และเปนที่หวานธรรม 
เทาท่ีกลาวมานี้ จะเห็นขอเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับเทวดาไดวา เม่ือเทียบโดยคุณธรรมและ

ความสามารถท่ัวไปแลว ท้ังมนุษยและเทวดาตางก็มีไดเทาเทียม หรือใกลเคียงกัน เปนระดับเดียวกัน แตมนุษย

มีวิสัยแหงการสรางเสริมปรับปรุงมากกวา ขอแตกตางสําคัญจึงอยูท่ีโอกาส กลาวคือ มนุษยมีโอกาสมากกวาใน
การท่ีจะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตน   

ถามองในแงแขงขัน (ทางธรรมไมสนับสนุนใหมอง) ก็วา ตามปกติ ถาอยูกันเฉยๆ เทวดาทั่วไปสูงกวา ดีกวา 

เกงกวามนุษย แตถามนุษยปรับปรุงตัวเม่ือไร ก็จะขึ้นไปเทียมเทา หรือแมแตสูงกวา ดีกวา เกงกวาเทวดา1933
  

มนุษย์กับเทวดา ความสัมพันธ์ใด ที่ล้าสมัย ควรเลิกเสีย  
เม่ือทราบฐานะของเทวดาแลว พึงทราบความสัมพันธท่ีควร และไมควร ระหวางเทวดากับมนุษยตอไป 

ในลัทธิศาสนาท่ีมีมาต้ังแตกอนพุทธกาล เขาเช่ือวามีเทวดาใหญนอยมากมาย และมีเทพสูงสุดเปนผูสรางโลก 
และบันดาลทุกส่ิงทุกอยาง ซึ่งมนุษยไมมีทางจะเจริญเลิศลํ้ากวาเทพนั้นได มนุษยจึงสรางความสัมพันธกับเทพ

ดวยวิธีออนวอนขอความชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เชน สวดสรรเสริญ ยกยอง สดุดี บวงสรวง สังเวย บูชายัญ 

เปนการปรนเปรอเอาอกเอาใจ หรือไมก็ใชวิธีเรียกรองความสนใจ บีบบังคับใหเห็นใจ เชิงเราใหเกิดความรอนใจ

จนเทพทนน่ิงอยูไมได ตองหันมาดูแลหาทางแกไข หรือสนองความตองการให ท้ังนี้ โดยใชวิธีขมข่ีบีบค้ันลงโทษ
ทรมานตนเอง ท่ีเรียกวาประพฤติพรตและบําเพ็ญตบะตางๆ   

สรุปใหเห็นชัดถึงวิธีสัมพันธกับเทพเจาเปน ๒ อยาง คือ 
๑. วิธีออนวอนขอความชวยเหลือ ดวยการเซนสรวง สังเวย บูชายัญ ดังลูกออนวอนขอตอพอแม บาง

ทีเลยไปเปนดังประจบ และแมติดสินบนตอผูมีอํานาจเหนือ 
๒. วิธีบีบบังคับใหทําตามความประสงค ดวยการบําเพ็ญพรตทําตบะ ดังลูกที่ตีอกชกหัวกัดท้ึงตนเอง 

เรียกรองเชิงบีบบังคับ ใหพอแมหันมาใสใจความประสงคของตน 
แตจะเปนวิธีใดก็ตาม ยอมรวมลงในการมุงหวังผลประโยชนแกตน ดวยการพ่ึงพาส่ิงภายนอกทั้งส้ิน 

เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนแลว ก็ไดสอนใหเลิกเสียท้ังสองวิธี และการเลิกวิธีปฏิบัติท้ังสองน้ีแหละ ที่เปน

ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้  
ในการสอนใหเลิกวิธีปฏิบัติเหลานี้ พระพุทธศาสนาสามารถแสดงเหตุผล ช้ีใหเห็นคุณโทษ และวางวิธี

ปฏิบัติท่ีสมควรใหใหมดวย  

                                                 
1933   ใน องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๑/๓๑๔ มีพุทธพจนวา ตอเม่ือพระพุทธเจาทรงมีอธิเทวญาณทัสสนะครบ ๘ ปริวัฏฏ (รอบทั้ง ๘ ดาน คือ ๑. 

จําโอภาสได ๒. เห็นรูปท้ังหลาย ๓. สนทนากันไดกับเทวดาเหลาน้ัน ๔. รูวาเทวดาเหลานั้นมาจากเทพนิกายไหน ๕. รูวาเทวดา

เหลานั้น จุติจากที่น้ี ไปเกิดที่นั้น ดวยวิบากของกรรมใด ๖. รูวาเทวดาเหลานั้น มีอาหารอยางไร เสวยสุขทุกขอยางไรๆ ๗. รูวาเทวดา

เหลาน้ันมีอายุยืนยาวเทาใด ๘. รูวาพระองคเคยอยูรวมกับเทวดาเหลานั้นหรือไม) จึงจะทรงปฏิญาณไดวาทรงบรรลุแลวซ่ึงอนุตร-
สัมมาสัมโพธิญาณ, อธิเทวญาณทัสสนะนี้ นาจะแปลวา ญาณทัสสนะของพระผูเหนือกวาเทพ หรือญาณทัสสนะที่ทําใหทรงเปนผู

เหนือกวาเทพ (เทียบคําแปลกับ ขุ.จู.๓๐/๖๕๔/๓๑๒; นิทฺ.อ.๒/๓๒๘; สุตฺต.อ.๒/๕๓๐) เพราะทําใหทรงรูจักเทวดาดีย่ิงกวาที่พวก

เทวดารูจักตนเอง (เชน พระพรหมไมรูอายุของตน จึงเขาใจตนเองผิดวาไมเกิดไมตาย) อธิเทวญาณทัสสนะน้ี เปนสวนหนึ่งของ

ทิพยจักษุ (ดู ม.อ.๓/๓๐๕) จึงเปนคุณสมบัติจําเปนอยางหนึ่งสําหรับความเปนสัมมาสัมพุทธะ เชนเดียวกับตถาคตพลญาณขออ่ืนๆ 

แตไมจําเปนสําหรับการบรรลุอรหัตตผล หรือนิพพาน (แตเดิมมา ต้ังแตกอนพุทธกาล ความนับถือเทวดาเปนของสามัญ และฝงราก
ลึก ดังน้ัน การจะแสดงความประเสรฐิของมนุษยได ก็ตองใหเห็นวามนุษยสามารถทําตนใหเหนือกวาเทวดาไดอยางไร). 



บทท่ี ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา  ๙๕๕ 
 

  

หวังพึ่งเทวดา ได้ผลนิดหน่อย แต่เกิดโทษมากมาย  
การหวังพึ่งเทวดา ยอมมีผลในขอบเขตจํากัด หรือมีจุดติดตันอยางเดียวกับท่ีกลาวแลวในเรื่อง

อิทธิปาฏิหาริย คือ ในทางปญญา เทวดาทั่วๆ ไปก็ยังมีอวิชชา ไมรูสัจธรรม เชนเดียวกับมนุษย ดังเรื่องพระภิกษุ

รูปท่ีเหาะไปถามปญหากะเทวดา จนแมแตพระพรหมก็ตอบไมได และเรื่องพระพุทธเจาทรมานพกพรหม ท่ีกลาว

มาแลวขางตน   
สวนในดานจิตใจ เทวดาก็เหมือนกับมนุษย คือ สวนใหญเปนปุถุชน ยังมีกิเลส มีเชื้อความทุกขมากบาง

นอยบาง ยังหมุนเวียนขึ้นๆ ลงๆ อยูในสังสารวัฏ ดังเชนพระพรหม แมจะมีคุณธรรมสูง แตก็ยังประมาทเมาวา

ตนอยูเท่ียงแทนิรันดร
1934

 พระอินทรเมาประมาทในทิพยสมบัติ
1935

 คนอื่นหวังพึ่งพระอินทร แตพระอินทรเองยัง

ไมหมดราคะ โทสะ โมหะ ยังมีความหวาดกลัวสะดุงหว่ันไหว
1936

  
การออนวอนหวังพึ่งเทวดา นอกจากขัดกับความเพียรพยายามโดยหวังผลสําเร็จจากการกระทํา ขัดหลัก

พึ่งตนเองและความหลุดพนเปนอิสระ ดังไดกลาวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริยแลว ยังมีผลเสียท่ีควรสังเกตอีกหลาย

อยาง เชน  
- ในเมื่อเทวดาเปนปุถุชน การท่ีมนุษยไปเฝาประจบยกยอ บนบานตางๆ ไมเพียงแตมนุษยเทาน้ันที่จะ

ประสบผลเสีย เทวดาทั้งหลายก็จะพลอยเสียไปดวย เพราะจะเกิดความหลงใหลมัวเมาในคํายกยองสรรเสริญ 

ติดในลาภสักการะ คือส่ิงเซนสรวงสังเวย และปรารถนาจะไดใหมากยิ่งข้ึนๆ โดยนัยน้ี ท้ังเทวดาและมนุษยตางก็
มัวมาฝกใฝวุนวายอยูกับการบนบาน และการใหผลตามบนบาน ละท้ิงกิจหนาท่ีของตน หรือไมก็ปลอยปละ

ละเลยใหบกพรองยอหยอน เปนผูตกอยูในความประมาท แลวท้ังมนุษยและเทวดา ก็พากันเส่ือมลงไปดวยกัน 
- เทวดาบางพวก เม่ือมัวเมาติดในลาภสักการะความยกยองนับถือแลว ก็จะหาทางผูกมัดหมูชนไวกับ

ตน โดยหาทางทําใหคนตองพึ่งเขาอยูเรื่อยไป เพื่อผลนี้ เทวดาอาจใชวิธีการตางๆ เชน ลอดวยความสําเร็จสม

ปรารถนาเล็กๆ นอยๆ เพ่ือใหคนหวังผลมากยิ่งขึ้น และบนบานเซนสรวงมากยิ่งขึ้น หรือแมแตแกลงทําเหตุใหคน

ตองมาติดตอขอผล ถลําตนเขาสูวงการ 
- เม่ือเทวดาประเภทหวังลาภ มาวุนวายกันอยูมาก เทวดาดีท่ีจะชวยเหลือคนดีโดยไมหวังผลประโยชน 

ก็จะพากันเบื่อหนาย หลบล้ีปลีกตัวออกไป คนท่ีทําดี ก็ไมมีใครจะคอยชวยเหลือใหกําลัง ฝายเทวดาใฝลาภ ก็จะ

ชวยตอเม่ือไดรับส่ิงบน หรืออยางนอยคําขอรองออนวอน มนุษยก็เลยรูสึกกันมากข้ึนเหมือนวา ทําดีไมไดดี ทําช่ัว

จึงจะไดดี กอใหเกิดความสับสนระสํ่าระสายในสังคมมนุษยมากย่ิงข้ึน 
- เม่ือเทวดาดีงามปลีกตัวไป ไมเกี่ยวของ (ตามปกติธรรมเนียมของเทวดา ก็ไมตองการมาเกี่ยวของ

วุนวายหรือแทรกแซงในกิจการของมนุษยอยูแลว)
1937

 ก็ยิ่งเปนโอกาสสําหรับเทวดารายใฝลาภ จะแสวงหา

ผลประโยชนไดมากยิ่งข้ึน เชน เมื่อมนุษยออนวอนเรียกรองเจาะจงตอเทพบางทานท่ีเขานับถือ เทพใฝลาภพวกน้ี

ก็จะลงมาสวมรอยรับสมอางหลอกมนุษย โดยมนุษยไมอาจทราบ เพราะเปนเรื่องเหนือวิสัยของตน แลวเทวดา

สวมรอยก็ทําเรื่องใหพวกมนุษยหมกมุนมัวเมายิ่งขึ้น 
                                                 
1934  สํ.ส.๑๕/๕๘๖/๒๑๕ 

1935  ม.มู.๑๒/๔๓๗/๔๖๘ 
1936  สํ.ส.๑๕/๘๖๔/๓๒๒ 

1937  โลกมนุษยไมสะอาด มีกล่ินเปนท่ีรังเกียจแกเทวดา (ดู ที.ม.๑๐/๓๐๖/๓๖๒; ขุทฺทก.อ.๑๒๙; สุตฺต.อ.๒/๘๖) 



๙๕๖  พุทธธรรม 
 

โดยนัยนี้ จะเห็นไดวา คนที่ไดรับความชวยเหลือจากเทวดา ไมจําเปนตองเปนคนดี และคนดีก็ไม

จําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเทวดา ท่ีเปนเชนน้ี เพราะท้ังมนุษยและเทวดาตางก็เปนปุถุชน และตางก็

ปฏิบัติผิด พากนัทําใหระบบตางๆ ท่ีดีงามในโลก คลาดเคล่ือนเสื่อมทรามลงไป  

สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ระหว่างมนุษย์กับเทวดา  
อน่ึง ขอกลาวถึงขอสังเกตบางอยาง เพื่อจะไดมองเห็นแนวทางในการปฏิบัติตอไปชัดเจนขึ้น  

ประการแรก เทวดาประกาศิต หรือกําหนดเหตุการณ หรือบันดาลชะตากรรมแกมนุษยโดยเด็ดขาดแต
ฝายเดียวไมได แมตามปกติจะถือกันวา เทวดามีฤทธ์ิมีอํานาจเหนือกวามนุษย แตดังไดกลาวแลวขางตนวา ถา

มนุษยปรับปรุงตัวขึ้นมาเม่ือใด ก็สามารถเทาเทียม หรือเหนือกวาเทวดาได และส่ิงท่ีจะกําหนดวาใครจะเหนือใคร
ก็อยูท่ีคุณธรรมและความเพียรพยายาม   

ดังมีเรื่องมาในชาดก กษัตริยสองเมืองจะทําสงครามกัน ฝายหน่ึงไปถามพระฤาษีมีฤทธ์ิ ซึ่งติดตอกับ

พระอินทรได ไดรับทราบคําแจงของพระอินทรวาฝายตนจะชนะ จึงประมาท ปลอยเหลาทหารสนุกสนานบันเทิง 
สวนกษัตริยอีกฝายหน่ึงทราบขาวทํานายวาฝายตนจะแพ ยิ่งตระเตรียมการใหแข็งแรงยิ่งขึ้น ครั้นถึงเวลารบจริง

ฝายหลังนี้ ก็เอาชนะกองทัพกษัตริยฝายท่ีมัวประมาทได พระอินทรถูกตอวา จึงกลาวเทวคติออกมาวา “ความ
บากบ่ันพากเพียรของคน เทพท้ังหลายก็เกียดกันไมได”1938

  
เทวดาท่ีอยูตามบานเรือนน้ัน ตามปกติมนุษยใหเกียรติและเอาใจมาก แตถามองแงหนึ่งแลว ก็เปนผู

อาศัย ถาเจาบานมีคุณธรรมสูง เชนเปนอริยสาวก มีความม่ันใจในคุณธรรมของตน หรือมั่นใจในธรรมตามหลัก

ศรัทธา ท่ีกลาวแลวในตอนกอน เทวดาก็ตองเคารพเชื่อฟง อยูในบังคับบัญชา มิใชเปนผูมีอํานาจบังคับเจาบาน  
ดังเชน เทวดาผูอยู ณ ซุมประตูบานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี (ทานเจาบานไมไดสรางท่ีอยูใหโดยเฉพาะ) 

เมื่อทานเศรษฐียากจนลง ไดมาส่ังสอนใหเลิกถวายทาน ทานเศรษฐีเห็นวา เปนคําแนะนําไมชอบธรรม ถึงกับไล

ออกจากบานทันที เทวดาหาท่ีอยูไมได ในท่ีสุดไปหาพระอินทร จะใหชวยพามาขอขมาเศรษฐี ไดรับคําแนะนําวิธี

ท่ีจะขอขมาโทษ เม่ือปฏิบัติตามนั้นแลว จึงไดรับอนุญาตกลับเขาอยู ณ ท่ีเดิมได
1939

  

ประการที่สอง  เมื่อคนถูกเทวดาใหโทษ จะถือเอาเปนเกณฑวาเขาทําผิดหรือเปนคนชั่ว ยังไมได เพราะ

คนดีถูกเทวดารายกล่ันแกลง ก็มีไมนอย ดังเชนเทวดาซึ่งอยู ณ ซุมประตูของอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่ีไดกลาวถึง

แลว ทานเรียกวาเปนเทวดามิจฉาทิฏฐิบาง เทวดาอันธพาลบาง เทวดาน้ันไมพอใจวา เมื่อพระพุทธเจาหรือพระ

สาวกเสด็จมาบานเศรษฐี เขาจะตองลงมาที่พื้นดิน ครั้นเศรษฐียากจนลง จึงไดโอกาสเขามาส่ังสอนเศรษฐี เพื่อยุ

ใหเลิกเก่ียวของกับพระพุทธเจา แตไดผลตรงขามดังกลาวแลว   
เทวดาบางองคแกลงคนใหระแวงกันเลนเทานั้นเอง

1940
 แมแตพวกเทวดาตามปา เมื่อพระไปอยูอาศัยเพ่ือ

ปฏิบัติธรรม บางพวกก็ไมพอใจ เพราะคนดีมีคุณธรรมสูงกวาตนเขามาอยู ทําใหพวกตนอึดอัดใจ ทําอะไรๆ ไมสะดวก 

จึงหาทางแกลงดวยวิธีตางๆ 
1941

 ซึ่งพระพุทธเจาทรงแนะนําใหแกไขดวยการแผเมตตา เอาความดีเขาตอบ  

                                                 
1938  ขุ.ชา.๒๗/๕๐๕/๑๒๘; ชา.อ.๔/๒๒๗-๒๓๔ 
1939  ธ.อ.๕/๑๐; ชา.อ.๑/๓๓๙ 
1940  ดู เรื่องพระโกณฑธาน, องฺ.อ.๑/๒๘๔; ธ.อ.๕/๔๗ 
1941  เชน ขุททก.อ.๒๖๑; สุตฺต.อ.๑/๒๔๖; ธ.อ.๒/๑๒๘ 
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แตในกรณีที่พวกเทวดาไปแนะนําใหทําอยางน้ีอยางน้ัน หากพิจารณาแลวเห็นวาเปนการกระทําท่ีไม

ถูกตองชอบธรรม พุทธสาวกผูรูหลัก ยอมมีความเขมแข็งม่ันคงในจริยธรรม และจะไมยอมปฏิบัติตามคําของ

เทวดาน้ันเปนอันขาด ไมวาเทวดาจะขู หรือลอดวยรางวัลอยางใดๆ 
1942

  

ประการที่สาม เทวดาบางองคมีพฤติการณทางราย ชอบทําตนเปนปฏิปกษ ขัดขวางความเจริญของ

มนุษยท้ังหลายอยูเปนประจํา เทวดาอยางนี้ มนุษยไมเพียงแตมิควรออนวอนขอรองหรือหวังพึ่งเทาน้ัน แตควร

ปราบหรือพิชิตใหไดทีเดียว และถาฝกปรือความสามารถของตนใหดี มนุษยก็สามารถเอาชนะไดดวย ดังตัวอยาง

สําคัญคือ “มาร”1943
   

มารน้ี เปนเทพในสวรรคช้ันสูงสุดของระดับกามาวจร คือช้ันท่ี ๖ ไดแก ปรนิมมิตวสวัตดี แตชอบ

ขัดขวางรังควานผูอื่น เม่ือเขาจะทําความดี เฉพาะอยางย่ิง เม่ือใครจะเปล้ืองตนใหเปนอิสระจากกาม ถือวาผูนั้น

จะขามออกนอกเขตอํานาจของมาร
1944

 ก็เปนอันจะตองเผชิญหนากับมารทีเดียว   
มารมีฤทธ์ิมีอิทธิพลยิ่งใหญมาก แมแตพระอินทร พอมารมาก็หนีไมรอหนา ไปหลบอยูสุดขอบจักรวาล 

พระพรหมก็หลีกเล่ียง
1945

 บางคราวมารก็ขึ้นไปรังควานถึงพรหมโลก ซึ่งเปนช้ันรูปาวจร สูงกวาระดับของตน
1946

 

พระพุทธเจาจึงตรัสวา “บรรดาผูยิ่งใหญ มารเปนเลิศ”1947
    

แมมารจะมีอํานาจยิ่งใหญถึงอยางน้ี แตมนุษยผูฝกอบรมดีแลว ดวยศีล สมาธิ ปญญา ก็พิชิตมารได

ดวยคุณธรรมของตน และมนุษยท่ีมีคุณธรรมสูงเชนน้ี เทพเจาท้ังปวง ตลอดถึงพรหม ยอมนบไหว
1948

  
เทาท่ีกลาวมาอยางน้ี มิไดมุงหมายจะลบหลู หรือชักชวนใหมีจิตกระดางตอเทวดาท้ังหลายแมแตนอย 

เพียงแตจะสรางความเขาใจ เพื่อเตรียมวางจิตใหถูกตอง สําหรับการดําเนินตามวิธีปฏิบัติท่ีจะกลาวตอไป 

ความสัมพันธ์แบบชาวพุทธ ระหว่างมนุษย์กับเทวดา  
อาศัยความเขาใจเกี่ยวกับฐานะของเทวดา และเหตุผลเกี่ยวกับโทษของการสัมพันธกับเทวดาดวยทาทีที่

ผิดดังกลาวมา พระพุทธศาสนาจึงสอนใหละเลิกวิธีการแบบหวังพึ่งขอผลเสียท้ังหมด ไมวาจะเปนการออนวอน

หรือการบีบบังคับก็ตาม แลวช้ีแนวทางใหม คือการวางทาทีแหงเมตตา มีไมตรีจิตอยูรวมกันฉันมิตร เคารพนับ

ถือซึ่งกันและกัน ในฐานะท่ีเปนเพื่อนรวมทุกข หรือเพื่อนรวมสังสารวัฏ และในฐานะที่โดยเฉล่ีย เปนผูมี

คุณธรรมในระดับสูง พรอมทั้งใหมีทาทีแหงการไมวุนวาย ไมกาวกายแทรกแซงกัน โดยตางก็เพียรพยายามทํากิจ

ของตนไปตามหนาท่ี   
ทาทีแหงการไมรบกวน และไมชวนกันใหเสียเชนนี้ ถาสังเกต ก็จะพบวา เปนส่ิงที่ปรากฏชัดเจนใน

ประเพณีความสัมพันธแบบชาวพุทธ ระหวางมนุษยกับเทวดา เพราะมีเรื่องราวเลากันมามากมายในคัมภีรตางๆ  

เฉพาะอยางยิ่งอรรถกถาชาดก และอรรถกถาธรรมบท   
                                                 
1942  เชน ปพภารวาสีติสสเถรวัตถุ, ธ.อ.๘/๑๒๓ 
1943  ไดกลาวขางตนแลววา จะพูดไปตามเร่ืองราวในคัมภีร ไมแปลความหมายทางนามธรรม 
1944  เขตอํานาจของมาร เรียกวา มารไธย (มารเธยฺย); ดู ม.อ.๑/๔๕; สุตฺต.อ.๑/๕๔ 
1945  ดู ชา.อ.๑/๑๒๓; พุทธ.อ.๕๒๑ 
1946  ดู ม.มู.๑๒/๕๕๖/๕๙๗ 
1947  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕/๒๒ 
1948  ดู ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๐/๒๘๘; ขุ.เถร.๒๖/๓๗๙/๓๕๙; ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๑/๔๘๙ 
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ตามประเพณีนี้ เทวดาที่ชวยเหลือมนุษย ก็มีอยูเหมือนกัน แตลักษณะการชวยเหลือ และเหตุท่ีจะให

ชวยเหลือ ตางออกไปจากแบบกอน คือ เทวดาท่ีชวยเหลือ มาชวยเอง ดวยคุณธรรมคือความดีของเทวดาเอง 

มิใชเพราะการเรียกรองออนวอนของมนุษย และเทวดาก็มิไดเรียกรองตองการหรือรอการออนวอนนั้น ทางฝาย

มนุษยผูไดรับความชวยเหลือ ก็ทําความดีไปตามปกติธรรมดา ดวยคุณธรรมและความสํานึกเหตุผลของเขาเอง 

มิไดคํานึงวาจะมีใครมาชวยเหลือหรือไม และมิไดเรียกรองขอความชวยเหลือใดๆ สวนตัวกลาง คือเหตุใหมีการ

ชวยเหลือเกิดขึ้น ก็คือความดีหรือการทําความดีของมนุษย มิใชการเรียกรองออนวอน หรืออามิสสินวอนใดๆ 
เทวดาองคเดน ท่ีคอยชวยเหลือมนุษยตามประเพณีน้ี ไดแกทาวสักกะ ท่ีเรียกกันวา พระอินทร คติการ

ชวยเหลือของพระอินทรอยางน้ี นับวาเปนวิวัฒนาการชวงตอ ท่ีเชื่อมจากคติแหงเทวานุภาพของลัทธิศาสนา

แบบเดิม เขาสูคติแหงกรรมของพระพุทธศาสนา
1949

 แมจะยังมิใชเปนตัวแทบริสุทธ์ิตามหลักการของ

พระพุทธศาสนา แตก็เปนคติท่ีวิวัฒนเขาสูความเปนพุทธ ถึงข้ันท่ียอมรับเปนพุทธได   
สาระสําคัญของคติน้ี ก็คือ มนุษยท่ีดี ยอมทําความดีไปตามเหตุผลสามัญของมนุษยเอง และทําอยาง

ม่ันคงแนวแนเต็มสติปญญา จนสุดความสามารถของตน ไมคํานึงถึง ไมรีรอ ไมเรียกรองความชวยเหลือจาก

เทวดาใดๆ เลย   
เทวดาท่ีดี ยอมใสใจคอยดูแลชวยเหลือมนุษยท่ีดี ดวยคุณธรรมของเทวดาเอง เมื่อมนุษยผูทําดีไดรับ

ความเดือดรอน หากเทวดายังมีความดีอยูบาง เทวดาก็จะทนดูไมไหวตองลงมาชวยเอง
1950

  
พูดงายๆ วา มนุษยก็ทําดี โดยไมคํานึงถึงการชวยเหลือของเทวดา เทวดาก็ชวย โดยไมคํานึงถึงการออน

วอนของมนุษย   
ถาใครยังหวง ยังหวังเย่ือใยในทางเทวานุภาพอยู ก็อาจจะทองคติตอไปน้ีไวปลอบใจวา:  
“การเพียรพยายามทําดี เป็นหน้าที่ของมนุษย์ การช่วยเหลือคนทําดี เป็นหน้าที่ของสวรรค์ เราทํา

หน้าท่ีของมนุษย์ให้ดีที่สุดก็แล้วกัน”1951
   

ถามนุษยไมเพียรทําดี มัวแตออนวอนเทวดา และถาเทวดาไมใสใจชวยคนทําดี มัวแตรอการออนวอน

หรือคอยชวยคนท่ีออนวอน ก็คือเปนผูทําผิดตอหนาท่ี  
เมื่อมนุษยและเทวดาตางขาดคุณธรรม ปฏิบัติผิดหนาท่ี ก็จะประสบความหายนะไปดวยกัน ตามกฎ

แหงธรรมดา ท่ีควบคุมท้ังมนุษยและสวรรคอยูอีกช้ันหนึ่ง  
  

                                                 
1949  การชวยและการแกลงของพระอินทร ดู บันทึกพิเศษทายบท 

1950  เทียบกับสภาพปจจุบัน นาสังเกตวา มนุษยในบัดนี้ ดูเหมือนจะหนักในการออนวอนมาก ถาเพียรพยายามกอนจึงออนวอน ก็

พอทําเนา แตที่มีมาก กลับเปนวา ตนไมไดพากเพียรอะไร ก็ไปบวงสรวงออนวอนเทวดา สวนเทวดาเลา ก็รอการออนวอนกอน จึงมา 
และใครออนวอน ก็มาชวยคนนั้น ไมตองคํานึงวาเขาทําดีหรือไม ที่จะทดลอง-ทดสอบความดีกอน เปนอันไมตองพูดถึง ถาเปนอยาง

นี้ ลองมาทายกันวา เทวดาที่ลงมา จะเปนเทวดาแบบไหน นาเกรงไหมวา เทวดาใฝลาภ และเทวดาสวมรอย จะมากันมาก หรือไมก็
เทวดาใจออน ที่มัวมาขลุกขลุยกับมนุษย จนพาเสียไปดวยกัน 

1951  ถาจะใหถูกแท ควรวา “การเพียรพยายามทําดี เปนคุณธรรมของมนุษย การชวยเหลือคนทําดี เปนคุณธรรมของสวรรค” แตใชคําวา
หนาที่ เพราะฟงงายและกําชับการปฏิบัติมากกวา 
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สรุปวิธีปฏิบัติตอเร่ืองเหนือสามัญวิสัย 

พัฒนาการแห่งความสัมพันธ์ ๓ ขั้น  
ชุมชน หรือสังคม ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ประกอบดวยผูคนมากมายซึ่งกําลังกาวเดินอยู ณ 

ตําแหนงแหงท่ีตางๆ บนหนทางสายใหญสายเดียวกัน ซึ่งทําไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน และคนเหลาน้ันกาว

ออกมาจากจุดเริ่มตนท่ีตางๆ กัน   
พูดอีกอยางหนึ่งวา สัตวท้ังหลายเจริญอยูในข้ันตอนตางๆ แหงพัฒนาการในอริยธรรม สังคม

ประกอบดวยมนุษยซึ่งมีชีวิตท่ีพัฒนาอยูในระดับตางๆ กัน เราตองยอมรับความแตกตางหลากหลายนี้ และ

จัดสรรเอื้ออํานวยความชวยเหลือเกื้อกูลท่ีเหมาะกับเขาในการท่ีจะพัฒนาตอไป 

เมื่อมองดูการเดินทาง หรือพัฒนาการของมนุษย ในแงท่ีเกี่ยวกับเรื่องเทวดา ก็จะเห็นลําดับขั้นแหง

พัฒนาการ เปน ๓ ข้ัน คือ  
ข้ันที่ ๑  ขั้นออนวอนหวังพ่ึงเทวดา จัดวาเปนขั้นกอนพัฒนา  
ข้ันที่ ๒  ขั้นอยูรวมกันดวยไมตรีกับเทวดา คือจุดเริ่มตนของชุมชนแบบพุทธ หรือชุมชนอารยะ  
ข้ันที่ ๓ ขั้นไดรับความเคารพบูชาจากเทวดา เปนระดับพัฒนาการของผู เขาถึงจุดหมายของ

พระพุทธศาสนา   
ขอควรย้ําก็คือ คนผูใดผูหน่ึง จะไดช่ือวาเปนชาวพุทธ ก็ตอเมื่อเขากาวพนจากข้ันออนวอนหวังพ่ึงเทพ

เจา เขาสูขั้นอยูรวมกันดวยไมตรี ซึ่งเขาจะดําเนินชีวิตดวยความเพียรพยายามกระทําการตามเหตุผล เลิกมอง

เทวดาในฐานะผูมีอํานาจ ท่ีจะตองวิงวอนประจบเอาใจ เปล่ียนมามองในฐานะเปนญาติมิตรดีงามท่ีควรเคารพนับ
ถือมีเมตตาตอกัน

1952
 ไมควรม่ัวสุมคลุกคลีกัน ไมควรรบกวนกาวกายกัน และไมควรสมคบกันทําส่ิงเสียหายไม

ชอบดวยเหตุผล   
เม่ือมองพัฒนาการน้ันในแงท่ีเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย (รวมถึงอํานาจศักด์ิสิทธ์ิเรนลับอื่นๆ) ก็จะมีลําดับ 

๓ ข้ันเหมอืนกัน คือ ข้ันหวังพึ่ง ข้ันเสริมกําลัง และข้ันเปนอิสระส้ินเชิง  
ข้ันที่ ๑ เปนข้ันรอคอยอํานาจภายนอกดลบันดาล ทําใหหมกมุนฝกใฝ ปลอยท้ิงเวลาความเพียรและการ

คิดเหตุผลของตน จัดเปนขั้นกอนพัฒนา หรือนอกชุมชนอารยะ  
ข้ันที่ ๒ คือข้ันที่ทําอิทธิปาฏิหาริยไดเองแลว และใชอิทธิปาฏิหาริยนั้น เพื่อเสริมกําลังในการทําความดี

อยางอื่น เชนในการชวยเหลือผูอื่นจากภัยอันตราย และเปนเครื่องประกอบของอนุสาสนีปาฏิหาริย   

                                                 
1952  มีขอสังเกตวา ชาวไทยพุทธสมัยเกา ที่เชื่อผีสางเทวดา เมื่อจะทําการใดท่ีอาจกระทบกระเทือนเทวดา เขาพูดวาให “บอกกลาวเทวดา”

หรือ “บอกกลาวพระภูมิเจาที่” ขอนี้อาจเปนหลักฐานอยางหนึ่ง ที่แสดงถึงการปรับตัวเขาสูแนวทางของพระพุทธศาสนา เปล่ียนจาก

การเซนสรวงสังเวยอยางพราหมณ   
   แตการบวงสรวงบนบาน กลับมาเฟองฟูใหมในสมัยปจจุบัน ทั้งนี้ นาจะเปนเพราะวา ในเม่ือคนไมเขาใจทาทีแบบพุทธตอเทวดา 

ก็จึงมีแตคน ๒ พวกเถียงกันอยู คือ พวกวาเทวดามี กับพวกวาเทวดาไมมี จะเถียงกันอยางไรก็ตาม พวกที่เชื่อวามี ก็ยังมีอยู และท่ี
มากก็คือ พวกท่ีระแวงไวกอนวามี พวกที่วามี และระแวงวามี ก็ไมรูวิธีปฏิบัติอยางอ่ืน นอกจากการบวงสรวงออนวอน ดังนั้น ทั้งท่ีมี

การดุวาใหเลิกบวงสรวงออนวอนเทวดา แตการบวงสรวงออนวอนบนบานนั้น ก็กลับย่ิงแพรหลายงอกงามย่ิงขึ้น  
   ขอสังเกตนี้จะเปนจริงหรือไม ขอใหผูมีโอกาสชวยกันคนความาบอกกันตอไป. 



๙๖๐  พุทธธรรม 
 

ถาเปนส่ิงมงคลศักด์ิสิทธ์ิอยางอื่น
1953

 ขั้นท่ี ๒ น้ีก็อนุโลมไปถึงการมีส่ิงเหลาน้ันในฐานะเปนเคร่ืองเสริม

กําลังใจ หรือเปนเพื่อนใจใหเกิดความอุนใจ ทําใหเพียรพยายามทําความดีงามไดแข็งแรงย่ิงข้ึน มีความมั่นใจใน

ตนเองมากย่ิงข้ึน หรือเปนเครื่องเตือนสติ และเรงเราใหประพฤติส่ิงท่ีดีงาม   
ข้ันนี้พอจะยอมรับไดวาเปนการเริ่มตนเขาสูระบบชีวิตแบบชาวพุทธ แตทานไมพยายามสนับสนุน เพราะ

ยังอาจปะปนกับข้ันท่ี ๑ ไดงาย ควรรีบกาวตอใหผานพนไปเสีย ควรระลึกอยูเสมอถึงคุณสมบัติของอุบาสกที่ดี

ขอท่ี ๓ วา “ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว มุ่งกรรม คิดมุ่งเอาผลจากการกระทํา ไม่มุ่งหามงคล”1954
  

ข้ันที่ ๓ คือการมีชีวิตจิตใจเปนอิสระ ดําเนินชีวิตท่ีโปรงเบาแท โดยไมตองอาศัยอิทธิปาฏิหาริย หรือส่ิง
อื่นภายนอกมาเสริมกําลังใจของตนเลย เพราะมีจิตใจเขมแข็งเพียงพอ สามารถบังคับควบคุมจิตใจของตนไดเอง 

ปราศจากความหวาดหว่ันกลัวภัย อยางนอยก็มีความม่ันใจในพระรัตนตรัยอยางบริบูรณ เปนหลักประกัน ข้ันที่ 

๓ น้ี จัดเปนข้ันเขาถึงพระพุทธศาสนา 

ก้าวสู่ข้ันมีชีวิตอิสระ เพ่ือจะเป็นชาวพุทธที่แท้  
ในการนําคนใหพัฒนาผานขั้นตางๆ เหลาน้ี งานสําคัญก็คือ การส่ังสอนแนะนํา และผูท่ีถือกันวาเปน

หลักในการทําหนาท่ีนี้ ก็คือพระภิกษุสงฆ การพัฒนา หรือกาวหนาในทาง จะไปไดชาหรือเร็ว มากหรือนอย ยอม
ข้ึนตอปจจัย ท้ังฝายผูแนะนําส่ังสอน และคนท่ีรับคําสอน   

ผูสอนยอมมีความสามารถมากนอยตางกัน คนที่ฟง ก็เปนผูกาวเดินออกจากจุดเริ่มตนตางๆ กัน มี

ความพรอม หรือความแกกลาแหงอินทรีย ไมเหมือนกัน จริงอยู จุดหมายของการสอนและการกาวเดิน ยอมอยู 
ณ ขั้นท่ีสาม ถาผูสอนมีความสามารถ ชํานาญในอนุศาสนี และคนรับคําสอนพรอมอยูแลว ก็อาจใชเพียงอนุศาสนีอยาง

เดียว พากาวคร้ังเดียวจากขั้นที่ ๑ เขาสูขั้นที่ ๓ ทันที   
พระยิ่งเชี่ยวชาญในอนุศาสนีมาก ก็ย่ิงสามารถชวยใหคนรับคําสอน เปนผูพรอมขึ้นดวย และกาวเร็วได

ดวย แตพระทุกรูปมิใชจะเกงอนุศาสนีเหมือนกันหมด การผอนปรนจึงเกิดมีข้ึน   
ตามปกติ ในการนําคนกาวออกมา และเดินหนาไปสูขั้นตางๆ นั้น ผูสอนจะตองเขาไปหาใหถึงตัวเขา ณ 

จุดท่ีเขายืนอยู หรือไมก็ตองหาอะไรหยิบยื่นโยนไปให เพ่ือเชื่อมตัวใหถึงกัน แลวจึงดึงเขาออกมาได เมื่อผูสอน

ไมมีความสามารถ ปราศจากเครื่องมือส่ือโยงชนิดพิเศษ ก็ตองเขาไปใหถึงตัวเขา แลวพาเขาเดินออกมาดวยกัน

กับตน โดยเริ่มจากจุดที่เขายืนอยูนั้นเอง   
คงจะเปนดวยเหตุเชนน้ี จึงมีการผอนปรนในรูปตางๆ ซอยละเอียดออกไป อันจัดรวมเขาในขั้นที่ ๒ ของ

การพัฒนา   
หลักการของการผอนปรนนี้ก็คือ การใชส่ิงท่ีเขายึดถืออยูเดิมนั่นเอง เปนจุดเริ่มตน วิธีเริ่มอาจทําโดย

แกะส่ิงท่ีเขายึดหรือเกาะติดอยูน้ัน ออกจากฐานเดิม แลวหันเหบายหนามาสูทิศทางท่ีถูกตอง พรอมท้ังใชส่ิงท่ีเขา

ยึดเกาะอยูน้ัน เปนเคร่ืองจูงเขาออกมาจนพนจากท่ีน้ัน   

                                                 
1953   คําวาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ นาจะเปนคําท่ีคลุมเครือ และกวางเกินไป ในบรรดาส่ิงของจําพวกน้ี สวนที่พอจะอางพุทธานุญาตได คงจะมีแต

มงคลอยางเดียว ดังนั้น ในวงการพุทธ นาจะจํากัด ไมใชคําวาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ใชแตคําวา “มงคล” เพื่อขีดวงใหแคบเขา และงายแกการ
ตะลอมเขาสูธรรม (แตมงคลเอง เด๋ียวน้ีก็ใชกันพรา). 

1954   องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐ 



บทท่ี ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา  ๙๖๑ 
 

  

วิธีการนี้เห็นไดจากพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการเหยียบผืนผา เรื่องมีวา คราวหนึ่ง เจาชายโพธิ (โพธิราช-
กุมาร) สรางวังแหงหนึ่งเสร็จใหม จึงนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขไปฉันท่ีวังน้ัน เจาชายไดใหปูลาด

ผาขาวท่ัวหมดถึงบันไดข้ันที่ ๑ เม่ือพระพุทธเจาเสด็จถึงวัง ก็ไมทรงเหยียบผา จนเจาชายโปรดใหมวนเก็บผืนผา
แลว จึงเสด็จข้ึนวัง และไดทรงบัญญัติสิกขาบทไว หามภิกษุเหยียบผืนผา  

ตอมา หญิงผูหน่ึง ซึ่งแทงบุตรใหมๆ ไดนิมนตพระมาบานของตนแลว ปูผาผืนหน่ึงลง ขอรองให

พระภิกษุท้ังหลายเหยียบเพื่อเปนมงคล ภิกษุเหลานั้นไมยอมเหยียบ หญิงน้ันเสียใจ และติเตียนโพนทะนาวา

ภิกษุท้ังหลาย ความทราบถึงพระพุทธองค จึงไดทรงวางอนุบัญญัติ อนุญาตใหภิกษุท้ังหลายเหยียบผืนผาได ใน

เมื่อชาวบานขอรอง เพื่อเปนมงคลแกพวกเขา
1955

   
พุทธบัญญัติน้ี นาจะเปนสาเหตุ หรือขออางอยางหน่ึง ท่ีทําใหพระสงฆไดโอนออนผอนตามความ

ประสงคของชาวบาน เก่ียวกับพิธีกรรม และส่ิงท่ีเรียกวาวัตถุมงคล1956
 ตางๆ ขยายกวางออกไป เปดรับเครื่องราง

ของขลังและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอื่นๆ เขามามากมาย จนบางสมัยรูสึกกันวาเกินขอบเขตอันสมควร
1957

   
                                                 
1955  วินย.๗/๑๒๐-๔/๔๖-๕๐; ม.ม.๑๓/๔๘๖/๔๔๐; อรรถกถา (วินย.อ.๓/๓๔๕; ม.อ.๓/๒๙๙; ธ.อ.๖/๓) ขยายความวา เจาชายโพธิไม

ทรงมีโอรสหรือธิดา ไดทรงใหปูลาดผาครั้งนั้น โดยตั้งความปรารถนาวา ถาจะทรงไดโอรส ก็ขอใหพระพุทธองคทรงเหยียบผาน้ัน 

พระพุทธเจาทรงทราบวาเจาชายจะไมมีโอรสธิดา จึงไมทรงเหยียบ และไดทรงบัญญัติสิกขาบทหามภิกษุทั้งหลายเหยียบผืนผา 

เพราะทรงประสงคจะอนุเคราะหภิกษุสงฆในภายหลัง เพราะในพุทธกาลมีภิกษุท่ีรูจิตผูอ่ืนอยูมาก ภิกษุเหลาน้ันยอมเหยียบหรือไม

เหยียบได ตรงตามความคิดของชาวบานเจาของผานั้น แตนานไป ภิกษุหลังพุทธกาลทําไปโดยไมรูไมเขาใจ ชาวบานก็จะติเตียนเอาวา
พระสมัยน้ีไมเกงเหมือนอยางสมัยกอน จึงทรงบัญญัติสิกขาบทไว เปนการชวยคุมครองภิกษุรุนหลังทั้งหลาย และอธิบายตอไปวา 

ในกรณีที่หญิงแทงไปแลว หรือมีครรภแก เขาขอเพื่อเปนมงคลจึงเหยียบได  
   ถาพิจารณาตามแนวของอรรถกถา อาจมองเห็นความตอไปวา กรณีของเจาชายโพธิ เปนการบนบานขอลูก จึงทรงบัญญัติไมให

เหยียบ สวนกรณีของหญิงแทงบุตร เปนการขอเพื่อเปนสิริมงคลเทานั้น จึงทรงอนุญาตใหเหยียบ  
   อยางไรก็ดี ถาไมดอูรรถกถา พิจารณาอยางพื้นๆ ตามเรื่องในบาลี  จะสันนิษฐานความไดใหม ที่ดูจะสมเหตุผลอยูมากวา ที่ไม

ทรงเหยียบผาที่วังของเจาชายโพธิ ก็เพราะทรงรักษามรรยาท พระองคเสด็จมาถึง ยังไมไดลางพระบาท จึงไมทรงเหยียบ เพราะไม

ประสงคจะใหผาเปอนสกปรก (มีอนุบัญญัติตอไปดวยวา ถาภิกษุลางเทาแลว อนุญาตใหเหยียบได) สวนกรณีของหญิงนั้น ทรง

ยกเวนให เพราะเขาขอรองเอง โดยมีเหตุผลวาตองการมงคล. 
1956  มงคล เปนคนละอยางกันกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย แตนํามารวมไวในที่น้ีดวย เพราะเมื่อพูดในทางปฏิบัติแลว ก็มีขอพิจารณา

คลายคลึงกัน เชน ในแงผลดีผลเสีย และการวางทาทีที่ถูกตอง เปนตน; แตวาโดยความหมาย อิทธิปาฏิหาริยเปนเรื่องของ

ความสามารถพิเศษของตัวผูทําอิทธิปาฏิหาริยเอง สวนมงคลมีท่ีมีมาไดหลายแง เชน อาจเช่ือวา บุคคลหรือส่ิงท่ีใหมงคลน้ี มีความ

ศักด์ิสิทธิ์อิทธานุภาพหรืออํานาจพิเศษเปนของตนเองก็ได อาจเชื่อวา บุคคลหรือส่ิงนั้นเปนส่ือหรือทางผานของอํานาจศักด์ิสิทธิ์ที่เรน
ลับอยูตางหากก็ได หรืออาจเชื่ออยางประณีตขึ้นมาอีกวา บุคคลหรือส่ิงนั้นทรงไวซ่ึงคุณธรรมความดีงาม ความสุข ความบริสุทธิ์ จึง

เกิดเปนความศักดิ์สิทธิ์หรือเปนมงคลขึ้นมาในตัวเอง อยางที่ชาวบานจํานวนมากเชื่อตอพระสงฆเปนตนก็ได;  
   มงคลนี้ มีสวนไปเกี่ยวของอยูในเร่ืองติรัจฉานวิชาไมนอย (ติรัจฉานวิชา เปนคนละเร่ืองกันกับอิทธิปาฏิหาริย) เพราะคนเห็น

ติรัจฉานวิชาบางอยางเปนแหลงท่ีมาของมงคล ติรัจฉานวิชานั้น ถาภิกษุใชเปนเครื่องเลี้ยงชีพแสวงหาลาภ ก็เปนมิจฉาชีพ จัดเปน

ความบกพรองดานศีล (โดยมากรวมอยูในเรื่องมหาศีล)  
1957  ปราชญสมัยใหมบางทานเห็นวา ความโอนออนผอนตาม (permissiveness) จนเกินไป เปนลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา 

และลักษณะนี้ นับวาเปนจุดออนสําคัญของพระพุทธศาสนาดวย   
   ในขอน้ี ผูเขียนขอแสดงความเห็นวา ความโอนออนผอนตามโดยไมวางหลักและขอบเขตของตนไวเปนจุดยืนที่แนนอน จึงจะ

เปนจุดออนที่เสียหาย แตพุทธศาสนามีจุดยืนที่แนนอน เชนเร่ืองส่ิงเหนือสามัญวิสัยนี้ ก็จะมองเห็นหลักการและขอบเขตที่เปน

จุดยืนไดชัดเจน ปญหาอยูท่ีวา เราเขาใจจุดยืนของพุทธศาสนากันดีหรือไม อีกประการหน่ึง ความโอนออนผอนตามนั้น ถึงจะมี

จุดยืน ก็ยังมีผลเสียอยูบาง แตกระนั้น ผลดีที่ไดจากเหตุผลแงอ่ืน เชนที่วิจารณไวในหนาแรกของตอนนี้ ก็นับวามาก พอคุมได. 



๙๖๒  พุทธธรรม 
 

อยางไรก็ตาม ถาเขาใจหลักการท่ีกลาวมาขางตนดีแลว และปฏิบัติตามหลักการนั้นดวย ปฏิบัติใหตรง

ตามพุทธบัญญัติน้ี ในแงท่ีวา ทําตอเมื่อเขาขอรองดวย ความผิดพลาดเสียหายและความเฟอเฝอเลยเถิด ก็คงจะ
ไมเกิดข้ึน 

สวนทางดานเทวดา ความผอนปรนในระดับพัฒนาการขั้นท่ี ๒ ก็เปดโอกาสใหชาวพุทธผูอยูใน

สภาพแวดลอมซึ่งนับถือบูชาเทวดามาแตเดิม แสดงความเอื้อเฟอเกื้อกูลแกเทวดาไดตอไป ถึงจะทําพลีกรรมแก

เทวดา ก็สนับสนุน
1958

 เพียงแตมีขอแมวา ตองทําฐานสงเคราะหอนุเคราะห แสดงเมตตาจิตตอกัน มิใชจะออน

วอนหรือขอผลตอบแทน   
เม่ือไปอาศัยอยู ณ ถิ่นฐานใดก็ตาม ทําการบํารุงถวายทานแกทานผูทรงศีลแลว ก็ต้ังจิตเผื่อแผอุทิศสวน

บุญไปใหแกเทวดาท้ังหลายในที่น้ันดวย เทวดาท้ังหลาย ไดรับความเอื้อเฟอแลว ก็จะมีไมตรีจิตตอบแทน  
“เทวดาทั้งหลาย ได้รับการบูชา (ยกย่องให้เกียรติ) จากเขาแล้ว ย่อมบูชาเขา ได้รับความ

นับถือจากเขาแล้ว ย่อมนับถือเขา และย่อมเอ็นดูเขา เหมือนแม่เอ็นดูลูก”1959   

อยางไรก็ดี ไมตรีจิตตอบแทนจากเทวดาที่วาน้ี เปนเรื่องของเทวดาเอง ผูอุทิศกุศลไมตองไปคิดหวังเอา 

หนาท่ีของเรามีเพียงต้ังจิตเมตตาแผความดีใหเทาน้ัน    
สําหรับคนท่ีมีความเขาใจในหลักการนี้เปนอยางดีแลว เม่ือเขานึกถึงเทวดา ก็จะนึกถึงดวยจิตใจท่ีดีงาม 

มีแตความปรารถนาดี เมื่อทําความดี หรือทําส่ิงใดที่ดีงามเปนบุญเปนกุศล จะแผบุญกุศลนั้นไปใหแกเทวดาดวย 
ก็ไมมีขอเสียหายอะไร มีแตจะสงเสริมคุณภาพจิตของตนเอง และแผความดีงามรมเย็นใหกวางออกไปในโลก  

เม่ือยังกาวไมพนจากพัฒนาการขั้นท่ี ๒ สูข้ันที่ ๓ อยูตราบใด หากยังรักษาความสัมพันธใหอยูภายใน

หลักการแหงความอยูรวมกันดวยดีน้ีได ไมถลํากลับไปสูการประจบเอาใจ หรือเรียกรองออนวอน การกระทํา

ตางๆ ก็จะรักษาตัวมันเอง ใหอยูภายในขอบเขตที่จะไมเกิดผลเสียหาย ท้ังแกชีวิต แกสังคม อีกทั้งจะไดผลดีทาง

จิตใจเปนกําไรอีกดวย 

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย   
เทาท่ีบรรยายมาอยางยืดยาวในเรื่องน้ี ก็เพียงเพ่ือใหเห็นวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองสมควร ตอส่ิงเหนือสามัญ

วิสัย โดยไมขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งมุงใหเกิดประโยชน ท้ังแกชีวิตของบุคคล และแกสังคม  
ขอสรุปอีกครั้งหน่ึงวา วิธีปฏิบัติตอเทวดา และอิทธิปาฏิหาริย ตลอดจนมงคลฤทธิ์ตางๆ เปนเรื่องไม

ยุงยากอยางใด ถาเราประพฤติถูกตองตามธรรมอยูแลว ก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติ   
เมื่อเราอยูในสังคมนี้ ก็ยอมไดยินไดฟงเกี่ยวกับเทวดาบาง ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิบาง บางครั้งเราก็

ระแวงวา ส่ิงเหลานั้นมีจริง หรือวาไมมีจริง ถามีจะทําอยางไร เปนตน พึงม่ันใจตน และเลิกกังวลฟุงซานอยางนั้น
เสีย แลวดําเนินวิธีปฏิบัติ ท่ีไมผิดทุกกรณี ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติสําเร็จไดท่ีในใจนี้เอง คือ  

                                                 
1958  เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๙ 

1959  วินย.๕/๗๓/๙๒; ที.ม.๑๐/๘๔/๑๐๕; ขุ.อุ.๒๕/๑๗๓/๒๒๑ (มีขอสังเกตสําคัญ ๒ อยาง สําหรับบาลีตอนน้ี คือ ๑. เปนพุทธพจนที่

ตรัสแกพราหมณ คือพวกที่นิยมลัทธิบูชายัญเซนสรวงเทพเจามาแตเดิม ๒. ความเชื่อสมัยนั้นมีวา เมื่อมนุษยสรางสถานที่สําคัญๆ 

สําหรับกิจการของพวกตน เทวดาทั้งหลายก็เขาสถิตครองที่นั้นๆ กันเอง ตามฐานะของตนๆ ไมมีการสรางท่ีอยูตางหากใหเทวดา ไม

มีพิธีอัญเชิญอยางใดๆ). 



บทท่ี ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา  ๙๖๓ 
 

  

สําหรับเทวดา เราพึงมีทาทีแหงเมตตา ทําใจใหออนโยนตอสรรพสัตว ต้ังจิตปรารถนาดี หวังใหสัตว

ท้ังหลาย รวมทั้งเทวดาดวย ท่ีเปนเพื่อนรวมโลกท้ังปวง ตางอยูเปนสุข เคารพความดีของกันและกัน  
แลในสังคมน้ี เราคงตองพบกับคนทั้ง ๒ ประเภท คือ ผูท่ีฝกใฝหมกมุนหวังพึ่งเทวดา และผูท่ีไมเช่ือถือ 

มีจิตกระดางขึ้งเคียดเหยียดหยาม ท้ังตอเทวดาและผูนับถือเทวดา ตางวิวาทขัดแยงกัน เรามีโอกาส ก็พึงชักจูง
คนท้ังสองพวกน้ันใหมาอยู ณ จุดกลางท่ีพอดี คือความมีจิตเมตตาออนโยนตอเทวดาและตอกันและกัน  

พรอมนั้น ในดานกิจหนาที่ของตน เราพึงกระทําดวยความเพียรพยายามเต็มความสามารถไปตามเหตุผล ถา

ยังหวงการชวยเหลือของเทพเจา ก็พึงวางจิตวา ถาความดีของเราเพียงพอ และเทพเจาที่ดีงามมีน้ําใจสุจริตมีอยู ก็

ปลอยใหเปนเรื่องของเทพเจาเหลานั้นทานจะพิจารณาตัดสินใจเอง สวนตัวเรานั้น จะตั้งจิตมั่น เพียรพยายามทํากิจของ
ตนไปจนสุดกําลังสติปญญาความสามารถ และจะฝกฝนตนใหเจริญกาวหนาย่ิงขึ้นไป ท้ังในทางปญญา และคุณธรรม 
จนขามพนเขาสูพัฒนาการขั้นที่สาม ซึ่งเปนอิสระ และสมควรเปนที่เคารพบูชาของเทวดาได  

(ท่ีวานี้ มิใชหมายความวา จะใหต้ังใจประพฤติดีเพื่อใหเทวดาเคารพบูชา หรือใหกระดางกระเดื่องตอ

เทวดา ซึ่งจะกลายเปนมานะอหังการไป แตหมายความวา เราทําความดีของเราไปตามเหตุผลของเรา เปนเรื่อง

ของเทวดาเขาเคารพเอง เพราะเทวดานั้น มีความดีท่ีจะเคารพความดีของคนดี)   
สวนเรื่องอิทธิปาฏิหาริย และส่ิงมงคลศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย ก็พึงปฏิบัติอยางเดียวกัน เปล่ียนแตเพียงทาที

แหงเมตตา มาเปนทาทีแหงความมีพลังจิต สรางฤทธ์ิและมงคลใหเกิดมีเปนของตนเอง   
ฤทธิ์ ท่ีควรสรางไดต้ังแตเบ้ืองตน ก็คือ ความเพียรพยายามบากบ่ันเขมแข็ง พรอมท้ังความหนักแนน

ในเหตุผล ซึ่งเปนแรงบันดาลความสําเร็จแหงกิจหนาท่ี  
มงคล ก็คือคุณธรรม และความสามารถตางๆ ท่ีไดปลูกฝงสรางข้ึน อันเสริมสงและคุมนําชีวิตไปสู

ความสุขความเจริญและความเกษมสวัสดี
1960 

ทางดานพระภิกษุ ผูสัมพันธกับประชาชนในฐานะผูนําทางจิตใจ เมื่อจะตองเกี่ยวของกับส่ิงเหลาน้ี พึง

เตรียมใจระมัดระวัง ถือเหมือนดังเขาผจญภัยโดยไมประมาท   
สําหรับผูเกงกาจทางอนุศาสนี ก็ไมสูกระไร อาจอาศัยความเชี่ยวชาญในเชิงสอน นําชาวบานกาวสู

พัฒนาการขั้นสูงๆ ไดโดยรวดเร็ว แตก็มีขอควรระวังอยูบาง เพราะบางทานสามารถใชอนุศาสนี ทําใหคนเลิก

เชื่อถือส่ิงท่ีเขาเคยยึดถืออยูเดิมได แตหยุดแคน้ัน หรือไมอาจชี้แนะใหเขาเกิดปญญามองเห็นทางถูกตองท่ีจะเดิน

ตอไป ทําใหชาวบานมีอาการอยางท่ีวา ศรัทธาก็หมด ปัญญาก็ไม่มี ตกอยูในภาวะเควงควาง เปนอันตรายทั้ง
แกชีวิตของเขาเอง และแกสังคม   

สวนทานท่ีไมถนัดในเชิงสอนเชนน้ัน และจะเขาไปใชส่ิงท่ีเขายึดอยูเปนจุดเริ่มตน มีขอท่ีจะตองตระหนัก

ม่ันไวในใจหลายอยาง
1961

 สําหรับอิทธิปาฏิหาริย เปนอันตัดไปได เพราะมีพุทธบัญญัติหามไวแลว ไมใหพระสงฆ

แสดงแกชาวบาน คงเหลืออยูแตมงคล หรือส่ิงท่ีจะใหเกิดมงคล   

                                                 
1960   ดู มงคลสูตร, ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖ 

1961   สภาพปญหาอยางหนึ่งในปจจุบันก็คือ พระที่เกงทางอนุศาสนี ก็มักไมเอ้ือเฟอเอ็นดูแกพระพวกอ่ืนท่ียังอาศัยส่ิงจูงลอ ฝายพระพวก

อ่ืนน้ัน ก็มักไมใสใจในอนุศาสนีชนิดนําออกสูความเปนอิสระ ออกจากกิเลสบางเสียเลย หรือไมก็มัวเพลินหมุนวนอยูที่เดิมอยาง

เดียว ไมยอมเดินหนา (พวกที่เห็นแกลาภ ไมตองพูดถึง) เม่ือเปนเชนนี้ จุดบรรจบประสานจึงไมมี พาใหชาวบานสับสน หรือถึงกับ

แตกสามัคคี ดูถูกหยามเหยียดและขึ้งเคียดตอกัน 



๙๖๔  พุทธธรรม 
 

เบ้ืองแรกท่ีสุด จะตองกําหนดแนวแนเปนเคร่ืองปองกันตัวไวกอนวา จะตองไมใชส่ิงเหลาน้ีเปนเครื่องมือ

เล้ียงชีวิต แสวงหาลาภ ซึ่งเปนมิจฉาชีพ และเปนความบกพรองเสียหายในดานศีล   
ตอจากนั้น มีขอเตือนสํานึกในทางปฏิบัติโดยตรง คือ ตองระลึกไวเสมอวา ขอท่ี ๑ การท่ีเขาไปเกี่ยวของ

กับส่ิงเหลานั้น ก็เพื่อชวยประชาชนใหเปนอิสระจากส่ิงเหลาน้ัน เชน เกี่ยวของกับฤทธิ์ เพื่อชวยใหเขาเปนอิสระ

จากฤทธ์ิ   
จากนั้น เพื่อความเปนอิสระตามขอท่ีหน่ึงนี้ ขอท่ี ๒ จึงตามมาวา เม่ือเริ่มจุดต้ังตน ณ ท่ีใด จะตองพา

เขาเดินหนาจากจุดน้ันเรื่อยไป จนกวาจะถึงจุดหมาย คือความเปนอิสระ จะถอยหลังไปจากจุดน้ันอีกไมได  
แลวตามนัยของขอท่ี ๒ น้ี จะปรากฏผลในทางปฏิบัติวา ความฝกใฝหมกมุนในส่ิงเหลาน้ี จะตองลดลง 

หรืออยางนอยไมเพิ่มมากขึ้น หรือกําหนดออกไปอีกเปนทาทีของการปฏิบัติไดวา จะไมสงเสริมความฝกใฝ

หมกมุนในส่ิงเหลานี้ ใหแพรหลายขยายตัว จะมีแตการควบคุมใหอยูในขอบเขต และการทําใหลดนอยลง คือ

เปล่ียนข้ันพัฒนาการเขาสูขั้นที่ ๒ ใหหมด   
นอกจากนี้ ควรพยายามเนนใหปฏิบัติตามพุทธานุญาตที่วา ทําตอเม่ือเขาขอ ซึ่งจะเปนการกระชับ

ขอบเขตใหรัดตัวเขามาอีก  
ขอท่ี ๓ ซึ่งไมอาจลืมได คือ ตองใหอนุศาสนีชนิดนําออก (ออกจากกิเลส ออกจากวัฏฏะ ออกสูความ

เปนอิสระ) เสมอ ในเมื่อไดโอกาส เพื่อท้ังเรงรัดและกํากับใหเปนไปตามจุดมุงหมาย 
ทางดานประชาชน ท่ีกําลังพัฒนาขามจากข้ันท่ี ๑ สูข้ันท่ี ๒ การผอนปรน หรือโอนออนผอนตาม จะมีได

อยางมากท่ีสุด ก็เพียงเทาท่ีอยูในขอบเขตซึ่ง 
๑. ไมเปนการออนวอนหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลจากภายนอก (หลักพึ่งตน และความเปนอิสระ) 
๒. ไมเปนเหตุใหหมกมุนหลงใหล หรือจะมัวรีรอไมลงมือทํา (หลักทําการดวยความเพียรตามเหตุผล) 

ปฏิบัติถูกต้อง คือเดินหน้า เป็นชาวพุทธ คือไม่หยุดพัฒนา  
จากความผอนปรนน้ี ความสัมพันธ และวิธีปฏิบัติ เทาท่ีพอจะเปนไปได จึงมีดังน้ี 
ก. เกี่ยวของกับอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงส่ิงมงคลได โดยพยายามทําส่ิงเหลานี้ ในความหมายใหม ท่ี

สามารถทําไดดวยตนเอง เชน ธรรมฤทธ์ิ อริยฤทธ์ิ และมงคลท่ีเกิดจากการประพฤติธรรม เปนตน แตก็ยอม

ผอนลงไปอีกอยางมากท่ีสุด จนถึงยอมใหเกี่ยวของกับมงคลตามแบบของชาวบานได เฉพาะในแงท่ีเปนเคร่ือง
เสริมกําลังใจ (เสริมในทางท่ีดีงาม ไมใชฮึกเหิมท่ีจะทําการชั่วราย) และเสริมความเพียรพยายามใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

โดยยํ้าวา จะตองไมเปนเคร่ืองหนวงเหน่ียว หรือลดทอนความเพียรพยายามทําการตามเหตุผล เปนอันขาด 
ข. สัมพันธกับเทพเจาท้ังหลาย โดยวิธีอยูรวมกัน (เกือบ=ตางคนตางอยู) ดวยเมตตาเก้ือกูลกันดวย

ไมตรี ผอนลงไปอยางมากท่ีสุดจนถึงยอมรับการทําเทวตาพลี
1962

 (ของถวายแกเทวดา หรือแผบุญอุทิศแกเทวดา) 
ในความหมายวาเปนการเอื้อเฟอเกื้อกูล หรืออุปการะแกเทวดา (ไมใชบนบาน ออนวอน หรือขอใหโปรดปราน) 
                                                 
1962  เทวตาพลี (มาใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙ และ องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๙ ซ่ึงเคยอางแลว) เปนพลีอยางหน่ึง ในพลี ๕ ท่ีพระพุทธเจาทรง

เห็นชอบใหคฤหัสถกระทํา อีก ๔ คือ ญาติพลี-สงเคราะหญาติ อติถิพลี-ตอนรับแขก บุพเปตพลี-ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ ราชพลี-
บํารุงราชการ เชนเสียภาษี; “พลี” น้ี เปนคําหนึ่ง ในบรรดาคําเดิมของศาสนาพราหมณนอยคํา ที่พระพุทธเจาทรงยอมใหผานเขามาใน
พระพุทธศาสนา หรือพระพุทธศาสนายอมรับเขามาใช โดยเกือบมิไดเปล่ียนความหมายเลย (คําอ่ืนที่นํามาใช แตเปล่ียนความหมาย
ใหมทีเดียว เชน ยัญ ตบะ เปนตน) ทั้งน้ี เพราะพลี แตเดิมมา มีความหมายเปนการสละให เพื่อเก้ือกูลหรือบํารุงเล้ียงอยูดวยแลว 
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ย่ิงผอนปรนใหมาก ก็ยิ่งจําเปนจะตองย้ําขอเตือนสํานึกไวใหหนักแนน ไมจําเพาะชาวบานจะตองคอย

เตือนตนเองเทาน้ัน แมพระสงฆก็ควรชวยเตือนชาวบานบอยๆ เพราะชาวบานมีโอกาสใกลชิดสภาพแวดลอมทาง

ธรรมนอย และมีกิจของฆราวาสวุนวาย คอยชักใหแชเชือนไดงาย   
ขอเตือนสํานึกท่ีวาน้ันก็คือ จะตองรูตัวอยูเสมอวา ตนยังอยูระหวางกําลังพัฒนา ขณะน้ีอยูท่ีขั้นน้ีๆ ตอง

ระลึกไววา แมวาขณะนี้ยังยุงเกี่ยวกับเทวดา ยังยุงเกี่ยวกับมงคล แตก็หวังอยูเสมอวาจะกาวไปสูข้ันแหงความ

เปนอิสระสักวันหน่ึง ถาพูดรวบรัดก็คือ จะตองสํานึกอยูเสมอวา “เราจะต้องเดินหน้า ไม่ใช่ย่ําอยู่กับท่ี”  
คําวา “เดินหนา” มีความสําคัญเปนพิเศษ สําหรับพัฒนาการในอริยธรรมขั้นตน เพราะหมิ่นเหมท่ีจะตก

หลนไปจากความเปนสมาชิกในชุมชนชาวพุทธ ถอยหลังกลับไปอยูในชุมชนกอนอารยะไดงายเหลือเกิน เพราะใน

ข้ันตนสุดน้ี ส่ิงท่ีใชรวมในพุทธศาสนา กับในศาสนาเดิม ยังมีมาก และส่ิงนั้นบางทีก็เปนส่ิงเดียวกันแทๆ เชน

มงคล และพลี เปนตน ตางแตทาทีแหงความเขาใจสําหรับช้ีนํา และจํากัดขอบเขตของการปฏิบัติ  
ถาเกิดเหตุเพียงแควาเผลอ ลืมทาทีของการวางจิตใจน้ีเสียเทาน้ัน พฤติกรรมของผูปฏิบัติก็อาจพลิก

กลับเปนตรงขามไดทันที คือ หลนจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธ ถอยกลับไปอยูนอกชุมชนอารยะ (นากลัววาจะ

ไดเปนกันมาเสียอยางน้ีหลายคร้ังแลว) ดังน้ัน คําวา “เดินหนา” จึงเปนขอเตือนสํานึกสําคัญ ท่ีจะตองมาดวยกัน

เสมอ กับความสํานึกในทาทีท่ีเปนขอบเขตของการปฏิบัติ
1963.1  

เมื่อใดเดินทางกาวหนาถึงข้ันท่ี ๓ เมื่อนั้นจึงจะปลอดภัยแท เพราะไดเขาอยูในชุมชนอารยะ เปน

โสดาบันข้ึนไป ไมมีการถอยหลังหรือลังเลใดๆ อีก มีแตจะเดินหนาอยางเดียว เพราะเขาถึงความหมายของพระ

รัตนตรัย มั่นใจในความเปนไปตามเหตุผล จนมีศรัทธาที่ไมหว่ันไหว ไมตองอางอิงปจจัยภายนอก ไมวาส่ิง

ศักดิ์สิทธ์ิหรือเทวฤทธิ์ใดๆ และไมมีกิเลสรุนแรงพอท่ีจะใหทําความช่ัวราย หรือใหเกิดปญหาใหญๆ เปนปมในใจ

ท่ีจะตองระบาย กับท้ังรูจักความสุขอันประณีต ซึ่งเกิดจากความสงบผองใสภายในแลว จึงมีความเขมแข็งม่ันคง

ในจริยธรรมอยางแทจริง  
ภาวะท่ีมีคุณธรรม มีความสุข และเปนอิสระ ซึ่งอิทธิพลภายนอกไมอาจมาครอบงําชักจูงไดเพียงเทาน้ี 

เปนความประเสริฐเพียงพอ ท่ีเทพเจาเหลาเทวดาจะบูชานบไหว
1240.2

 และพอท่ีจะทําใหชีวิตของผูน้ัน เปนอุดม

มงคล คือมงคลอันสูงสุดอยูแลวในตัว 

มนุษยเปนยอดแหงสัตวท่ีฝกได เรียกอยางสมัยใหมวา มีศักยภาพสูง สามารถฝกได ท้ังทางกาย ทาง

จิต และทางปญญา ใหวิเศษ ทําอะไรๆ ไดประณีตวิจิตรพิสดารแสนอศัจรรย อยางแทบไมนาเปนไปได
1964

  
การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุภาพดลบันดาล ก็คือการตกอยูในความประมาท ละเลย

ปลอยใหศักยภาพของตนสูญไปเสียเปลา และจะไมรูจักเติบโตในอริยมรรคา   
สวนผูใด ไมประมาท ไมรีรอ เรงฝกตนไมหยุดยั้ง ผูน้ันแหละ จะไดท้ังอิทธิฤทธ์ิและเทวฤทธ์ิ และจะ

บรรลุส่ิงเลิศลํ้า ท่ีท้ังฤทธานุภาพและเทวานุภาพไมอาจอํานวยใหได   

                                                                                                                                                        
(รวมกับความหมายวาบูชา) พลีในศาสนาพราหมณน้ัน เขาใหแกเทวดา ผี คน ตลอดถึงนก และสัตวอ่ืนๆ ส่ิงที่ใหเปนพลี ไดแก
อาหาร เชน ขาว และเปรียง เปนตน ตลอดจนดอกไม นํ้าหอม ธูป ไมจันทน หมาก เครื่องเทศ เปนตน;  

   ในรตนสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๗/๕; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๔/๓๖๗) มีขอความแนะนําเชิงสอน หรือเชิงชวนเทวดา ใหสรางเมตตาคุมครองรักษา
หมูมนุษย ซ่ึงทําพลีใหทั้งกลางวันกลางคืน อรรถกถาขยายความใหเห็นวา การแผสวนบุญให หรือใหมีสวนรวมในการทําความดี 

(ปตติทาน) ก็เปนความหมาย (แบบพุทธ) อยางหน่ึงของพลี และท่ีบาลีแนะนําอยางนั้นหมายความวา พวกมนุษยมีอุปการะแกพวก
เทวดา เทวดา (ผูไดรับพลี) จึงควรมีความกตัญู ชวยคุมครองรักษาพวกมนุษย (ขุทฺทก.อ.๑๘๕; สุตฺต.อ.๒/๑๓) 

1963.1 สัจกิริยา ทางออกที่ดีฯ ดู บันทึกพิเศษทายบท   1240.2 
พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา ดู บันทึกพิเศษทายบท 

1964  พึงสังเกตวา ศัพทธรรมที่หมายถึงการฝกฝนอบรม มีมากมาย เชน ทมะ ภาวนา วินย (-วินีต) สิกขา เปนตน แตนาเสียดายวา ใน

สมัยตอๆ มา ความหมายของบางคํา ไดแปรเปล่ียนจากเดิม ผิดไปไกล 



๙๖๖  พุทธธรรม 
 

บันทึกพิเศษทายบท 
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร 
การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธเจา 
เท่าที่พบในพระไตรปิฎก คือ  
 ทรมานหัวหนาชฎิล ช่ืออุรุเวลกัสสป (ทรมาน มาจาก ทมนะ แปลวา ฝก คือทําใหหมดทิฏฐิมานะ หันมายอมรับถือปฏิบัติส่ิงท่ี

ถูกตอง ไมใชทําใหเจ็บปวด) – วินย.๔/๓๗-๕๑/๔๕-๖๐;  
 ทรมานพกพรหม – ม.มู.๑๒/๕๕๑-๕/๕๙๐-๗; สํ.ส.๑๕/๕๖๖/๒๐๘;  
 ทรมานพรหมอีกองคหนึ่ง – สํ.ส.๑๕/๕๗๓/๒๑๑;  
 แกความเห็นของสุนักขัตต และแกคําทาของอเจลก ช่ือปาฏิกบุตร – ที.ปา.๑๑/๔-๑๒/๖-๒๙;  
 ทรมานโจรองคุลิมาล – ม.ม.๑๓/๕๒๔/๔๗๙;  
 ทําใหพระภิกษุพวกหนึ่งประหวั่นใจแลว มาเฝาเพ่ือพระองคจะตรัสสอน – สํ.ข.๑๗/๑๖๗/๑๑๒;  
 ทําใหจําเพาะบางคนเห็นมหาบุรุษลักษณะในที่เรนลับ – ที.สี.๙/๑๗๐/๑๓๖; ๑๗๕/๑๓๙; ม.ม.๑๓/๕๘๗/๕๓๑; ๖๐๘/๕๕๓ =  

ขุ.สุ.๒๕/๓๗๖/๔๔๓;  
 แผเมตตาใหชางรายนาฬาคีรีมีอาการเชื่อง (ไมใชอิทธิปาฏิหาริยโดยตรง) – วินย.๗/๓๗๘/๑๘๙;  
 ผจญอาฬวกยักษ (ไมใชแสดงฤทธ์ิโดยตรง) – สํ.ส.๑๕/๘๓๘/๓๑๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๐/๓๕๙;  

เรื่องท่ีมาในอรรถกถา เช่น  
 ยมกปาฏิหาริย แกคําทาของพวกเดียรถีย – ที.อ.๑/๗๗; ธ.อ.๖/๖๒; ชา.อ.๖/๒๓๑; (ท้ังนี้อิงบาลีใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๐/๔; ๒๘๔/

๑๘๒ และ วินย.๗/๓๑/๑๔);   
 ทรงนําพระภิกษุใหม ๕๐๐ รูป เที่ยวชมธรรมชาติในปาหิมพานต แกความคิดถึงคูรักคูครอง – ชา.อ.๘/๓๓๕; เปนตน 

การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระสาวก 
ท่ีพบในบาลี คือ  
 พระปณโฑลภารัทวาช แกคําทา เหาะข้ึนไปเอาบาตรบนยอดไผ (ตนบัญญัติไมใหภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน) – 
วินย.๗/๓๑/๑๔;  

 พระมหาโมคคัลลาน ปราบมาร – ม.มู.๑๒/๕๕๙/๖๐๑;  
 พระปลินทวัจฉะ นําบุตรของอุปฐาก กลับคืนจากโจร – วินย.๑/๑๗๓/๑๒๕;  
 พระปลินทวัจฉะ อธิษฐานวังพระเจาพิมพิสารเปนทอง เพ่ือชวยแกชาวบานจากขอหาโจรกรรม – วินย.๒/๑๓๙/๑๑๙-๑๒๑;  
 พระทัพพมัลลบุตร ใชนิ้วเปนประทีปสองทาง นําพระภิกษุทั้งหลายไปยังเสนาสนะตางๆ – วินย.๑/๕๔๑/๓๖๙; ๖/๕๙๓/๓๐๖;  
 พระสาคตะ ใชฤทธิ์ใหชาวบานเห็น ทําใหตองแสดงฤทธิ์ใหชาวบานดูตอพระพักตร เพ่ือใหชาวบานใจสงบพรอมที่จะฟงธรรม 

– วินย.๕/๑/๓;  
 พระสาคตะ ปราบนาคของชฎิล (ตนบัญญัติหามภิกษุดื่มสุรา) – วินย.๒/๕๗๕/๓๘๓;  
 พระเทวทัต ทําใหเจาชายอชาตศัตรูเล่ือมใส – วินย.๗/๓๔๙/๑๖๔;  
 พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลาน กลับใจหมูภิกษุศิษยพระเทวทัต ดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย ท่ีควบดวยอิทธิปาฏิหาริย 

และอาเทศนาปาฏิหาริย – วินย.๗/๓๙๔/๑๙๘;  
 พระมหกะ บันดาลใหมีลมเย็น แดดออน และฝน ชวยพระเถระท่ีกําลังเดินยามรอนจัด จิตตคฤหบดีเห็น จึงขอใหทําฤทธิ์ให

ดู และทานไดบันดาลใหเกิดไฟ – สํ.สฬ.๑๘/๕๕๖/๓๕๗;  



บทท่ี ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย - เทวดา  ๙๖๗ 
 

  

 พระมหาโมคคัลลาน บันดาลใหเวชยันตปราสาทส่ันสะเทือน เพ่ือเตือนสํานึกใหพระอินทรไมมัวเมาประมาท – ม.มู.๑๒/

๔๓๗/๔๖๘;  
 พระมหาโมคคัลลาน บันดาลใหมิคารมาตุปราสาทส่ันสะเทือน เพ่ือเตือนสํานึกของพวกภิกษุผูจัดจาน ฟุงเฟอ – สํ.ม.๑๙/

๑๑๕๕/๓๔๖;  
 พระอภิภู สาวกของพระสิขีพุทธเจา แสดงธรรมโดยไมใหคนเห็นตัว ใหเสียงไดยินไปไดพันโลกธาตุ – สํ.ส.๑๕/๖๑๖/๒๒๙; 
องฺ.ติก.๒๐/๕๒๐/๒๙๑; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๘๖/๕๙๖;  

ส่วนเรื่องที่เล่าในอรรถกถา มีมากมาย เช่น  
 พระจุลลบันถก บันดาลใหเห็นตัวทานเปนพันองค – องฺ.อ.๑/๒๒๘,๒๓๕; ธ.อ.๒/๗๔; วิสุทฺธิ.๒/๒๑๙ (อิงบาลี ขุ.ปฏิ.๓๑/

๖๘๕/๕๙๒);   
 พระมหาโมคคัลลาน ทรมานนันโทปนันทนาคราช – ชา.อ.๗/๓๕๖; วิสุทฺธิ.๒/๒๓๓;  
 พระปุณณะ ชวยพอคาชาวเรือจากการทํารายของอมนุษย – ม.อ.๓/๗๓๑-๔ (เพ่ิมความจากปุณโณวาทสูตร, ม.อุ.๑๔/๗๖๔/

๔๘๕ และมีเรื่องพระพุทธเจาเสด็จสุนาปรันตชนบท เปนที่มาของพระพุทธบาท ๒ แหง);  
 สามเณรสังกิจจะ ชวยภิกษุ ๓๐ รูป โดยอาสาใหโจรจับตัวไปบูชายัญแทน และกลับใจโจรไดหมด – ธ.อ.๔/๑๑๑;  
 สุมนสามเณร ปราบพญานาค – ธ.อ.๘/๘๙;   
 พระสุนทรสมุทร เหาะหนีหญิงนางโลม – ธ.อ.๘/๑๕๒; ฯลฯ  

เร่ืองฤทธ์ิของคนอ่ืนๆ  
มีมาในบาลีบ้างบางแห่ง เช่น  
 พรหมสัมมาทิฏฐิ ทรมานพรหมมิจฉาทิฏฐิ – สํ.ส.๑๕/๕๘๖/๒๑๕;  
 ฤาษีช่ือโรหิตัสสะ มีฤทธิ์ เหินเวหาดวยความเร็ว ดังวายางเทาเดียวก็ขามมหาสมุทรไปแลว เหาะไปตลอด ๑๐๐ ป ไมหยุดเลย 

ก็ไมถึงท่ีสุดโลก ตายเสียกอน – สํ.ส.๑๕/๒๙๗/๘๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๕/๖๑;  
 พระอินทร แปลงเปนชางหูก มาถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสป – ขุ.อุ.๒๕/๘๐/๑๑๕;  

ส่วนในอรรถกถา   
มีเร่ืองมากมาย โดยมากเปนการกระทําของเทวดา ยักษ วิทยาธร ฤาษีดาบสตางๆ ผูท่ีมีบทบาทมากทานหนึ่ง คือ พระ

อินทร ซึ่งมักแปลงกายบาง ไมแปลงกายบาง ลงมาชวยคนดีบาง ทดสอบความดีของคนดีบาง ดังเชน แปลงเปนหนูมากัดเชือก
รัดครรภปลอมของนางจิญจมาณวิกา – ธ.อ.๖/๔๕; ชา.อ.๖/๑๓๐; อิติ.อ.๑๑๓ และพบไดทั่วๆ ไปในอรรถกถาชาดก;  

นอกจากนั้น มีกลาวถึงเปนกลางๆ มิใชเปนเหตุการณเฉพาะครั้งเฉพาะคราว เชน  
 เปนเหตุหนึ่งของแผนดินไหว – ที.ม.๑๐/๙๘/๑๒๖;  
 แสดงความสําคัญของมโนกรรม – ม.ม.๑๓/๗๐/๖๓;  
 เหตุใหอธิษฐานตนไม เปนดินก็ได เปนน้ําก็ได เปนตน – องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔/๓๘๐;  
 กลาวถึงคนท่ีเปนโลกาธิปไตย เรงปฏิบัติธรรม เพราะกลัววาสมณพราหมณและเทวดาผูมีฤทธิ์ จะลวงรูจิตของตน – องฺ.ติก.
๒๐/๔๗๙/๑๘๘  

บันทึกท่ี ๒: การชวย และการแกลง ของพระอินทร 
การชวยเหลือของพระอินทรนั้น ดูเหมือนจะมิใชเกิดจากเพียงคุณธรรมเทานั้น แตแทบจะถือเปนหนาที่ทีเดียว เพราะ

มีขอกําหนดกํากับอยูดวย คือ การท่ีอาสนรอน เปนสัญญาณเตือน   
เร่ืองอาสนรอนนี้ ก็นาจะเปนหลักฐานอยางหนึ่ง ท่ีแสดงถึงชวงตอของความเปล่ียนแปลง จากการถูกบีบคั้นดวยแรง

ตบะหรือการบําเพ็ญพรตแบบเกา หันมาเนนในแงท่ีคุณธรรมความดีของคน เปนแรงเรงเราแทน และพระอินทรในระยะชวงตอนี้ 

ก็ยังเก่ียวของกับพลังบีบบังคับท่ีเกิดจากตบะแบบเกาอยูดวย  
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ในสถานการณบีบบังคับแบบเกานั้น การปฏิบัติของพระอินทรก็มักจะเปนไปในรูปของการแขงขันชิงชัยชิงอํานาจกับ

มนุษยแบบโลกๆ ท่ีติดมากับระบบเกา เชน พยายามหาทางทําลายตบะของมนุษย เปนตน ซึ่งเห็นไดชัดวา ไมใชวิธีการแหง

คุณธรรมตามคติของพระพุทธศาสนา เชน  

 โลมสกัสสปชาดก, ชา.อ.๕/๓๘๐;  
 อลัมพุสาชาดก, ชา.อ.๗/๓๙๖;  
 นฬินิกาชาดก, ชา.อ.๘/๑  

สวนเรื่องที่เขาสูคติของพระพุทธศาสนามากบางนอยบาง มีมากมายหลายเรื่อง เชน ใน  
• มหาสุวราชชาดก, ชา.อ.๕/๓๕๑;  
• กัณหชาดก, ชา.อ.๕/๔๒๙;  
• อกิตติชาดก, ชา.อ.๖/๑๙๗;  
• สุรุจิชาดก, ชา.อ.๖/๓๐๕;  
• สีวิราชชาดก, ชา.อ.๗/๓๗;  
• สัมพุลาชาดก, ชา.อ.๗/๓๐๒;  
• กุสชาดก, ชา.อ.๘/๑๓๓;  
• เตมิยชาดก, ชา.อ.๙/๒;  
• เวสสันดรชาดก, ชา.อ.๑๐/๔๕๙;  
• เรื่องพระจักขุบาล, ธ.อ.๑/๑๖;  
• เรื่องสามเณร, ธ.อ.๘/๑๒๙; ฯลฯ    

อนึ่ง พึงสังเกตดวยวา ตามเรื่องในชาดกเหลานี้ เมื่อพระอินทรจะชวยนั้น มิใชจะชวยงายๆ โดยมากมักจะมีบท

ทดลองกอน เพ่ือทดสอบวา มนุษยท่ีทําดีนั้น มีความแนวแนมั่นคงในความดีนั้นแทจริงหรือไม;  
อีกเรื่องหนึ่ง ท่ีถือวาแสดงคติทางพุทธศาสนาอยางสําคัญ จัดเขาในทศชาติ คือ มหาชนกชาดก  
ตามเร่ืองวา เมื่อเรือแตกกลางทะเล คนทั้งหลายหวาดกลัว รองไห วอนไหวเทวดาตางๆ พระโพธิสัตวผูเดียว ไม

รองไห ไมครํ่าครวญ ไมวอนไหวเทวดา คิดการตางๆ ตามเหตุผล และเพียรพยายามสุดกําลัง ในท่ีสุด มณีเมขลา เทพธิดารักษา
สมุทร มาชวยเองตามหนาท่ีของเทวดา (ชา.อ.๙/๕๙)  

อนึ่ง นอกจากตรวจดูเองแลว พระอินทรยังมีทาวโลกบาลเปนผูชวย คอยสงบริวารมาตรวจดูความประพฤติของ

ชาวโลกไปรายงานใหทราบดวย (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๖/๑๘๐; องฺ.อ.๒/๑๕๖). 

บันทึกท่ี ๓: สัจกิริยา ทางออกท่ีดี สําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล 
สําหรับชาวพุทธในระยะพัฒนาขั้นตน ผูยังหวง ยังหวัง หรือยังมีเยื่อใยที่ตัดไมคอยขาด ในเร่ืองแรงดลบันดาล หรือ

อํานาจอัศจรรยตางๆ ประเพณีพุทธแตเดิมมา ยังมีวิธีปฏิบัติที่เปนทางออกใหอีกอยางหนึ่ง คือ “สัจจกิริยา” แปลวา การกระทํา
สัจจะ หมายถึงการอางพลังสัจจะ หรือการอางเอาความจริงเปนพลังบันดาล คือยกเอาคุณธรรมที่ตนไดประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญ
มา หรือที่มีอยูตามความจริง หรือแมแตสภาพของตนเองที่เปนอยูจริงในเวลานั้น ข้ึนมาอาง เปนพลังอํานาจสําหรับขจัดปดเปา

ภยันตรายที่ไดประสบ ในเม่ือหมดทางแกไขอยางอื่น  
วิธีการนี้ไมกระทบกระเทือนเสียหายตอความเพียรพยายาม และไมเปนการขอรองวิงวอนตออํานาจดลบันดาลจาก

ภายนอกอยางใดๆ ตรงขาม กลับเปนการเสริมย้ําความมั่นใจในคุณธรรมและความเพียรพยายามของตน และทําใหมีกําลังใจ

เขมแข็งย่ิงข้ึน อีกทั้งไมตองยุงเก่ียวกับวัตถุหรือพิธี ท่ีจะเปนชองทางใหขยายกลายรูปฟนเฝอออกไปได   
สัจกิริยาพบบอยในคัมภีรพุทธศาสนารุนอรรถกถา เฉพาะอยางย่ิงชาดก นับเปนวิธีปฏิบัติท่ีใกลจะถึงความเปนพุทธ

อยางแทจริง ดังหลักฐาน (หลายเร่ืองมีลักษณะนาจะเหลือเช่ือ แตคงเปนธรรมดาของวรรณคดี);  
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 พิสูจนความเปนลูก – ชา.อ.๑/๒๐๖;  
 ทําใหตนออกลวง เพ่ือชวยฝูงลิงใหดื่มน้ําไดโดยปลอดภัย – ชา.อ.๑/๒๕๙; ม.อ.๓/๑๖๙;  
 ลูกนกขอใหตนพนภัยไฟปา – ชา.อ.๑/๓๑๙;  
 ชวยใหชนะสกา – ชา.อ.๒/๘๗;  
 ใหเด็กหายจากพิษงู – ชา.อ.๕/๔๖๐;  
 ใหเรือพนภัยจากทะเลราย – ชา.อ.๖/๗๓;  
 ใหประดานกพนจากที่กักขัง – ชา.อ.๖/๓๓๖;  
 บริจาคพระเนตรแลว กลับมีพระเนตรขึ้นใหม – ชา.อ.๗/๔๘ (อางใน มิลินฺท.๑๗๐);  
 ใหผูไปสละชีวิตแทนบิดาปลอดภัย (มีแงอิงเทวดาบาง) – ชา.อ.๗/๒๑๒;  
 อางความซ่ือสัตยตอสามี ทําใหสามีหายจากโรคเรื้อน – ชา.อ.๗/๓๑๑;  
 พระมเหสีขอใหมีโอรส – ชา.อ.๙/๒;  
 ใหพนจากการจองจําเพราะถูกใสความ – ชา.อ.๙/๕๔;  
 ใหลูกหายจากพิษลูกศร – ชา.อ.๙/๑๕๒;  
 ใหสวามี ที่กําลังจะถูกบูชายัญ พนภัย – ชา.อ.๑๐/๑๓๓;  
 นางโสเภณีใหแมคงคาไหลกลับ – มิลินฺท.๑๗๓;  
 พระเจาอโศกขอก่ิงมหาโพธิโดยไมตองตัด – วินย.อ.๑/๙๕;  
 ใหพนจากการถูกลงโทษใหชางเหยียบ ในกรณีถูกใสความวาเปนโจร – ที.อ.๒/๔๑๒; (แต ชา.อ.๑/๓๐๑ วาเปนอานุภาพแหง เมตตา);  
 ลูกอางใจจริงของแม ใหพนภัยควายปาไล – ม.อ.๑/๒๗๖; สํ.อ.๒/๑๘๖; สงฺคณี อ.๑๘๔;  
 องคุลิมาลประสงคความสวัสดีแกหญิงครรภแก – ม.อ.๓/๓๑๓ (อางบาลี ม.ม.๑๓/๕๓๑/๔๘๕);  
 ราชามหากัปปนะ ขามแมน้ําดวยมา – สํ.อ.๒/๒๙๙; องฺ.อ.๑/๓๔๘;  
 พระราชเทวีทําอยางมหากัปปนะ – ธ.อ.๔/๔๙๑;  
 เส่ียงดอกไมไปบูชา และนิมนตพระพุทธเจา – องฺ.อ.๑/๒๘๘;  
 ใหลูกหายจากพิษงู – องฺ.อ.๒/๑๗๖;  
 ทําใหสามีหายปวย – องฺ.อ.๓/๑๑๗ (แตบาลีวาหายเพราะฟงโอวาทของภรรยา – องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๗/๓๓๒);  
 เส่ียงทายวามีทักขิไณยบุคคลหรือไม- องฺ.อ.๓/๓๔๑;   

มีขอท่ีควรเสนอไวชวยกันพิจารณาอยางหนึ่งวา บางทีประเพณีการทําสัจกิริยา อาจเปนเครื่องแสดงอยางหน่ึงวา

จริยธรรมยังมั่นคงแข็งแรงอยูในสังคมหรือไม การเส่ือมไปของประเพณีสัจกิริยา อาจแสดงถึงความเส่ือมถอยออนแอลงในทาง

จริยธรรม เพราะในเมื่อไมมีคุณธรรมท่ีจะใหเกิดความมั่นใจในตนเอง ก็ตองหันกลับไปอางและวิงวอนส่ิงศักดิ์สิทธิ์มีเทวฤทธ์ิ

เปนตน คงเปนดวยเหตุนี้ การกระทําตามระบบเดิม เชน การบนบาน การวิงวอน การสาปแชง การสบถสาบานผสมสาป จึงยืน

ยง และแพรหลายวา. (การสบถสาบานตามความหมายเดิมลวนๆ เปนเพียงคํามั่น แตที่ทํากันมาก มีการอางส่ิงศักดิ์สิทธิ์มา

สาปแชงดวยวา ถาทํา หรือไมทําอยางนั้น ขอใหประสบผลรายอยางนั้นๆ)   

บันทึกท่ี ๔: พระพุทธ เปนมนุษย หรือเทวดา 
คติพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเทวดานี้ เมื่อปฏิบัติใหถูกตองดวยความเขาใจ ก็ทําใหชาวพุทธอยูรวมกันไดดวยดีกับผูท่ี

ยังนับถือเทพเจา พรอมทั้งสามารถรักษาหลักการของตนไวไดดวย    
อยางไรก็ตาม บางทานสังเกตวา ทาทีเชนนี้ ทําใหพระพุทธศาสนาเสียเปรียบ เพราะคนทั่วไปมีความโนมเอียงในทางท่ี

จะไมมั่นใจตนเอง และครานที่จะคิดเหตุผล จึงมักถูกดึงลงไปสูลัทธิไหววอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฤทธิ์ดลบันดาลไดงาย  
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ขอนี้อาจเปนจุดออนท่ีพิจารณากันไปไดตางๆ แตปญหานาจะอยูท่ีวา เราไดยกเอาขอบเขตที่ทานวางไวข้ึนมาปฏิบัติกัน

หรือเปลา และคอยยํ้าความเขาใจท่ีถูกตองกันไวหรือไม ย่ิงถารูตัววามีจุดออนอยูแลว ก็ควรจะย่ิงระมัดระวังรักษาหลักการให
แข็งขันยิ่งข้ึน  

มองอยางหนึ่ง เหมือนกับพูดวา ชาวพุทธฝายชาวบานจะไปนับถือกราบไหวยกยอง (แตไมใชออนวอนหรือมั่วสุม) เทพ

เจากับเขาอยางไรก็ได แตอยานับถือใหสูงกวาความสามารถของมนุษยท่ีตนมีอยู ก็แลวกัน เทวดาจะสูงเทาใดก็ได แตท่ีสูงสุดนั้น 
คือมนุษย คือทานผูเปนศาสดาของเทวะและมนุษยท้ังหลาย ผูเปนตนแบบสําหรับมวลมนุษย  

ถาไมคลองใจที่จะนึกถึงภาพเทพเจาท่ีตนเคารพเทิดทูน มากราบไหวมนุษย ก็อาจจะมองมนุษยผูสูงสุดใหมอีกแนว

หนึ่งวา เปนผูไดพัฒนาตนจนถึงภาวะสูงสุด พนไปแลว ท้ังจากความเปนเทพเจา และความเปนมนุษย โดยขอใหพิจารณาพุทธ

พจนดังตอไปนี้ (ขอความมีลักษณะเลนถอยคํา จึงแปลรักษาสํานวน เพ่ือผูศึกษามีโอกาสพิจารณา)  

คร้ังหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจากําลังเสด็จพุทธดําเนินทางไกล พราหมณผูหนึ่ง ซึ่งไดเดินทางไกลทางเดียวกับพระองค 
มองเห็นรูปจักรท่ีรอยพระบาทแลว มีความอัศจรรยใจ ครั้นพระองคเสด็จลงไปประทับนั่งพักที่โคนไมตนหนึ่งขางทาง พราหมณ

เดินตามรอยพระบาทมา มองเห็นพุทธลักษณาการท่ีประทับนั่ง สงบลึกซึ้ง นาเล่ือมใสย่ิงนัก จึงเขาไปเฝาแลว —  

ทูลถาม:  ท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพเจ้า  
ตรัสตอบ:  แน่ะพราหมณ์ เทพเจ้าเราก็จักไม่เป็น  
ทูลถาม:  ท่านผู้เจริญคงจักเป็นคนธรรพ์   
ตรัสตอบ:  คนธรรพเราก็จักไมเปน  
ทูลถาม:  ท่านผู้เจริญคงจักเป็นยักษ์  
ตรัสตอบ:  ยักษ์เราก็จักไม่เป็น  
ทูลถาม:  ท่านผู้เจริญคงจักเป็นมนุษย์ 
ตรัสตอบ:  มนุษย์เราก็จักไม่เป็น  
ทูลถาม:  เมื่อถามว่า ท่านผู้เจริญคงจักเป็นเทพ ท่านก็กล่าวว่า เทพเราก็จักไม่เป็น เมื่อถามว่า ท่านผู้เจริญคงจักเป็น

คนธรรพ์...เป็นยักษ์...เป็นมนุษย์ ท่านก็กล่าวว่า จักไม่เป็น เมื่อเช่นนั้น ท่านผู้เจริญจะเป็นใครกันเล่า 
ตรัสตอบ:  นี่แน่ะพราหมณ์ อาสวะเหล่าใด ที่เมื่อยังละไม่ได้ จะเป็นเหตุให้เราเป็นเทพเจ้า...เป็นคนธรรพ์...เป็นยักษ์...เป็น

มนุษย์ อาสวะเหล่านั้น เราละได้แล้ว ถอนรากเสียแล้ว...หมดสิ้น ไม่มีทางเกิดข้ึนได้อีกต่อไป  
เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในนํ้า เจริญในนํ้า แต่ตั้งอยู่พ้นนํ้า ไม่ถูกนํ้าฉาบติด ฉันใด 
เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลก เติบโตขึ้นในโลก แต่เป็นอยู่เหนือโลก ไม่ติดกล้ัวด้วยโลก ฉันนั้น;  
นี่แน่ะพราหมณ์ จงถือเราว่าเป็น “พุทธะ” เถิด  

 (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๔๘). 
 
 



 

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร? 

บทความประกอบท่ี ๔ 
ปญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 

บทที่ ๒๑ 

มีคําถามและคํากลาวเชิงคอนวาพระพุทธศาสนา ท่ีไดพบบอยครั้ง ซึ่งนาสนใจ และเก่ียวของกับ

เนื้อความในบทตอนท่ีผานมา เห็นควรนํามาพิจารณาในท่ีนี้ คือคําพูดทํานองวา 

- พระพุทธศาสนาสอนใหละตัณหา ไมใหมีความอยาก เม่ือคนไมอยากได ไมอยากร่ํารวย จะพัฒนา

ประเทศชาติไดอยางไร? คําสอนของพระพทุธศาสนาขัดขวางตอการพัฒนา 
- นิพพานเปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมก็เพ่ือบรรลุนิพพาน แตผูปฏิบัติธรรมจะ

อยากในนิพพานไมได เพราะถาอยากได ก็กลายเปนตัณหา กลายเปนปฏิบัติผิด เม่ือไมอยากไดแลว

จะปฏิบัติไดอยางไร คําสอนของพระพุทธศาสนาขัดแยงกันเอง และเปนการใหทําในส่ิงท่ีเปนไปไมได 

คําถามและคําคอนวา ๒ ขอนี้ ฟงดูเหมือนวาจะกระทบหลักการของพระพุทธศาสนาตลอดสาย ต้ังแต
การดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบาน จนถึงการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือต้ังแตระดับโลกีย จนถึง 
โลกุตระ แตท่ีจริง ความสงสัยหรือการคอนวาน้ัน มิไดกระทบอะไรตอพระพุทธศาสนา แตกลับสะทอนใหเห็นวา 

ผูท่ีสงสัยหรือคอนวาก็ตาม ไมเขาใจท้ังธรรมชาติของมนุษย และมองพระพุทธศาสนาไมออก 
ความเขาใจพรามัวสับสนท่ีเปนเหตุใหเกิดคําถามและคําคอนวาเชนน้ี มีอยูมาก แมแตในหมูชาวพุทธเอง 

และเปนปญหาเก่ียวกับถอยคําหรือเปนเรื่องทางภาษาดวย 
จุดสําคัญ คือ คนท่ัวไปไดยินวา พระพุทธศาสนาสอนใหละตัณหา และตัณหานั้นแปลวาความอยาก 

แลวจะดวยเหตุใดก็ตาม  ตอมาคนท่ัวๆ ไปนั้น ก็ไมรูจักแยกแยะ รูเขาใจเพียงแควา ตัณหาคือความอยาก และ

ความอยากก็คือตัณหา ไปๆ มาๆ เลยเขาใจคําวาความอยากเปนตัณหาท้ังหมด และเขาใจตอไปวา 

พระพุทธศาสนาสอนใหละความอยาก หรือสอนไมใหมีความอยากใดๆ เลย   
นอกจากน้ัน บางทีรูจักขอธรรมอ่ืนท่ีมีความหมายทํานองเดียวกันน้ี แตรังเกียจท่ีจะแปลวาความอยาก 

จึงเล่ียงแปลเปนอื่นไปเสีย เม่ือถึงคราวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความอยาก จงึลืมนึกถึงคําน้ัน   
ถาจะศึกษาธรรม ถาจะเขาใจพระพุทธศาสนา จะตองแกไขความเขาใจผิดน้ี เบ้ืองแรก พูดไวส้ันๆ กอน

วา ตัณหาเปนความอยาก (ชนิดหน่ึง) แตความอยากไมใชคือตัณหา ความอยากเปนตัณหาก็มี ไมเปนตัณหาก็มี 

ความอยากที่ดี ซึ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติธรรม และตองใชในการพัฒนามนุษย ก็มี  
ความอยากนี้เปนเรื่องใหญ จะตองเขาใจกันใหชัดเต็มที่ ถามิฉะน้ันจะไมมีทางเขาถึงพระพุทธศาสนา 
เรื่องนี้เปนอยางไร พูดนําไวแคน้ี เด๋ียวอธิบายเรื่องโนนเรื่องน้ีไป ก็จะคอยๆ เขาใจไดเอง 

กอนจะพูดลึกลงไปในรายละเอียด มาศึกษากลไกของชีวิตในการกระทําตางๆ สักเล็กนอย  

๓ 
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กลไกชีวิตในการกระทํา  

มีขอสงสัยวา คนท้ังหลายท่ีทําอะไรตางๆ น้ี ก็ทําดวยความอยากทั้งนั้น คือมีความอยากจะทํา จึงทํา และ

อยากทําอะไร ก็ทําอันน้ัน ถาหมดตัณหา ไมมีความอยากเสียแลว ไมมีตัณหาเปนแรงชักจูงใหทําโนนทําน่ีแลว ก็

ไมตองเคล่ือนไหวอะไรเลย แลวจะอยูไดอยางไร มิกลายเปนคนน่ิงเฉย ไมกระตือรือรน ไมมีชีวิตชีวาไปหรือ  คง
เปนอยางท่ีเรียกวาหมดอาลัยตายอยาก  

ขอสงสัยน้ี ท่ีจริงไมตองตอบ เดี๋ยวก็เขาใจเอง ตอนแรก ขอใหมองงายๆ วา ท่ีวาทําอะไรๆ ทุกอยางนั้น 

ก็รวมอยูในการเคล่ือนไหว ไมวาจะทําอะไร ก็เคล่ือนไหวท้ังน้ัน (แมแต “ทําการไมเคล่ือนไหว” ก็ตองมีการ

เคล่ือนไหวในใจ) 
เปนธรรมดาตามธรรมชาติ การเคล่ือนไหวเปนลักษณะท่ีสําคัญของชีวิต เม่ือเปนชีวิต และยังมีชีวิต ก็มี

การเคล่ือนไหว ถามวา ท่ีคนสัตวท้ังหลายเคล่ือนไหวทําอะไรๆ น้ัน เคล่ือนไหวทําไปไดอยางไร หรือวาชีวิตมี

กลไกการทํางานอยางไร ในการเคล่ือนไหวทําการตางๆ 
อยางท่ีเคยพูดแลว คนสัตวไมเหมือนใบไมกิ่งไม ท่ีสบัดไหวแกวงไกวไปตามแรงลม เปนตน ซึ่งเปน

ปจจัยภายนอก แตคนสัตวเคล่ือนไหวทําอะไรไดเองจากปจจัยภายใน แลวปจจัยภายในเหลาน้ันมีอะไรบาง  
เมื่อดานรางกายอวัยวะยังดี พรอมท่ีจะขยับเขยื้อนเคล่ือนไหวแลว ในใจ เริ่มดวยตองมีความรูวา

ขางหนาขางหลัง ขางบนขางลาง ท่ีไกลที่ใกล ตรงไหนมีหรือไมมีอะไร ฯลฯ พูดงายๆ วารูท่ีท่ีจะไปได คือมีความรู 
เมื่อรูท่ีไปแลว ทีน้ีก็ตองเลือก ตกลง ตัดสินใจวาจะไปท่ีไหน ทางไหน ตลอดจนวาจะทําอะไร อยางไร 

ตัวการในใจที่ทําการตัดสินตกลงใจ หรือตัวเจาของอํานาจตัดสินใจน้ี ซึ่งเปนตัวบงการ หรือสั่งการน้ัน เรียกวาเจตนา 
ถามตอไปวา เมื่อรูท่ีท่ีจะไป รูเรื่องท่ีจะทําแลว เจตนาจะเลือกตัดสินใจไปไหน จะทําอันใด ตรงนี้แหละ

สําคัญ คือ เจตนาก็มีแรงจูงใจใหเลือกตัดสินใจ โดยทําตามแรงจูงใจน้ัน ถาพูดใหงายๆ อยางภาษาชาวบาน 

แรงจูงใจน้ีก็คือความอยาก เม่ืออยากไปไหน อยากได อยากทําอะไร เจตนาก็เลือกตัดสินใจเคล่ือนไหวไปน่ัน ไป

ทําอันน้ัน 
ก็ถามตอไปวา ความอยากนี้คืออะไร อยางงายๆ ก็บอกวา ความอยากก็มาจากความชอบใจและไมชอบ

ใจ ตัวชอบอะไร อะไรถูกล้ินถูกหูถูกตาถูกใจ ก็อยากได อยากเอา อยากกิน อยากเสพ ฯลฯ ถาอะไรไมถูกล้ินไม

ถูกหูไมถูกตาไมถูกใจ ตัวไมชอบ ก็อยากหนีไปเสีย อยากท้ิง อยากทําลาย ฯลฯ แลวเจตนาก็ตัดสินใจทําไป

ตามน้ัน ความอยาก ท่ีชอบใจหรือไมชอบใจแลวจะเอาหรือไมเอานี้ เรียกวา “ตัณหา”  
เปนอันวา ในการเคล่ือนไหวทําอะไรๆ น้ี มีปัญญาชวยบอกชวยสองสวางใหความรูวามีอะไรอยูท่ีไหน

เปนอยางไร แลวตัณหาอยากจะเอาไมเอาอะไร เจตนาก็ส่ังใหชีวิตรางกายเคล่ือนไหวทําอะไรๆ ไปตามนั้น 
แตตรงน้ี หยุดนิด มาคิดดูหนอย การท่ีชีวิตจะเคลื่อนไหวทําหรือไมทําอะไรน้ี ท่ีจริงนั้น ชีวิตมีความ

ประสงค มีความตองการ พูดงายๆ วา มีความอยากท่ีลึกลงไปอีก คืออยากเปนอยู อยากรอด อยากปลอดภัย อยาก

แข็งแรงสมบูรณ อยากมีความสุข อยากเปนอยูใหดีท่ีสุด พูดรวมๆ วา อยากมีชีวิตท่ีดีงามสมบูรณ 
ทีนี้ ก็ถามวา ท่ีปญญารูวามีอะไรอยูท่ีไหนตรงไหน เปนของกินไดหรือไมได อรอยไหม ฯลฯ แลวตัณหา

ชอบใจอยากกินอยางไหนท่ีอรอยถูกล้ิน ไมชอบไมอยากกินท่ีเห็นวาไมอรอย แลวเจตนาก็ใหกินและไมใหกินไป

ตามเสียงชักจูงกระซิบบอกของตัณหานั้น ถามวา อยางนี้แคนี้พอไหม ท่ีจะใหมีชีวิตดีงามสุขสมบูรณ 
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ตอนน้ี ปญญาเองน่ันแหละก็จะบอกวา รูแคนั้นไมพอหรอก จะไปพออะไรกัน มองเห็น รูวาอันนั้นอรอย 

แถมแตงสีเสียสวย นากิน ตัณหาบอกวาอยากกิน ลองกินเขาไปสิ ก็เหมือนใสยาพิษใหทีละนอย นานไปในระยะยาว

จะแยแนๆ ถึงอันโนนก็เถอะ ไมถึงกับมียาเทียมพิษ ตัณหาวาอรอย อยากนัก ลองกินเปบเขาไปๆ ตามใจตัณหาสิ ไม

ชาหรอก จะเปนโรคอวน ฯลฯ รูแคน้ันไมพอเลย ความรูแคนั้นใชไมได แครูสึกเทาน้ันเอง ก็เอาช่ือฉันไปใช แตท่ีจริง

ไมใช ยังไมเปนปญญา เปนความรูโงๆ เปนอัญญาณเทานั้น ไมใชปญญา ก็อวิชชานั่นแหละ รูไมพอ แลวก็ไวใจไมได 
ปญญาเกบอกวา ท่ีโนนมีแหลงเท่ียวสนุก มีการเลน มีของกินของเสพมั่วไดเต็มที่ มีวิธีไปใหสะดวกอยาง

น้ีๆ เจาตัณหาไดแงจากความรู จับเอาท่ีถูกใจชอบใจ อยากไปเที่ยวเลนกินเสพสนุกสนาน บอกวาอยาไปเลยโรงเรียน 

ฟงวิชาทํากิจกรรมทักษะเหนื่อยยาก ไมสนุกสนาน บอกเจตนาส่ังการใหหนีเรียนไปเท่ียวสถานอบายมุขแทน  
เม่ือปญญาพัฒนาข้ึนไป เปนปญญาจริง นอกจากรูวาท่ีไหนมีอะไร อันน้ันอันนี้เปนอะไรแลว ก็รูดวยวา ท่ี

ชีวิตตองการจะเปนชีวิตดีงามมีความสามารถสมบูรณดีมีความสุขจริงนั้น อะไรจะทําใหชีวิตเปนอยางนั้นได อะไรมี

คุณมีโทษอยางไร มองเห็นเหตุปจจัยในกาลทั้งใกลท้ังไกล วาทําอันนี้ไป ในระยะส้ันไดผลอันน้ีแลว ตอไปในระยะ

ยาวจะมีผลอันนั้นตามมาอีก รูเขาใจเหตุผลวาทําไมจึงควรทําอันน้ีอยางน้ี ทําไมจึงไมควรทําอันน้ันอยางน้ัน รูวาถา

ไปเท่ียวม่ัวท่ีสถานอบายมุข จะสนุกสนานเฉพาะหนา แตในเวลายาวไกล ท้ังรางกายของตัว และพอแมครอบครัว 

ตลอดไปจนถึงสติปญญา จะย่ําแยท้ังหมด สวนในทางตรงขาม ถายอมงดสนุก ไปเรียนวิชาทํากิจกรรมทักษะ ถึง

เดี๋ยวน้ีจะข้ีเกียจไมได ตองขยันและเหนื่อยบาง แตนานไปเราจะไดพัฒนาทุกดาน และทุกอยางก็จะดีขึ้นสําหรับชีวิต  
เจาตัณหาน่ีละ เปนตัวการ อยากน่ันอยากนี่ จะเอาอยางนั้นอยางนี ้ท้ังท่ีเจาปญญาเกไมรูจริงวา อันน้ันอันน้ี 

อันไหนดีจริงหรือไม มีคุณมีโทษ ในระยะส้ันระยะยาวอยางไร รูนิดรูหนอย รูผิดๆ ยังไมทันรูจริง ไมรูชัด เจาตัณหา

ไดแงท่ีชอบใจ เอาแคอยาก ก็บอกหัวหนาเจาเจตนาใหส่ังการไป ขืนอยูอยางนี้ ในท่ีสุด ชีวิตจะแย เอาดีไมได 
เปนอันวา เมื่อปญญาแทตัวจริงมา รูวาจะตามใจตัณหา เอาตามท่ีตัวชอบตัวอยากวาจะไดเสพไดสนุก

เทาน้ันไมได จะกอปญหาพาทุกขโทษภัยมาให ขบวนการอวิชชา-ตัณหา-เจตนา ก็สะดุด หยุดชะงักหรือผอนซาไป 
ดังท่ีวาแลว ปญญารูจริงวาอะไรดีหรือไมดี อะไรเปนคุณเปนประโยชน อะไรมีโทษ รูเหตุผล รูจักพิจารณา

แยกแยะสืบสาว มองเห็นความสัมพันธระหวางส่ิงท้ังหลาย เชน รูวาชีวิตจะดีมีความสุข ตองมีสุขภาพดี แลวปญญา

ก็บอกชองทางหาขาวสารขอมูล พรอมท้ังมองเหตุผลและความสัมพันธอิงอาศัยกันของส่ิงท้ังหลาย แลวปญญาก็

บอกไดวา จะใหชีวิตมีสุขภาพดี ควรกินอันน้ันๆ ควรอยูอยางน้ันๆ ควรจัดสภาพแวดลอมเชนน้ันๆ ควรทํากิจวัตร

วิธีนั้นๆ ควรบรหิารรางกาย บริหารจิตใจ รูจักใชเวลาอยางไรๆ ฯลฯ  
แตส่ิงท่ีปญญาบอกท้ังหมดนี้ ไมมีอะไรท่ีตัณหาชอบใจอยากไดอยากเอาเลย ตัณหาเอาแตส่ิงท่ีชอบใจ 

อยากใหตัวได ใหตัวเสพ ใหตัวอรอย ใหตัวโก ใหตัวโอ ใหตัวพอง ใหตัวยิ่งใหญ และอะไรท่ีไมชอบ ก็ขัดตาขัดใจ 

อยากจะใหตัวพนไป อยากจะทําลาย หรือกําจัดเสีย  
เปนอันวา ส่ิงท่ีปญญารูและบอกใหวาเปนส่ิงท่ีดีจริงแกชีวิตน้ี ตัณหาไมเอาดวย อาศัยตัณหาไมได ก็เลยไม

มีแรงจูงใจท่ีจะไปกระซิบชวนใหเจตนาส่ังการใหทําอะไรมากมายท่ีปญญาบอกให ขบวนงานของชีวิตก็ติดขัด ทําทา

จะไมเดิน  
ตรงนี้แหละท่ีมีแรงจูงใจอีกอยางหนึ่ง หรืออีกตัวหนึ่งเขามา คือ ท่ีจริงน้ัน คนเรามีความอยากหรือความ

ตองการอีกอยางหน่ึงประจําอยูในใจ แตในชีวิตประจําวันน้ัน อะไรๆ ท่ีเขามาทางตาหูจมูกล้ินและสัมผัสกาย ซึ่งเปน

สวนเปลือกผิวของชีวิต ก็จะเปนของเดนของไว พอเห็นไดยินหรือเจออะไร ความรูสึกท่ีสบายไมสบาย ถูกหูถูกตา
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หรือไม ก็นําหนาออกมา แลวก็ตามดวยชอบหรือชัง น่ีคือเขาทางของตัณหา แลวตัณหาก็อยากไดอยากเอาส่ิงท่ีตัว

ชอบ อยากหนีอยากทําลายส่ิงท่ีตัวเกลียด ชัง ไมชอบ แลวเจตนาก็ส่ังการใหชีวิตทําการไปตามนั้น ถาชีวิตเปนของ

ต้ืนๆ ไมมีอะไรลึกซึ้งซับซอน เราก็พออาศัยตัณหาพาชีวิตวนเวียนเรื่อยเปอยไปไดอยางน้ี เหมือนอยางแมวอยางหนู

หรือปูกุงกาไก จนกวาจะหมดเวลาถึงคราชีวิตตองจากไป 
แตอยางท่ีวาแลว ในชีวิตของคนที่วาเปนสัตวประเสริฐนั้น เรามิใชมีตัณหาเทาน้ันเปนแรงจูงใจ แตเรามี

ความอยากหรือความตองการอีกอยางหน่ึงท่ีประณีตลึกลงไป นั่นคือความใฝดี ไดแกความตองการใหชีวิตดีงาม 

ดําเนินไปอยางถูกตอง มีความสุขท่ีแทจริงยั่งยืน ใหชีวิตมีคุณสมบัติทุกอยางถูกถวนสมบูรณอยางท่ีมันควรจะมีจะ

เปนไปได และไมเฉพาะชีวิตของตนเทาน้ัน ไมวาจะไปพบพาสัมพันธเกี่ยวของกับอะไรๆ ก็อยากใหส่ืงนั้นๆ ดีงาม

สมบูรณเต็มตามสภาวะท่ีควรจะเปนของมัน แลวก็ไมใชแคอยากใหมันดีงามสมบูรณเทาน้ัน แตอยากทําใหมันดีงาม

สมบูรณเต็มสภาวะของมันดวย  
ขอใหทุกคนมองลึกเขาไปขางในจิตใจ จะเห็นวาเรามีความตองการอันน้ีอยู ความอยากความตองการอันน้ี 

คือแรงจูงใจท่ีเรียกวา “ฉันทะ”  
เปนอันวา คราวนี้ ขบวนงานของชีวิตท่ีเคล่ือนไหวทําอะไรๆ ก็เปล่ียนใหม เรียกวาพัฒนาข้ึนมาสูข้ันของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีปัญญาชวยบอกชวยสองสวางใหความรูวาอะไรไมดีมีโทษ อะไรดีมีคุณคาเปน

ประโยชน และจะทําใหดีงามสมบูรณไดอยางไร แลวฉันทะก็ตองการใหดีงามสมบูรณและอยากทําใหดีงาม
สมบูรณอยางนั้น ตามดวยเจตนาก็ส่ังใหชีวิตรางกายเคล่ือนไหวทําอะไรๆ ไปตามนั้น 

เมื่อมนุษยพัฒนาขึ้นๆ ชีวิตก็ปลดลดขบวนงานของ อวิชชา ตัณหา เจตนา (เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
อวิชชา ตัณหา อกุศลกรรม) ใหเขามาปฏิบัติการไดนอยลงไปๆ  

พรอมกันน้ัน ก็เปดใหขบวนงานท่ีกาวหนาของ ปัญญา ฉันทะ เจตนา (หรือเรียกใหชัดขึ้นอีกวา 
ปัญญา ฉันทะ กุศลกรรม) เขามาดําเนินการมากข้ึนๆ จนกลายเปนวิถีชีวิตของอริยชนในท่ีสุด     

เม่ือปญญาแทมา ปญญาเทียมคืออวิชชาหลีกหลบไป พอปญญาแทบอกอยางท่ียกตัวอยางเม่ือกี้วา ชีวิต

ตองการสุขภาพท่ีดี โดยมีวิธีทําวิธีปฏิบัติอยางนี้ๆ ส่ิงท่ีปญญาแทบอกนั้นไมถูกใจอยางท่ีตัณหาชอบ อยางท่ีตัณหา

อยากเอาอยากเสพเลย เปนอันวา ตัณหาชอบใจเมื่อไดอวิชชาคอยพะเนาพะนอ แตพอปญญาแทมา ตัณหาไมเอา

ดวยและอยูไมได ตอนนี้แหละ ฉันทะจะไดโอกาส  
พอปญญาบอกใหวา ชีวิตจะดีงามสมบูรณมีสุขภาพได ส่ิงน้ีมีคุณคา เปนประโยชนตอชีวิตอยางนี้ๆ ควร

ปฏิบัติจัดทําอะไรตางๆ อยางน้ีๆ ฉันทะท่ีอยากใหดีงามสมบูรณ และอยากทําใหดีงามสมบูรณ ก็เขามารับเรื่องจาก

ปญญา แลวก็แจงจูงเจตนาใหส่ังการบัญชาออกมาเปนการกระทําท้ังหลายท่ีจะใหสําเร็จผลตามน้ัน  

เทาท่ีพูดมา คงพอใหไดความเขาใจพ้ืนฐานในเร่ืองแรงจูงใจ คือความอยาก ความปรารถนา หรือความ

ตองการ ท่ีมี ๒ อยาง คือ ตัณหา กับ ฉันทะ และคงชัดเจนแลววาแตกตางกันอยางไร  
กอนผานไป มีขอท่ีขอใหสังเกต อันจะชวยใหยิ่งเห็นความหมายของความตองการ ๒ อยางนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น 

กลาวคือ ในสายขบวนของอวิชชา-ตัณหานั้น พอเริ่มตนโดยมีความรูสึกชอบใจ หรือไมชอบใจขึ้นมา อยากไดอยาก

เอาอยากเสพ ก็จะเกิดมีตัวตนขึ้นมารับสมอางเปนผูได เปนผูเอา เปนผูเสพข้ึนมาทันที แลวแนนอน ก็ยอมมีเปนคู

กันขึ้นมาวาเปน ตัวเราตัวกูผูไดผูเอาผูเสพ กับส่ิงท่ีจะเอาจะไดจะเสพ (ตอจากน้ัน ยังจะมีตัวเขา ตัวมึงตัวมัน ท่ีจะ

มาคุกคามมาขัดมาขวาง มาแยง มาชิง ฯลฯ ตอไปอีก)   
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แลวลึกลงไป ก็จะอยากใหตัวเราตัวกูท่ีจะไดจะเอาจะเสพนั้น ม่ันคงถาวรยั่งยืน จะไดเสพเรื่อยไปตลอดไป 

แลวก็ใหตัวเราตัวกูน้ันย่ิงใหญ จะไดแนใจท่ีจะเสพจะไดใหมากท่ีสุด โดยไมมีตัวอื่นมาขัดขวางได ฯลฯ (รวมท้ังถา

เจอส่ิงท่ีไมอยากไมปรารถนาไมตองการ ก็จะตองพนไปใหได จะตองกําจัดทําลาย หรือถาไมไหว ก็ตีกลับมาบางที

ถึงกับอยากใหตัวเราตัวกูนี้มลายตายหายสูญจากมันไป)  
แตในขบวนของปญญา-ฉันทะน้ัน ตรงกันขาม เม่ืออยากใหส่ิงนั้นๆ ดีงามสมบูรณ ก็เปนความอยากเพ่ือ

ความดีงามความสมบูรณของสิ่งน้ันๆ ตามสภาวะของมัน โดยไมตองมีตัวตนท่ีไหน ไมวาตัวเราตัวเขาหรือตัวใคร ท่ี

จะตองมาเปนผูอยาก ผูอะไรๆ คือเปนธรรมชาติอยูตามสภาวะอยางน้ันเอง   
ทีน้ี ก็สรุปไวใหส้ันอีกครั้งหนึ่ง วาความอยาก ความปรารถนา ความตองการ ท่ีเปนแรงจูงใจใหคนทําการ 

หรือทํากรรมตางๆ น้ัน มี ๒ อยาง ไดแก   
๑. ตัณหา คือ ความอยากเสพ อยากได อยากเอาเขามาใหแกตัว เอามาบําเรอตัว อยากใหตัวเปนหรือไม

เปนอยางนั้นอยางน้ี เปนความตองการเพื่อตัวตน   
๒. ฉันทะ คือ ความช่ืนชมยินดีในความดีงามสมบูรณของส่ิงน้ันๆ อยากใหสิ่งน้ันๆ อยูในภาวะท่ีดีงามสมบูรณ

และอยากทําใหมันดีงามสมบูรณเต็มตามสภาวะของมัน เปนความตองการเพื่อความดีงามสมบูรณของสิ่งน้ันๆ เอง 

ขอย้ําท่ีวา ตองการเพื่อความดีงามสมบูรณของส่ิงน้ันๆ ก็รวมท้ังความตองการเพ่ือความดีงามสมบูรณ

ของชีวิตของเรานี้ดวย เชน อยากใหแขนขาของเรานี้ดีงามสมบูรณ แตเปนความอยากใหแขนขานั้น ดีงาม

สมบูรณ ในฐานะ และตามสภาวะท่ีมันเปนแขนขา ซึ่งเปนอวัยวะสวนหนึ่งของชีวิตน้ีท่ีควรจะใหดีงามมีสุขภาวะ

สมบูรณตามสภาวะของมันน้ัน (ลองพิจารณาดูวา ความอยากที่มีตอแขนขาตรงตามสถานะและสภาวะนี้ จะดีกวา

อยากใหแขนขาของตัวตนของเราสวยดีนาชอบใจ หรือไม? – น่ีก็ฉันทะ กับตัณหา ท่ีทาทายปญญาผูแยกแยะ)  

แง่ความหมายท่ีช่วยให้เข้าใจตัณหา และฉันทะ ชัดย่ิงขึ้น  
แงท่ี ๑) การไมกระทํา อาจเปนการกระทําอยางแรง 

เม่ือมองวา การเคล่ือนไหวเปนลักษณะท่ัวไปอยางหนึ่งแหงชีวิตของคนสัตว ดังท่ีกลาวแลววาคนสัตวก็
เคล่ือนไหวไปตามความรู ซึ่งอาจจะเปนความรูเพียงขั้นตอบสนองอารมณท่ีรับรู (ส่ิงเรา) หรือความรูขั้นปญญาท่ี

กําหนดไดวาควรหรือไมควรก็ได   
เมื่อถือวาการเคล่ือนไหวนี้เปนการกระทํา จะเห็นวา มีกรณีมากมายที่ตามปกติคนสัตวจะเคล่ือนไหว

หรือกระทํา แตกลับหยุด คือไมเคล่ือนไหว หรือชะงักการกระทําเสีย ในกรณีเชนน้ี จะเห็นไดวา การหยุด การ

เฉยนิ่ง หรือการไมกระทํา ก็คือการกระทําอยางหน่ึงนั่นเอง และเปนการกระทําอยางแรงเสียดวย  
ดังจะไดเห็นตอไปวา ตัณหาเปนเหตุใหกระทําการท่ีเปนเง่ือนไข เพื่อไดส่ิงเสพเสวย หรือปกปองรักษา

ความมั่นคงถาวรของอัตตาท่ียึดถือไว คําวา “กระทํา” ในที่น้ี จะตองรวมถึงการไมกระทําดวย    
กรณีท่ีตัณหาจะทําใหกระทําการไมกระทํา อาจมีไดต้ังหลายอยาง เชน ไมกระทํา เพราะถากระทํา ก็จะ

เปนเหตุใหตนพรากจากสุขเวทนาท่ีกําลังเสพอยู หรือเพราะการเคล่ือนไหวไปกระทําการนั้น จะเปนเหตุใหตน

ยากลําบาก ประสบทุกขเวทนา  
บางที แมแตเมื่อการกระทําน้ันจะเปนประโยชน เปนผลดีแทจริงแกชีวิต แตตัณหากลัวความยาก กลัว

ความพรากจากสุขท่ีกําลังเสวยอยู ก็ชักจูงใหไมกระทํา   
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ครั้นมนุษยพัฒนาปญญาข้ึนมาแลว และสามารถกระตุนฉันทะขึ้นมาเปนแรงจูงการกระทําไดมากขึ้น 

เม่ือรูวาส่ิงใดควร ส่ิงใดเปนประโยชน มีคุณคาแทจริง มนุษยก็กระทําการน้ันได ท้ังท่ีเมื่อกระทําจะตองประสบ

ทุกขเวทนา และฝาฝนตัณหาท่ีจะไมใหกระทํา บางคราว ตัณหาเห็นวาจะไดสุขเวทนา จะใหกระทํา แตปญญาเห็น

วาทําแลวจะเสียคุณภาพชีวิต กลับไมยอมใหกระทําก็มี   
การที่มนุษยมีปญญามากข้ึน แตตัณหายังคงอยู ก็พลอยทําใหตัณหาละเอียดออนขึ้นดวย และตางก็

คอยเขาแทรกซอนและอาศัยประโยชนจากกันและกัน พฤติกรรมของมนุษยผูมีปญญาจึงมีความซับซอนหลายชั้น

เชิงกวาสัตวท้ังหลายอ่ืน ขอสําคัญอยูท่ีวาตัณหากับปญญา ใครจะเหนือใคร คือตัณหาเปนฝายครอบงําหรือ

ปญญาเปนฝายควบคุม   
ถาหมั่นใชโยนิโสมนสิการ ปญญาก็คุมได และปญญาจะคมกลามากข้ึนเรื่อยๆ พาฉันทะเขามาเปนแรง

ขับเคล่ือนวิถีชีวิตมากขึ้นๆ จนกระท่ังตัณหาเลิกราหมดไป  
ถามองอยางท่ีวามานี้ ก็จะเห็นวา เม่ือยกเอาตัณหาซึ่งเปนตัวกํากับการกระทํา (รวมท้ังการไมกระทํา) 

ช้ันนอกออกไปเสียตัวหนึ่งแลว การเคล่ือนไหว หรือการกระทํา ก็ยังคงดําเนินตอไป แถมดีขึ้นอีกดวย 
สวนบทบาทบางอยางท่ีเคยตองอาศัยตัณหาคอยบงการเพ่ือปกปองรักษาอัตตา ก็เปล่ียนมาใชปญญาที่

พัฒนาข้ึนมาอยางเพียงพอแลว ชวยบอกนําเพื่อความมีชีวิตท่ีดีงามแทน จึงเปนการพนจากอํานาจครอบงําของ

ตัณหา เปล่ียนมาเปนอยูดวยปญญาที่พาฉันทะเขามาแทน  

แงท่ี ๒) ตัณหา เปนแรงจูงใจใหกระทําในระบบเงื่อนไข  
แงท่ีสองนี้ ก็มีสาระอยางเดียวกับแงท่ีหนึ่งน่ันเอง แตมองตอไปอีกขั้นหน่ึง คือ เมื่อมองดูใหลึกซึ้งถึง

แกนแท ตัณหาหาไดเปนแรงจูงใจใหกระทําไม  
ดังท่ีกลาวแลววา ตัณหาตองการเสพ อยากไดอยากเอาส่ิงท่ีจะใหสุขเวทนาแกตน ตางจากฉันทะที่

ตองการภาวะท่ีดีงามสมบูรณของส่ิงน้ันๆ หรือทุกส่ิงท่ีเขาไปเก่ียวของ อันนี้มีผลตอการกระทํา และการไมกระทํา

อยางซับซอน 
ขอยกตัวอยาง คนมีฉันทะมองเห็นพื้นบาน ก็อยากใหสะอาด (ตองการภาวะดีงามสมบูรณของพื้นบาน) 

ถาไมสะอาด ก็อยากทําใหสะอาด จึงไปหยิบไมกวาดมากวาด เขามีความสุขความพอใจ ท้ังในการกวาด (ท่ีเปน

เหตุของผลที่ตองการ) และมีความสุขเมื่อเห็นพื้นบานสะอาด (ซึ่งเปนผลโดยตรงของการกระทําการกวาด) 
กลาวฝายเด็กชาย ฮ. ไมมีฉันทะ ไมรักความสะอาด อยากกินขนมเสพใหอรอยอยางเดียว คุณแม

แนะนําใหกวาด ก็ไมทํา คุณแมจึงบอกวา “ลูกกวาดบานหนอยนะ เดี๋ยวแมจะซ้ือขนมอรอยมาให” พอไดยิน

อยางนี้ เด็กชาย ฮ. ก็ฉวยไมกวาดมาทําการกวาดพื้นบาน  
ท่ีจริง เด็กชาย ฮ. ไมไดตองการความสะอาด การท่ีเขากวาดพื้นบานน้ัน เขาไมไดตองการความ

สะอาดท่ีเปนผลของการกระทําคือการกวาด แตเขากระทําการกวาดน้ัน เพราะการทําการกวาดเปนเงื่อนไขท่ีจะ

ใหเขาไดขนมมาเสพ  
มองเห็นไดชัดเลยวา เด็กชาย ฮ. มิไดมีความสุขในการกวาด (ทุกขดวยซํ้า) และก็ไมไดต้ังใจกวาดให

ดี (คุณแมตองใหใครคอยคุมใหดี) เพราะการกวาดน้ันเปนเหตุของความสะอาด ซ่ึงมิใชเปนผลท่ีเขาตองการ 
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การกวาดเปนเพียงเง่ือนไขท่ีจะใหเขาไดผลที่ตองการ คือไดขนมอรอยมาเสพ ความสุขของเด็กชาย ฮ. ตองรอ

ไปจนกวาจะไดเสพ  
ยํ้าไดวา ตัณหามิไดตองการส่ิงหรือภาวะท่ีเปนผลของการกระทําน้ันโดยตรง ตัณหาใหกระทําตอเมื่อการ

กระทํานั้น เปนเง่ือนไขอันจําเปนท่ีจะใหไดส่ิงท่ีตัณหาตองการ แตถามีทางอื่นใดท่ีจะใหไดส่ิงท่ีตองการโดยไมตอง

ทํา ตัณหาก็จะใหหลีกเล่ียงการกระทําเสีย หันไปเลือกทางไมตองทําน้ันแทน พูดงายๆ วาไมใหทํา ตัณหาจึงเปน

แรงจูงใจไมใหกระทําเสียมากกวา   
เม่ือจะจูงใจไมใหทําน้ัน ตัณหาอาจแสดงออกในรูปของความเกียจคราน โดยติดอยูกับสุขเวทนาท่ีกําลัง

เสพในภาวะเดิม ไมอยากพรากจากไป หรือแสดงออกในรูปของความกลัว เชน กลัวจะประสบทุกขเวทนาในเวลา

กระทําการ หรือกลัวสูญเสียความมั่นคงถาวรยิ่งใหญของอัตตา เปนตน   
บางคราว ในเมื่อการไมกระทําจะเปนเง่ือนไขใหตัณหาไดส่ิงท่ีมันตองการ คือไดเวทนาอรอยเพ่ิมข้ึนหรือ

เสริมความถาวรมั่นคงยิ่งใหญของอัตตาไดมากข้ึน ตัณหาก็ใหไมทํา โดยไมคํานึงวาผลดีงามแทจริงท่ีพึงเกิดจาก

การกระทําน้ัน จะเสียไปหรือไม  
ตัวอยาง เชน เด็กคนหนึ่งไมยอมไปโรงเรียน เพราะรูวาทําอยางน้ันแลว คุณแมจะตองเอาใจ เพิ่มสตางคคา

ขนมให  (ในกรณีน้ี จะเห็นไดชัดวา การไมทําคือการกระทําอยางแรง) หรือเหมือนอยางคนที่หยุดทํางานดวยเห็น

แกจะไดเสพสุราเลนการพนัน และคนยอมรับเงินคาจางใหงดเวนการกระทําท่ีถูกตองบางอยาง เปนตน   
แมกระทั่งในกรณีของความเกียจคราน ของบางอยางในบาน หรือในโรงเรียน สมควรจะทําหรือชวยกัน

ทําขึ้นเองได กลับยอมเสียเงินไปซื้อหามา เปนตน เปนเหตุใหเสียสันโดษ คือไมไดความเอิบอิ่มพึงพอใจจากส่ิงท่ี

เปนผลสําเร็จแหงการกระทําของตนเอง   
ในกรณีเหลาน้ีท้ังหมด ส่ิงท่ีจะชวยใหเกิดการกระทําได ก็คือฉันทะ ท่ีเกิดจากปญญา ซึ่งทําใหรูเขาใจ

อยางถูกตองซึ่งส่ิงท่ีมีคุณคาเปนประโยชนแทจริง รูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา แลวปลุกฉันทะท่ีจะทําส่ิงน้ันๆ 

ใหเกิดใหมีใหสําเร็จข้ึน   
อน่ึง แมในกรณีท่ีใหกระทํา การกระทําดวยตัณหาก็ไมปลอดภัย เพราะความเปนเง่ือนไขดังไดกลาวแลว 

ทําใหมีสูตรวา ตัณหาใหทํา เพราะพอใจเวทนาอรอยที่ไดจากการกระทํานั้น ยิ่งทํา ยิ่งอรอย ก็ยิ่งชอบใจ และยิ่ง

ชอบใจ ก็ยิ่งทํา ทําจนกระท่ังผลดีท่ีพึงประสงคจากการกระทําน้ันเสียหายหรือลมเหลวไป ก็มีบอยๆ  
สวนฉันทะ ท่ีเกิดสืบเน่ืองมาจากปญญา จะจูงใจใหกระทํา เพราะพอใจผลดีหรือภาวะดีงามที่จะเกิดมีขึ้น

จากการกระทํานั้น ย่ิงทํายิ่งเห็นผลดี คือภาวะดีงามเพิ่มพูนกาวหนาข้ึน ก็ยิ่งพอใจ และย่ิงพอใจ ก็ยิ่งทํา ทํา

จนกวาภาวะดีงามนั้นจะเต็มเปยมบริบูรณ เปนการทําเทาท่ีพอดีกับวัตถุประสงค   
โดยนัยน้ี จึงชัดเจนวา ตัณหาเปนแรงจูงใจใหไมทํา และแมเม่ือจูงใจใหทํา ก็ไมปลอดภัย แตใหผลราย

มากกวาผลดี จึงควรทําตนใหพรอมท่ีจะเลิกใชเลิกอาศัยมัน โดยหันไปสรางเสริมปญญา ปลูกฉันทะข้ึนมาแทน  
  



๙๗๘  พุทธธรรม 
 
ความเขาใจหลักธรรม ตามหลักฐานทางวิชาการ 
“ฉันทะ” คือคําหลัก ที่ต้องแยกแยะความหมาย ให้หายสับสนทางภาษา 

ไดช้ีแจงทําความเขาใจแลววา ความเขาใจพรามัวสับสนตอความหมายของความอยาก ท่ีมองกันแคบๆ 

โดยเอาความอยากเปนตัณหาไปหมดนั้น เปนความผิดพลาด เน่ืองจากปญหาทางภาษา เกี่ยวกับความหมายของ

ถอยคําภาษาบาลี ท่ีนํามาใชในภาษาไทย และรูเขาใจกันไมเพียงพอ 
ทีน้ี ดูในภาษาบาลีบาง คําบาลีท่ีมีความหมายวาเปนความอยาก ก็มีหลายคํา และบางคําก็มีความ

ซับซอนทั้งในดานความหมาย และในการใชพูดใชเขียน พูดไดวาชวนใหสับสนมาก จึงตองคอยๆ ทําความเขาใจ

กันใหดี  
เบ้ืองแรก ขอนําคําสําคัญท่ีซับซอนมาต้ังใหดู แลวสะสางใหคลายสงสัยไปตามลําดับ เม่ือเขาใจหาย

สับสนในคําสําคัญท่ีซับซอนน้ีแลว ก็จะเขาใจไดดีโลงตลอด ขอย้ําวา ใหคอยๆ แยกแยะ ทําความเขาใจไปตาม

ข้ันตอน จนกวาจะไดหลักท่ีชัดเจน 
คําศัพทธรรมในกรณีนี้ ท่ีนาศึกษา ซึ่งมีการใชท้ังในแงท่ีเปนคํากลางสําหรับความอยาก มีความหมาย

พื้นฐานกวางท่ีสุด ครอบคลุมความอยากในแงตางๆ ไดท้ังหมด และในแงท่ีเปนคําหลัก ซึ่งมีความหมายเฉพาะ

ทางดานกุศล เปนฝายดี ไดแก “ฉันทะ”   
ฉันทะ โดยท่ัวไปแปลกันวา ความพอใจ แตท่ีจริงแปลไดมากมายหลายอยาง เชนวา ความยินดี ความ

พอใจ ความชอบ ความช่ืนชม ความอยาก ความปรารถนา ความตองการ ความใฝ ความรัก ความใคร  
เพ่ือความสะดวก ในท่ีนี้ ขอใชคําแปลคําเดียวเปนคํากลางไวกอนวา “ความอยาก” 

เม่ือประมวลความตามที่พระอรรถกถาจารยจัดแยกไว จําแนกไดวา ฉันทะมี ๓ ประเภท คือ1965 
๑. ตัณหาฉันทะ ฉันทะคือตัณหา หรือฉันทะท่ีเปนตัณหา เปนฝายช่ัว หรืออกุศล 
๒. กัตตุกัมยตาฉันทะ ฉันทะคือความใครเพ่ือจะทํา ไดแก ความตองการทํา หรืออยากทํา บางทีถือ

เปนคํากลางๆ เขาไดท้ังกุศลและอกุศล แตในท่ีท่ัวไป ทานใชในความหมายท่ีเปนกุศล เปนฝายดี 
๓. กุศลธรรมฉันทะ ฉันทะในกุศลธรรม หรือธรรมฉันทะท่ีเปนกุศล เปนฝายดีงามหรือกุศล มักเรียก

ส้ันๆ เพียงวา กุศลฉันทะ (ความรักดี ความใฝดี) หรือธรรมฉันทะ (ความรักธรรม หรือความใฝธรรม)  

ขอท่ี ๑  ฉันทะที่เป็นตัณหาฉันทะ1966
 น้ัน ทานใชเปนไวพจนคําหน่ึงของตัณหา เชนเดียวกับราคะ 

และโลภะ เปนตน
1967

 ฉันทะประเภทนี้ ในบาลีมีใชมากมาย ท่ีคุนตากันมาก คือในคําวา “กามฉันทะ” ซึ่งเปนขอ
แรกในนิวรณ ๕ กามฉันทะนี้ ทานวาไดแกกามตัณหานั่นเอง

1968
   

                                                 
1965  ดู นิทฺ.อ.๑/๒๐, ๗๓; ปฏิสํ.อ.๑๔๑-๒; สงฺคณี อ.๕๒๗; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/๒๔๑; ๓/๓๖๖ 

1966  คําวา ตัณหาฉันทะ กัตตุกัมยตาฉันทะ และกุศลธรรมฉันทะ ตามปกติ เปนเพียงคําสําหรับใชอธิบาย (โดยมากใชในอรรถกถา) วา 
ฉันทะในกรณีนั้นๆ เปนฉันทะประเภทใด ในบาลีใชเพียงวา “ฉันทะ” ผูศึกษาจะตองกําหนดแยกเอาเอง 

 ตัวอยางที่มาของ “ตัณหาฉันทะ” เชน ม.อ.๓/๕๐๒; สํ.อ.๑/๗๖; ๒/๓๔๑, ๓๗๔; ๓/๓๖๕ 

1967  ไวพจนของตัณหา นอกจากฉันทะ ราคะ และโลภะ มีอีกหลายคํา เชน อนุนัย นันทิ อิจฉา มายา ปณิธิ สิเนห (เสนหา) อาสา อภิชฌา 
ฯลฯ (ดู อภิ.สํ.๓๔/๖๙๑/๒๗๒; ๗๓๗/๒๙๐; อภิ.วิ.๓๕/๒๙๙/๑๙๓) 

1968  ที่มาตรงกับฉันทะ ๓ ประเภทที่อางแลว เฉพาะอยางย่ิง นิทฺ.อ.๑/๗๓; ปฏิสํ.อ.๑๔๑-๒ (กามฉันทะ แปลวา ความพอใจหรือความ
อยากในกาม หรือแปลวา ฉันทะคือความใคร ก็ได) 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๙๗๙ 
 

  

ฉันทะน้ี บางแหงมาดวยกันกับไวพจนท้ังหลายเปนกลุม เชน ในพุทธพจนวา  
“ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปาทาน...ใดๆ ในจักษุ ในรูป ในจักขุวิญญาณ ในธรรม

ทั้งหลายที่พึงทราบด้วยจักขุวิญญาณ (และในหมวดอายตนะอื่นครบทั้ง ๖),...เพราะสลัดทิ้งได้
ซึ่งฉันทะ...เหล่าน้ัน เราย่อมรู้ชัดว่า จิตของเราหลุดพ้นแล้ว”1969  
แตสวนมากมาลําพังโดดๆ ถึงกระนั้น ก็สังเกตไมยากวามีความหมายเทากับตัณหา เพราะถาเอาคําวา

ตัณหาใสลงไปแทนท่ีฉันทะในกรณีน้ันๆ ก็จะไดความเหมือนกัน เชน ฉันทะในภพ
1970

 ฉันทะในกามคุณ

ท้ังหลาย
1971

 ฉันทะในกาย
1972

 ฉันทะในเมถุน
1973

 ฉันทะในส่ิงท่ีไมเท่ียง เปนทุกข ไมเปนอัตตา คือ รูป เวทนา 

เปนตน
1974

 เสียง กล่ิน รส เปนตน
1975

   
ท่ีสรางรูปเปนศัพทเฉพาะอยางเดียวกับตัณหา ก็มี เชน รูปฉันทะ สัททฉันทะ คันธฉันทะ รสฉันทะ 

โผฏฐัพพฉันทะ และธรรมฉันทะ
1976

 แมแตฉันทะในคน
1977

 ก็มี ซึ่งก็หมายถึงความรักใคร หรือความมีใจผูกพัน
น่ันเอง ดังจะเห็นไดชัดในคันธภกสูตร ตรัสถึงฉันทะในบุตรและภรรยา

1978
 และในสูตรเดียวกันน้ี ตรัสวา “ฉันทะ

เปนมูลแหงทุกข” ตรงกับท่ีตรัสในอริยสัจขอท่ี ๒ วา ตัณหาเปนสมุทัย คือเหตุเกิดแหงทุกข และอีกแหงหนึ่ง ตรัสวา 

พึงละฉันทะ (ในสิ่งที่ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา)
1979

 เทากับที่ตรัสในธรรมจักรวา ตัณหาเปนส่ิงที่พึงละเสีย
1980 

ขอท่ี ๒  ฉันทะที่เป็นกัตตุกัมยตาฉันทะ หมายถึง ความตองการจะทํา หรือความอยากทํา ดังได

กลาวแลว ฉันทะประเภทนี้ ตรงกับท่ีอภิธรรมจัดเขาเปนเจตสิกอยางหนึ่ง ในจําพวกปกิณณกเจตสิก คือเจตสิกที่
เรี่ยรายแพรกระจายท่ัวไป เกิดกับจิตฝายกุศลก็ได ฝายอกุศลก็ได

1981
   

กัตตุกัมยตาฉันทะท่ีคุนกันดีท่ีสุด ก็คือฉันทะท่ีเปนธรรมขอแรกในอิทธิบาท ๔
1982

 และท่ีเปนสาระของ

สัมมัปปธานท้ัง ๔ ขอ
1983

 ฉันทะประเภทน้ี มีความหมายใกลเคียงกับวิริยะ หรือวายามะ (ความพยายาม) และ

                                                 
1969  ม.อุ.๑๔/๑๗๑/๑๒๗; โดยท่ัวไป ทานถือวา ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา เปนไวพจนกัน มีความหมายตรงกัน แตในบางกรณีที่ตองให

เห็นความตาง ทานจะอธิบายความแตกตางน้ัน ในแงของระดับความรุนแรง เชน ความตางระหวาง ฉันทะ กับ ราคะ และฉันทราคะ 

วา ฉันทะ คือราคะที่มีกําลังนอยบาง ฉันทะ คือตัณหาที่ยังออนกําลัง แตเมื่อเกิดบอยๆ กลายเปนตัณหาท่ีแรง ก็เปนราคะ บาง, 

โลภะที่มีกําลังนอย เปนฉันทะ เมื่อมีกําลังแรงขึ้นไปอีก ทําใหติดได เปนราคะ เมื่อมีกําลังเพิ่มขึ้นไปกวาน้ันอีก กลายเปนราคะอยาง

หนา จัดเปนฉันทราคะ บาง (ดู ที.อ.๒/๑๒๕; องฺ.อ.๓/๓๔๗; สํ.อ.๓/๑๓๕; วินย.ฏีกา ๑/๕๕๑; ๔/๕๑๖; วิสุทฺธิ.ฏกีา ๑/๒๓๙) 
1970  ขุ.เถรี.๒๖/๔๑๕/๔๔๔ (พึงเทียบกับ กามฉันทะ = กามตัณหา; ภวฉันทะน้ี ก็ยอมตรงกับภวตัณหา) 
1971  ขุ.เถร.๒๖/๓๙๙/๔๑๖ 
1972  ม.ม.๑๓/๒๗๒/๒๖๗; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๒/๓๖๓ 
1973  ขุ.สุ.๒๕/๔๑๖/๔๙๗ 
1974  สํ.ข.๑๗/๑๔๒-๔/๙๔-๖ 
1975  สํ.สฬ.๑๘/๓๔๓/๒๔๒ (ดู สํ.ส.๑๕/๗๓๒/๒๗๔; ขุ.เถร.๒๖/๔๐๑/๔๓๓ ดวย) 
1976  เชน สํ.นิ.๑๖/๓๔๕-๓๕๑/๑๗๓-๘ (เทียบกับ รูปตัณหา สัททตัณหา ฯลฯ ธรรมตัณหา ซ่ึงมีดื่น เชน สํ.นิ.๑๖/๑๐/๓ ฯลฯ; พึงสังเกต

ดวยวา คํา “ธรรมฉันทะ” ในกรณีน้ี หมายถึงอยากในธรรมารมณ คือส่ิงท่ีใจคิด เปนคนละอยางกับธรรมฉันทะ ในขอที่ ๓) 
1977  สํ.ส.๑๕/๗๖๒/๒๙๐ 
1978  สํ.สฬ.๑๘/๖๒๗-๘/๔๐๓-๖ (ในสูตรนี้ ฉันทะมาดวยกันกับราคะ และเปมะ คือความรัก) 
1979  สํ.ข.๑๗/๑๔๒-๔/๙๔-๖ 
1980  วินย.๔/๑๕/๒๐; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๗/๕๒๙ 
1981  วิสุทฺธิ.๓/๓๖, ๔๐; สงฺคห.๗; สงฺคห.ฏีกา ๑๐๑ (ทานอธิบายโดยวิธีแสดง ลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน และปทัฏฐานของฉันทะไวดวย 

แตไมขอนํามาลงไวที่น้ี ผูสนใจพึงศึกษาดูตามที่มาซึ่งไดใหไวน้ี) 
1982  อิทธิบาท ๔ มีท่ีมามากมาย เชน ที.ปา.๑๑/๒๓๑/๒๓๓; อภิ.วิ.๓๕/๕๐๕/๒๙๒; ตลอด สํ.ม.๑๙/๑๑๐๘-๑๒๕๒/๓๒๖-๓๗๕; อภิ.วิ.

๓๕/๕๐๕-๕๔๑/๒๙๒-๓๐๖ (ดูอธิบาย ปฺจ.อ.๔๗๙) 
1983  เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๙/๙๖; ๑๔/๒๐; ๑๓/๑๙; สํ.ม.๑๙/๑๐๙๐-๑๐๙๘/๓๑๙-๓๒๒; อภิ.วิ.๓๕/๔๖๕-๕๐๔/๒๗๙-๒๙๑. 



๙๘๐  พุทธธรรม 
 
อุตสาหะ บางทีทานก็กลาวซอนกันไว เพ่ือเสริมความหมายของกันและกัน1984

 นับวาเปนคุณธรรมสําคัญท่ีจําเปน

สําหรับการปฏิบัติธรรม และการบําเพ็ญกิจกรณียตางๆ   
อยางไรก็ดี กัตตุกัมยตาฉันทะนี้ ทานมักรวมเขาไวดวยกันกับฉันทะประเภทท่ี ๓ คือ กุศลธรรมฉันทะ 

เสมือนจะถือวาฉันทะ ๒ ประเภทน้ีเปนอยางเดียวกัน เชน ฉันทะในอิทธิบาท ๔ และในสัมมัปปธาน ๔ น้ัน ก็

เปนท้ังกัตตุกัมยตาฉันทะ และกุศลธรรมฉันทะ
1985

 ดังน้ัน จึงขอผานไปยังฉันทะประเภทท่ี ๓ ทีเดียว สวน

เหตุผลท่ีวาทําไมจึงจัดกัตตุกัมยตาฉันทะเขารวมกับกุศลธรรมฉันทะ จะไดกลาวตอไปขางหนา 

ขอท่ี ๓ ฉันทะที ่เป็นกุศลธรรมฉันทะ ท่ีเรียกช่ือเต็ม มีท่ีมาแหงหน่ึงในพระสูตร ซึ่งตรัสแสดง

องคประกอบ ๖ ประการ อันยากที่จะปรากฏใหไดพบในโลก1986
 กุศลธรรมฉันทะน้ี เปนองคประกอบขอสุดทาย

ใน ๖ ขอน้ัน ซึ่งนับวาเปนปจจัยสําคัญยิ่ง ท่ีจะชวยใหบุคคลไดรับประโยชนจากพระพุทธศาสนา หรือสามารถ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม เพราะบุคคลใด แมจะมีองคประกอบ ๕ ขอแรกครบถวนแลว แตถาบุคคลนั้นขาดกุศลธรรม

ฉันทะเสียอยางเดียว ก็ไมสามารถใชองคประกอบขออื่นๆ ใหเปนประโยชนได ดังพุทธพจน ณ ท่ีน้ันวา 
“ภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งองค์ประกอบ ๖ ประการ เป็นของหาได้ยากในโลก 

… คือ ความปรากฏข้ึนแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ บุคคลผู้แสดงธรรมวินัย
ที่พระตถาคตประกาศแล้ว ๑ การได้กําเนิดเกิดมาในถิ่นแดนของอารยชน (อริยายตนะ) ๑ 
ความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ๑ ความไม่เป็นใบ้เบอะบะปัญญาอ่อน ๑ ความใฝ่ในกุศลธรรม 
(กุศลธรรมฉันทะ) ๑...” 

ฉันทะท่ีกลาวถึงในการปฏิบัติธรรม สวนมากเปนฉันทะใน สัมมัปปธาน ๔ คือในขอความวา  
“บุคคลนั้น ยังฉันทะให้เกิดขึ้น พยายาม ระดมความเพียร ยกชูจิตไว้ ยืนหยัดเพื่อความ

ไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด...เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว...เพื่อความเกิดขึ้น
แห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด...เพื่อความดํารงอยู่ ไม่เลือนรางไป เพื่อความเพิ่มพูน ไพบูลย์ เจริญ
บริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นแล้ว”   

ขอแทรกตรงน้ี พึงสังเกตเปนพิเศษวา พุทธพจนน้ี ซึ่งถือเปนคําจํากัดความของสัมมัปปธาน (ความ

เพียรชอบ, ความเพียรสมบูรณแบบ) แสดงฉันทะวาเปนตัวนํา หรือตัวแทของความเพียร ท่ีเปนโพธิปกขิยธรรม 
แมฉันทะท่ีมาในขอความอื่นๆ ซึ่งเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม ก็มีรูปความคลายกัน เชน ฉันทะเพื่อบรรลุ

กุศลธรรมทั้งหลาย
1987

  ฉันทะในการสมาทานสิกขา
1988

 ฉันทะเพื่อเจริญปญญินทรีย
1989

  
                                                 
1984  เชน ในพุทธพจนแสดงสัมมัปปธานที่อางแลว และใน ขุ.สุ.๒๕/๔๒๔/๕๒๙; องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๔; สํ.ม.๑๙/๑๗๑๗/๕๕๐; องฺ.

จตุกฺก.๒๑/๙๓/๑๒๒; ๑๙๔/๒๖๕; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๙๑/๓๔๑; ธ.อ.๕/๙ ฯลฯ 
1985  ไขความฉันทะเปนกัตตุกัมยตาฉันทะ เชน ม.อ.๓/๓๙๑ (บาลี = ม.ม.๑๓/๖๕๙/๖๐๖); องฺ.อ.๓/๑๒๐ (บาลี = องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๙๑/

๓๔๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๗๑/๓๓๑); องฺ.อ.๓/๑๗๓ (บาลี = องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๕๐/๔๘๑); ท่ีไขความแลวระบุลงไปดวยวาเปนกุศลหรือ
ธรรมฉันทะ เชน ที.อ.๓/๒๕๗ (บาลี = ที.ปา.๑๑/๒๓๐/๒๓๒); ม.อ.๓/๒๒๕ (บาลี = ม.ม.๑๓/๓๓๔/๓๒๕); องฺ.อ.๑/๕๓๙ (บาลี = 

องฺ.เอก.๒๐/๒๐๙/๕๑); ม.อ.๓/๑๘๒ (บาลี = ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓); องฺ.อ.๒/๒๘๓ (บาลี = องฺ.ติก.๒๐/๕๒๑/๒๙๔); สํ.อ.๓/๒๑๔ 

(บาลี = สํ.ม.๑๙/๑๓๒/๓๗); วินย.ฏีกา ๒/๒๙๑; วิภงฺค.อ.๓๗๘ (บาลี = อภิ.วิ.๓๕/๔๘๕/๒๘๕; อรรถกถาแหงน้ีจําแนกเพิ่มอีกวา
ฉันทะมีมากมายหลายอยาง คือ ตัณหาฉันทะ ทิฏฐิฉันทะ วิริยฉันทะ ธรรมฉันทะ, แตเกินจําเปนสําหรับการศึกษาในที่นี้) 

1986  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๗/๔๙๑; องคประกอบ ๖ ประการน้ี ยากท่ีใครๆ จะไดประสบครบถวน ถาประสบเขาแลว ก็นับวาเปนโอกาสดีย่ิง 

เพราะเปนการไดปจจัยตางๆ พรั่งพรอมบริบูรณสําหรับการปฏิบัติธรรม หรือเจริญกาวหนาในอริยธรรม  
1987  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๕๐/๔๘๒ 
1988  องฺ.ติก.๒๐/๕๒๑/๒๙๔; องฺ.สตฺตก.๒๓/๑๘/๑๕ 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๙๘๑ 
 

  

ทํานองเดียวกันนี้ ในขั้นรวบยอดเลยทีเดียว เชน ฉันทะเพ่ือละสรรพกิเลส
1990

 เกิดฉันทะในนิพพาน
1991

  
ดังนั้น จึงจัดวาเปนท้ังกัตตุกัมยตาฉันทะ และกุศลธรรมฉันทะ

1992
 คือ เปนท้ังฉันทะท่ีอยากจะทํา และ

เปนฉันทะในส่ิงท่ีดีงาม พูดงายๆ วา ตองการทําส่ิงท่ีดีงาม   
คัมภีรวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎก

1993
 อธิบาย “ฉันทะ” ในสัมมัปปธาน ๔ และในอิทธิบาท ๔ วา 

เปนกัตตุกัมยตากุศลธรรมฉันทะ ดังความตามบาลีวา 

ในปธาน ๔: ฉนฺทํ ชเนตีติ: ตตฺถ กตโม ฉนฺโท? โย ฉนฺโท ฉนฺทิกตา กตฺตุกมฺยตา กุสโล 
ธมฺมจฺฉนฺโท, อยํ วุจฺจติ “ฉนฺโท” 

“บทว่า ยังฉันทะให้เกิด: ไขความว่า ฉันทะ เป็นไฉน? ความพอใจ ความมีใจใฝ่อยู่ 
ความเป็นผู้ใคร่ท่ีจะทํา ฉันทะในธรรม ซึ่งเป็นกุศล อันใด นี้เรียกว่า ฉันทะ”  

ในอิทธิบาท ๔: ตตฺถ กตโม ฉนฺทิทฺธิปาโท? อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตรํ ฌานํ ภาเวติ..., 
โย ตสฺมึ สมเย ฉนฺโท ฉนฺทิกตา กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท, อย ํวุจฺจติ “ฉนฺทิทฺธิปาโท”   

“ในอิทธิบาท ๔ นั้น ฉันทอิทธิบาท เป็นไฉน? ในสมัยใด ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญ 
โลกุตรฌาน..., ความพอใจ ความมีใจใฝ่อยู่ ความเป็นผู้ใคร่ที่จะทํา ฉันทะในธรรม ซึ่งเป็นกุศล 
อันใด ในสมัยน้ัน น้ีเรียกว่า ฉันทอิทธิบาท”     

คําอธิบายในคัมภีรวิภังคขางบนนี้ นับวาเปนตนแบบของคําอธิบายฉันทะฝายดีในอรรถกถาท้ังหลาย 

และคงจะเปนตนเคาของการจัดเอาฉันทะประเภทที่ ๒ มารวมเขาเปนขอเดียวกับฉันทะประเภทท่ี ๓ นี้   

“ฉันทะ” อย่างไหนเป็นต้นตอของทุกข์ อย่างไหนคือที่ต้ังต้นของกุศลธรรม  
ไดอธิบายมา ใหเห็นความหมายของฉันทะอยางกวางขวางครอบคลุมครบทุกแงทุกนัย ถือวาเพียงพอ

แลว กอนจะผานไป ขอแสดงตัวอยางสําคัญใหเห็น “ฉันทะ” ท่ีมาในรูปศัพทเดียวกัน ในพุทธพจนท่ีแสดง

หลักการสําคัญตางกรณี และมีความหมายที่เรียกไดวาตรงกันขาม กรณีหน่ึงเปนอกุศล อีกกรณีหนึ่งเปนกุศล 

ความเขาใจฉันทะท่ีมาในพุทธพจนตางกรณีกันนี้ นอกจากย้ําความหมายของฉันทะท่ีวาใชไดท้ังดานอกุศล และ

ดานกุศลแลว ก็จะชวยกระชับความเขาใจความหมายของฉันทะท่ียังเห็นพราๆ ใหชัดตรงและมั่นใจย่ิงข้ึน 
ฉันทะท่ีวานี้ มาในรูปศัพทเดียวกันวา “ฉันทมูลกะ” แปลวา มีฉันทะเปนมูล คือเปนตนตอ หรือเปนจุด

กอตัวเริ่มตน พุทธพจนตางกรณีท่ีวานั้น บางแหงวา ทุกขไมวาอยางใดมีฉันทะเปนมูล บางแหงวา ธรรมท้ังปวงมี

ฉันทะเปนมูล สาระเปนอยางไร ขอยกมาใหพิจารณาดูเอง  

                                                                                                                                                        
1989  ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๕๕/๓๓๗ 
1990  ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๕๕/๓๓๗ 
1991  ขุ.ธ.๒๕/๒๖/๔๔ (ธ.อ.๖/๑๔๑ วาเปนกัตตุกัมยตาฉันทะ) 
1992  พึงพิจารณา ฉันทะในธรรมท้ังหลาย (ขุ.เถร.๒๖/๓๓๒/๓๑๕), ฉันทะในธรรมบททั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๗๘๘/๒๙๘), และฉันทะเพื่อการ

บรรลุอรหัตตผล (สํ.ม.๑๙/๑๑๖๘/๓๕๐) ดวย; สวนไขความในอรรถกถา พึงดูที่เชิงอรรถของฉันทะขอท่ี ๒ ซ่ึงผานมาแลว; 
นอกจากนี้ ทานวาฉันทะเปนองคธรรมในขณะแหงมรรคท้ัง ๔ ผลท้ัง ๔, เปนมรรค, เปนอภิสมัย, เปนวิราคะ และเปนวิมุตติ (ดู 
ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๕๖-๙/๑๐๗-๙; ๕๒๙/๔๒๔; ๖๙๗/๖๐๔; ๕๙๒/๕๐๒; ๕๙๗/๕๐๕) 

1993  อภิ.วิ.๓๕/๔๖๗/๒๘๐; ๔๘๕/๒๘๕; ๔๙๖/๒๘๘; ๕๐๗/๒๙๒; ๕๒๐/๒๙๘; ๕๓๒/๓๐๒ (บาลีวา “กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท” 
พึงสังเกตวา ที่น้ีเปน กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท; สวนในบาลีที่อางในวรรคกอนเปน กุสลธมฺมจฺฉนฺโท, ฉบับพมาวา กุสเล ธมเฺม ฉนฺโท) 



๙๘๒  พุทธธรรม 
 
นัยท่ี ๑: ฉันทะ เปนมูลแหงทุกข และเปนมูลของอุปาทานขันธ ๕   

เริ่มดวยพุทธพจนท่ีวา ทุกขมีฉันทะเปนมูล ดังนี้
1994

  
ดูกรนายคามณี ความที่ว่านั้น พึงทราบโดยปริยายนี้ว่า ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อจะเกิด 

ก็เกิด ทุกข์ท้ังหมดน้ัน มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นต้นเหตุ เพราะฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข์ 

ขอตอดวยพุทธพจนวา เบญจอุปาทานขันธมีฉันทะเปนมูล ดังนี้
1995 

ภิกษุนั้นชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า สาธุ แล้วทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ มีอะไรเป็นมูล? (ตรัสตอบว่า) ดูกรภิกษุ อุปาทาน
ขันธ์ ๕ เหล่านี้ มีฉันทะเป็นมูล 

พุทธพจน ๒ แหงน้ี กลาวไดวามีความหมายตรงกัน ดังพุทธพจนในพระธรรมจักรท่ีคุนกันดี ตรัสแสดง

ความหมายไววา “โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์”1996
  

อรรถกถา-ฎีกาท่ีอธิบายความตอนนี้ ท่ีวาอุปาทานขันธ ๕ มีฉันทะเปนมูล บอกตรงกันทุกแหงวา ท่ีตรัส

วา “มีฉันทะเปนมูล” หมายความวา มีตัณหาเปนมูล หรือไมก็วา มีตัณหาฉันทะเปนมูล
1997 และบางแหงก็อธิบาย

โยงตอไปดวยวา ท่ีอุปาทานขันธ ๕ มีฉันทะเปนมูล คือมีตัณหาฉันทะเปนมูล ก็ตรงกับท่ีวาตัณหาเปนทุกขสมุทัย

น่ันแหละ 

นัยท่ี ๒: ฉันทะ เปนมูลของธรรมท้ังปวง 

มีพุทธพจนแหงหน่ึงวา “ฉนฺทมูลกา... สพฺเพ  ธมฺมา” แปลวา ธรรมท้ังปวง มีฉันทะเปนมูล หรือแปลให
เปนภาษาไทยมากขึ้นวา ธรรมท้ังปวง มีความตองการเปนตนกําเนิด หรือวามีความอยากเปนท่ีต้ังตน  

ขอความส้ันๆ เทาน้ี ก็แสดงหลักท่ีสําคัญอยูแลว แตท่ีนาสนใจและนาสังเกตเปนอยางยิ่ง ก็คือ พุทธพจน

แสดงหลักขอนี้ รวมอยูในพุทธพจนท่ีเปนขอความยาวแสดงหลักธรรมใหญถึง ๑๐ ขอ จะเรียกวาเปนประมวล

หลักการสําคัญ ๑๐ ประการของพระพุทธศาสนาก็ได มีต้ังแตหลักปฏิบัติสําคัญไปจนถึงจุดหมายของ

พระพุทธศาสนา  
ขอยกมาใหทราบกันไว ดังนี้

1998   
ภิกษุท้ังหลาย ถ้าพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพึงถามอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมี

อะไรเป็นที่ตั ้งต้น...มีอะไรเป็นที่จบ เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบแก่อัญเดียรถีย์
ปริพาชก เหล่าน้ัน อย่างน้ีว่า ท่านทั้งหลาย:  
(๑) ธรรมท้ังปวง มีฉันทะเป็นท่ีต้ังต้น  [ฉนฺทมูลกา... สพฺเพ ธมฺมา] 
(๒) ธรรมท้ังปวง มีมนสิการเป็นท่ีก่อตัว [มนสิการสมฺภวา สพฺเพ ธมฺมา] 
(๓) ธรรมท้ังปวง มีผัสสะเป็นแหล่งเกิด  [ผสฺสสมุทยา สพฺเพ ธมฺมา] 
(๔) ธรรมท้ังปวง มีเวทนาเป็นท่ีชุมนุม  [เวทนาสโมสรณา สพฺเพ ธมฺมา] 

                                                 
1994 สํ.สฬ.๑๘/๖๒๘/๔๐๖ 
1995 ม.อุ.๑๔/๑๒๑/๑๐๑; สํ.ข.๑๗/๑๘๔/๑๒๒ 
1996 สํ.ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘ 
1997 เชน ม.อ.๔/๕๒; สํ.อ.๒/๓๓๖; ม.อุ.ฏี.๓๑๓; สํ.ฏี.๒/๒๘๙ 
1998   องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓; องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๙/๓๕๐ แสดงเพียง ๘ ขอแรก 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๙๘๓ 
 

  

(๕) ธรรมท้ังปวง มีสมาธิเป็นประมุข  [สมาธิปฺปมุขา สพฺเพ ธมฺมา] 
(๖) ธรรมท้ังปวง มีสติเป็นอธิปไตย  [สตาธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา] 
(๗) ธรรมท้ังปวง มีปัญญาเป็นยอดย่ิง  [ปญ ฺญ ุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา] 
(๘) ธรรมท้ังปวง มีวิมุตติเป็นแก่น  [วิมุตฺติสารา สพฺเพ ธมฺมา] 
(๙) ธรรมท้ังปวง มีอมตะเป็นท่ีหย่ังลง  [อมโตคธา สพฺเพ ธมฺมา] 
(๑๐) ธรรมท้ังปวง มีนิพพานเป็นท่ีจบ  [นิพฺพานปริโยสานา สพฺเพ ธมฺม] 

ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอถูกถามดั่งน้ี พึงตอบแก่อัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่าน้ัน อย่างน้ีแล 

หลักธรรมชุดน้ี เห็นไดชัดเจนทันทีวา เปนขอธรรมสําคัญยิ่งอยูในระบบการปฏิบัติของพระพุทธศาสนา 

เปนการเจริญหรือพัฒนากุศลจนจบถึงจุดหมาย จึงเปนธรรมดาท่ีจะมีไดเฉพาะธรรมท่ีเปนกุศล คือฝายดี อยาง

นอยก็ตองเปนธรรมกลางๆ ท่ีมารวมในพวกกุศลได เพราะฉะน้ัน ฉันทะในที่น้ี จึงแนนอนวาไมเปนอกุศล 
ในอรรถกถา ทานไขความวา ธรรมท้ังปวง หมายถึงเบญจขันธ คือรวมสังขตธรรมท้ังหมด (ก็ตองเวน

นิพพานที่เปนจุดหมาย อันเปนที่จบลงของสังขาร)  
พึงสังเกตความแตกตางวา ในตอนกอน ท่ีวาอุปาทานขันธ ๕ (เบญจอุปาทานขันธ) มีฉันทะเปนมูล และ

ทานไขความวาอันน้ันมีตัณหาฉันทะ คือตัณหาน่ันเองเปนมูล แตท่ีน่ีไมใชอุปาทานขันธ ๕ หากเปนขันธ ๕ (ท่ีไม

เปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน)  
ขอพูดเปนความรูแทรกเล็กนอย ขันธ์ ๕ (เบญจขันธ) กับ อุปาทานขันธ์ ๕ (เบญจอุปาทานขันธ) 

ตางกันอยางไร มีพุทธพจนตรัสแสดงไว ตัวตัดสินคือ ขันธ ๕ ท่ีเปนสาสวะ และเปนอุปาทานิยะ คือเปนปจจัยแหง

อาสวะ เปนปจจัยแหงอุปาทาน จึงเปนอุปาทานขันธ ๕ (ถาปราศอาสวะ ปราศอุปาทาน ก็เปนขันธ ๕ ลวน)
1999 

นอกจากน้ัน มีคัมภีรชั้นฎีกาหลายแหง เม่ืออธิบายหลักธรรม ๑๐ ขอชุดน้ี บอกไวตรงทีเดียววา เหลา

กุศลธรรม มีฉันทะเปนมูล (ฉนฺทมูลกา กุสลา ธมฺมา) นี่คือระบุวา ฉันทะเปนมูลของกุศลธรรม และแหงหน่ึงระบุ

เจาะจงลงไปดวยวา คือ กัตตุกัมยตาฉันทะ ซึ่งก็คือเปนกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ (หรือจะเรียกเต็มก็วา กุศล

ธรรมฉันทะ) ดวยน่ันเอง
2000

 

 “ฉันทะ” ถึงจุดลงตัวของความหมายที่ใช้เป็นมาตรฐาน 

เมื่อไดทราบความหมายของฉันทะ ต้ังแตความหมายพื้นฐาน จนถึงความหมายท่ีแตกยอยไปตางๆ 

ตลอดจนการใชท่ีแผกผันไปในกรณีหลากหลาย พอมองเห็นไดกวางขวางครอบคลุมเปนภาพรวมท่ีพอแกใจ ไม

สับสนฟนเฝอแลว ก็คิดวาคงพรอมท่ีจะสรุปลงตัวได 
ท่ีวาลงตัว ก็คือ จะยุติเปนความหมายหลักอันชัดเจน ท่ีจะใชในการศึกษา โดยมีความเขาใจรวมกัน ถือ

เปนมาตรฐานตอไป 
รวมความวา ศัพทธรรมท่ีมีความหมายกวาง ครอบคลุมความอยาก หรือความตองการ ซึ่งเปนแรงจูงใจ

ของมนุษยไดทุกอยาง ก็คือคําวา “ฉันทะ”   

                                                 
1999

 พุทธพจนแสดงขันธ ๕ และอุปาทานขันธ ๕ ดู สํ.ข.๑๗/๙๕/๕๘; ดูอธิบายใน ที.อ.๓/๒๕๗; สํ.อ.๒/๒๙๗; วิสุทธิ.ฏีกา ๓/๑๓๕ 
2000

 ท่ีวา ธรรมท้ังปวง หมายถึงเบญจขันธ ดู องฺ.อ.๓/๓๑๙; สวนฎีกา พึงดู วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๓๖; ที.ฏี.๑/๑๓๑; ม.ฏี.๑/๑๓๒, องฺ.ฏี.๑/๑๖๔ 
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ฉันทะท่ีไมดี เปนอกุศล เปนฝายช่ัว ตรงกับคําวา ตัณหา ในเม่ือตัณหาก็เปนคําเดน เปนท่ีรูจักกันดีอยู

แลว เพราะฉะนั้น ฉันทะท่ีไมดีนี้ ก็ใชคําวา ตัณหา แทนไปเสียเลย  
ฉันทะท่ีดี เปนกุศล มีช่ือเต็มวา กุศลธรรมฉันทะ บางทีเรียกส้ันเปน กุศลฉันทะ บาง ธรรมฉันทะ บาง 

ในเม่ือฉันทะท่ีไมดีเรียกวาตัณหาไปแลว ไมตองกลัววาจะสับสน ฉันทะท่ีดีนี้ ก็เรียกคําเดียววา ฉันทะ ไปเลย  
สวนฉันทะอยางกลางๆ ท่ีเรียกวา กัตตุกัมยตาฉันทะ คือความตองการทํา หรืออยากทํา โดยท่ัวไปก็ใช

ในความหมายขางดี ถือเปนกุศลธรรมฉันทะอยูแลว เพราะฉะน้ันก็รวมอยูในคําวาฉันทะ นั่นแหละดวย 
ถึงตอนนี้ ก็ยุติได เปนอันวาเหลือ ๒ คํา บอกวา แรงจูงใจ คือ ความอยาก ความปรารถนา หรือความ

ตองการ มี ๒ อยาง คือ 
๑. ความอยาก ความตองการท่ีไมดี เปนอกุศล เรียกวา ตัณหา (อยากเสพ อยากได อยากเอา) 
๒. ความอยาก ความตองการท่ีดี เปนกุศล เรียกวา ฉันทะ (อยากทํา คืออยากทําใหดีงามสมบูรณ) 
เปนอันวา ใชคําหลักเพียง ๒ คํา คือ ตัณหา กับ ฉันทะ เทานั้นพอแลว ครั้นยุติไดอยางน้ี ก็ปลอดโปรง

โลงสบายใจ โดยมีความม่ันใจพรอมดวย เพราะท่ีลงตัวนั้น ก็สอดคลองตามมติท่ีถือสืบมา ของอรรถกถาและ

คัมภีรท้ังหลาย ท่ีสุดทายก็แบงความปรารถนาหรือความอยากเปน ๒ อยางเชนน้ี 
เม่ือชัดเจน ไมสับสนแนแลว ก็ขอเลามติเกาๆ เหลานี้เสริมไวเปนความรูประกอบเล็กนอย 
คัมภีรจํานวนมาก เม่ือกําลังอธิบายเรื่องโนนเรื่องนี้ พอมีขอเกี่ยวโยงถึงตัณหาหรือฉันทะ ก็ชี้แจง

แยกแยะ แมวามักไมระบุชัด แตเห็นไดวาทานตองการใหรูความตางระหวางฉันทะ ๒ อยาง (ท่ีบอกชัดโดยระบุ

ออกมาวามี ๓ อยางน้ัน ไมพบเลย)
2001

 บางแหงระบุชัดออกมาเลยวาเปน ๒ อยาง คือช่ือน้ันๆ วาโดยทั่วไปก็คือ

แยกเปน ๒ อยาง ไดแก 
๑. ตัณหาฉันทะ คือ ฉันทะท่ีเปนตัณหา 
๒. กัตตุกัมยตาฉันทะ คือ ฉันทะท่ีเปนความอยากทํา 

พบในอรรถกถา ๒ คัมภีร ท่ีประมวลสาระในเรื่องน้ีเขียนไวเปนหลักชัดลงไปทีเดียว คือ ในคัมภีร

ปปญจสูทนี และปรมัตถทีปนี
2002

 ทานกลาวไววา ความปรารถนา (บาลีวา ปตฺถนา แปลเปนไทยงายๆ วา ความ

อยาก) มี ๒ อยาง คือ   
๑. ความปรารถนาท่ีเป็นตัณหา (ตณฺหาปตฺถนา แปลงายๆ วา อยากดวยตัณหา) 
๒. ความปรารถนาท่ีเป็นฉันทะ (ฉนฺทปตฺถนา แปลงายๆ วา อยากดวยฉันทะ) 

น่ีคือหลักท่ีทานแสดงไว อันถือไดวาเปนการมาถึงจุดบรรจบท่ีพึงยุติการจําแนกแรงจูงใจแหงความอยาก

ความตองการเปน ๒ อยาง คือ ตัณหา กับฉันทะ ดังท่ีไดแจกแจงมาแลวน้ัน  

                                                 
2001 มีแตคําอธิบายอันใหรูโดยนัย ดังท่ีมักพูดวา “กามฉันทะ ไดแกฉันทะคือกาม, ไมใชกัตตุกัมยตาฉันทะ, ไมใชธรรมฉันทะ”, เชน นิทฺ

๑
.อ.๑๗; 

สงฺคณี อ.๔๒๘; วิสุทฺธิ.ฏี.๑/๒๔; ๑๓/๓๖๖; วินย.ฏี.๑/๕๕๕; อง.ฏี.๑/๙๑ 
2002  ม.อ.๑/๕๕-๕๖; อิติ.อ.๗๙; ทานยกตัวอยางจากบาลีมาอธิบายดวยวา: คําวา ปรารถนา ในพุทธดํารัสวา “ผูที่ปรารถนาอยู จึงมีความ

เพอพร่ํา กับท้ังความหวั่นไหวในสิ่งท่ีหมายใจเอาไว” (ขุ.สุ.๒๕/๔๒๐/๕๑๐) เปนความปรารถนาแบบตัณหา, ความปรารถนาในพุทธ
พจนวา “กระแสของมารราย เราตัดได ทลาย ทําใหหมดลําพองแลว เธอทั้งหลายจงเปนผูมากดวยปราโมทย พึงปรารถนาความ

เกษมเถิด” (ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑) เปนความปรารถนาแบบฉันทะ ซ่ึงเปนกุศล ไดแกความอยากทํา; คําอธิบายทั้งนี้ ทานปรารภคําวา 
“ปรารถนา” ในบาลีอีกแหงหนึ่งวา “แมภิกษุใดเปนเสขะ ยังมิไดบรรลุอรหัตตผล เม่ือปรารถนาธรรมอันเปนโยคเกษมอยู” (ม.มู.

๑๒/๓/๖; พึงดู สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓/๑๕๖; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๘๗/๑๑๓) คําวา ปรารถนา ในที่น้ี ก็เปนความปรารถนาแบบฉันทะเชนกัน 
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ: ตัณหา กับฉันทะ 
ตามท่ีไดทําความเขาใจและไดมองเห็นกันมา มีจุดเริ่มตนสําหรับพิจารณาในข้ันตอไป คือ ใหถือวา

แรงจูงใจในการกระทําของมนุษยแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
๑. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร ตองการ ท่ีไมดี ไมสบาย ไมเก้ือกูล เปนอกุศล เรียกวา ตัณหา 
๒. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร ตองการ ท่ีดีงาม สบาย เกื้อกูล เปนกุศล เรียกวา ฉันทะ 

แรงจูงใจแห่งตัณหา 

ตัณหา  แปลวา ความกระหาย ความทะยาน ความอยาก ความเสนหา ความรน ความราน ความ

กระสับกระสาย ความกระวนกระวาย ไมรูอิ่ม
2003

  
หลักสําคัญท่ีควรทราบเก่ียวกับตัณหา คือ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ตัณหาเกิดจากเวทนาเปนปจจัย 

โดยมีอวิชชาเปนมูลราก กลาวคือ เม่ือบุคคลรับรูอารมณอยางใดอยางหน่ึง ท่ีนาชอบใจ หรือไมนาชอบใจก็ตาม 

เชน เห็นรูปสวย หรือนาเกลียด ไดยินเสียงไพเราะ หรือหนวกหู เปนตน  แลวเกิดความรูสึกสุข หรือทุกข หรือ

เฉยๆ ข้ึน ในเวลาน้ัน ตัณหาก็จะเกิดข้ึนในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ ถารูสึกสุข ก็ยินดี ชื่นชอบ คลอยตาม

ไป ติดใจ ใฝรัก อยากได ถารูสึกทุกข ก็ยินราย ขัดใจ ชัง อยากเล่ียงหนี หรืออยากใหสูญส้ินไปเสีย ถารูสึก

เฉยๆ ก็เพลินๆ เรื่อยเฉื่อยไป   
อาการอยางน้ีเปนไปของมันไดเอง โดยไมตองใชความคิด ไมตองใชความรูความเขาใจอะไรเลย (ตรง

ขาม ถามีความรูความเขาใจ หรือใชความคิดแทรกเขามาในเวลานั้น เชน รูวา รูปท่ีนาเกลียดน้ัน เปนส่ิงมี

ประโยชน หรือรูวาเสียงไพเราะน้ัน เปนสัญญาณอันตราย หรือเกิดสํานึกทางจริยธรรม หรือวัฒนธรรมประเพณี 

วาส่ิงน้ันไมเหมาะสมกับภาวะหรือฐานะของตน เปนตน ตัณหาอาจถูกตัดตอน กระบวนการไมไหลตอเน่ือง

เรื่อยไปอยางเดิม แตเกิดพฤติกรรมรูปอื่นรับชวงไปแทน) จึงอาจพูดอยางงายๆ วา ตัณหาอิงอาศัยเวทนา โดยมี

อวิชชาเปนตัวหนุน หรือตัณหาแอบอิงเวทนา อยูบนฐานแหงอวิชชา 
ในเม่ือตัณหาใฝ หรือผูกพันมุงหมายเวทนาอยางน้ี ตัณหาจึงรานรนหันไปหาส่ิงท่ีจะใหเวทนาแกมันได 

และส่ิงท่ีตัณหาตองการ ก็คือส่ิงใดก็ตามที่จะอํานวยเวทนาอันอรอยซึ่งตัณหาชอบ ส่ิงท้ังหลายท่ีอํานวยเวทนาได

เมื่อจัดรวมเขาเปนประเภทแลว ก็มีเพียง ๖ อยาง เรียกวาอารมณ ๖ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ (ส่ิงตอง

กาย) และธรรมารมณ (เรื่องในใจ)   
เฉพาะอยางยิ่ง อารมณจําพวกท่ีเดนชัดกวา เปนรูปธรรม คือ ๕ อยางแรก ซึ่งเรียกวา กามคุณ ๕ 

(ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาใครนาพอใจ) อารมณ ๖ โดยเฉพาะกามคุณ ๕ น้ี เปนส่ิงท่ีตัณหา

ตองการ และเปนท่ีเกิดของตัณหา โดยนัยน้ี จึงขยายความหมายของตัณหาออกไปไดวา ตัณหา คือ ความ

กระหายอยากในส่ิงท่ีใหเวทนา หรือความกระหายอยากในอารมณท่ีชอบใจ หรือในกามคุณท้ังหลาย
2004

 หรือ

ความกระหายอยากไดอารมณท่ีชอบใจมาเสพเสวยเวทนาอันอรอย พูดส้ันๆ วา อยากได หรืออยากเอา 
                                                 
2003  ผูตองการ อาจดูความหมายไดที่ อุ.อ.๕๓; อิติ.อ.๗๕, ๒๕๙; สุตฺต.อ.๑/๒๑; ปฏิสํ.อ.๙๔. 
2004  ที่วาตัณหาเกิดในอารมณ ๖ หรือกามคุณ ๕ นี้ เปนการพูดกันส้ันๆ อยางรวบรัด ถาจะพูดขยายใหเต็มความ ก็วา ในปยรูปสาตรูป 

ซ่ึงมี ๑๐ หมวดๆ ละ ๖ อยาง คือ อายตนะภายใน ๖ อารมณ ๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ เวทนา ๖ สัญญา ๖ สัญเจตนา ๖ ตัณหา ๖ 
วิตก ๖ และวิจาร ๖ มีพุทธพจนตรัสวา ตัณหาเม่ือจะเกิด ยอมเกิดในปยรูปสาตรูปเหลานี้ เมื่อจะตั้งหลักลง ก็ยอมตั้งหลักลงท่ีปย-

รูปสาตรูปเหลาน้ี และเมื่อจะถูกละ เม่ือจะดับ ก็ยอมถูกละได ดับได ที่ปยรูปสาตรูปเหลาน้ี (ที.ม.๑๐/๒๙๗-๘/๓๔๓-๘; สํ.นิ.๑๖/

๒๕๘/๑๓๑; ขุ.ปฏิ.๓๑/๘๓/๕๗; อภิ.วิ.๓๕/๑๕๙/๑๓๑; ๑๖๑/๑๓๓) 
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อยางไรก็ตาม เรื่องของตัณหายังไมจบเพียงเทาน้ัน การเสพเสวยเวทนาจากอารมณเชนนี้ ไดสรางเสริม

ความรูสึกอยางหน่ึงท่ีส่ังสมขึ้นดวยความหลงผิด คือความรูสึกวา มีตัวตนหรืออัตตาผูเสพเสวยเวทนา   
เม่ือเขาใจอยางน้ันแลว ก็ตองมีความเห็นตอเน่ืองไปอีกวา การท่ีจะไดเสพเสวยเวทนาอยูเรื่อยไป ก็ตอง

มีตัวตนผูเสพเสวยท่ีเท่ียงแทถาวร คราวน้ี ความกระหายอยากในความมีอยูเปนอยูเท่ียงแทถาวรของอัตตาก็เกิด

มีขึ้น ควบคูไปกับความเห็นวามีตัวตนท่ีคงอยูเท่ียงแทถาวรได  
แตเมื่อความเขาใจเชนน้ี เปนเพียงความเห็นท่ียึดถือเอาเอง และเม่ือความเห็นนั้นเอียงไปขางหน่ึงแลว ก็

ยอมมีความเห็นอีกอยางหน่ึงซึ่งเอียงไปในทางตรงขาม เกิดข้ึนมาซอนเปนคูคอยแยงกันไววา ตัวตนน้ันมีอยู

เพียงชั่วคราว แลวก็จะดับส้ินพินาศขาดสูญไป ไมคงอยูเท่ียงแทถาวร   
ความเห็นหรือความยึดถือน้ี กลับไปสัมพันธกันอีกกับการเสพเสวยเวทนา กลาวคือ ความมีอยูคงอยู

แหงตัวตนน้ัน จะมีความหมาย ก็เพราะไดเสพเสวยเวทนาที่ช่ืนชอบใจ เมื่อใดไดเสพสม เม่ือน้ันความกระหาย

อยากในความเท่ียงแทถาวรของอัตตาก็ยิ่งไดรับการเสริมยํ้าใหแรงกลา แตเมื่อใดไมไดเสพสม ความดํารงอยูของ

ตัวตนก็ดูจะไรความหมาย เม่ืออาการท่ีไมสมนั้นเปนไปอยางรุนแรง ก็ถึงกับเบ่ือหนายเกลียดชัง ไมปรารถนา
ความดํารงอยูแหงตัวตน อยากใหตัวตนพรากขาดสูญส้ินไปเสียจากภาวะเชนน้ัน ซึ่งเรียกวาเปนความกระหาย

อยากในความขาดสูญแหงอัตตา เกิดเปนตัณหาขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีข้ึนควบคูไปกับความเห็นที่คอยรอใหโอกาส

อยูแลววา มีตัวตนชั่วคราวซึ่งดับส้ินขาดสูญไปได   
ตัณหาในความพินาศขาดสูญของอัตตาน้ี เกิดขึ้นมาเคียงซอน เปนคูแยง คอยขัดกันกับตัณหาในความ

คงอยูเท่ียงแทถาวรของอัตตา   
สวนตัณหาอยางแรกน้ัน ถึงตอนนี้ก็มิใชมีความหมายเพียงวา ความกระหายอยากในส่ิงท่ีใหเวทนา

เทานั้น แตควรขยายออกไปใหชัดเจนขึ้นอีกวา เปนความกระหายอยากท่ีจะไดส่ิงอํานวยเวทนามาปรนปรืออัตตา 

หรืออยากใหอัตตาไดเสพเสวยเวทนาอันอรอยจากอารมณท่ีนาชื่นชม  
เปนอันวา ตัณหาทุกอยาง มีศูนยรวมมุงมาที่ตัวตน หรือเพื่ออัตตาท้ังส้ิน    
บทบาทและการทําหนาท่ีของตัณหาเหลานี้ ไดเปนตัวกํากับการดําเนินชีวิตสวนใหญของมนุษย ผูคอย

พะเนาพะนอหลอเล้ียงมันไว และเทิดทูนใหมันเปนผูบังคับบัญชาท่ีตนจงรักเชื่อฟง พรอมกันนั้น มันก็เปนแหลง

กอปมปญหาใหแกชีวิตและสังคมของมนุษย เปนท่ีมาของความหวัง ความหวาดกลัว ความระแวง ความเคียด

แคนชิงชัง ความมัวเมาลุมหลง และความทุกขความเดือดรอนตางๆ   

รวมความวา ตัณหา แยกออกไดเปน ๓ อยาง หรือ ๓ ดาน คือ 

๑. ความกระหายอยากไดอารมณท่ีนาชอบใจ มาเสพเสวยปรนเปรอตน หรือความทะยานอยากในกาม 

เรียกวา กามตัณหา 

๒. ความกระหายอยากในความถาวรมั่นคง มีอยูคงอยูตลอดไป (รวมถึงใหญโตโดดเดน) ของตนหรือ

ความทะยานอยากในภพ เรียกวา ภวตัณหา 

๓. ความกระหายอยากในความดับส้ินขาดสูญ (รวมท้ังพรากพน บ่ันรอน) แหงตัวตน หรือความ

ทะยานอยากในวิภพ เรียกวา วิภวตัณหา 
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สามอยางน้ี เรียกส้ันๆ วา ความอยากในกาม ในภพ และในวิภพ
2005

 

ตามกฎแหงปจจยาการ ตัณหานําไปสูการแสวงหา ท่ีเรียกเปนคําศัพทวา ปริเยสนา
2006 (จะเรียกส้ันๆ วา 

เอสนา ก็ได) คือ ไปหา ไปเอา หรือรับเอา หรือหาทางอยางใดอยางหน่ึงท่ีจะใหไดส่ิงท่ีตองการน้ันๆ มาเสพเสวย 

ผลสนองการแสวงหาน้ัน ก็คือการได เมื่อไดส่ิงท่ีตองการน้ันมาใหตนเสพเสวยแลว ก็เปนอันตัดตอนได ถือวาจบ

ไปชวงหน่ึง   
มีส่ิงท่ีขอย้ําไว เพื่อใหกําหนดไวในใจ เปนส่ิงเตือนความสังเกตอยางหนึ่งในตอนนี้ คือ การแสวงหาไมใช

ส่ิงเดียวกับการกระทํา และอาจจะไมเกี่ยวของ หรือไมตองใชการกระทําเลยก็ได ดังจะพิจารณากันตอไป 

แรงจูงใจแห่งฉันทะ 

หันไปพูดถึงฉันทะบาง ไดกลาวไวขางตนวา ฉันทะในที่นี้ หมายถึง กุศลธรรมฉันทะ ท่ีเรียกส้ันๆ วา 

กุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ซึ่งโดยท่ัวไปจะระบุชื่อ กัตตุกัมยตา พวงไวดวย  
กุศลธรรมฉันทะ2007

 แปลวา ฉันทะในกุศลธรรม คือ ความพอใจ ความชอบ ความอยากในส่ิงท่ีดีงาม 

กุศลฉันทะ แปลวา ฉันทะในกุศล ถึงแมจะตัดคําวาธรรมออก ก็มีความหมายเทาเดิม คือตรงกับกุศลธรรม

ฉันทะนั่นเอง    
กุศล แปลวา ดีงาม ฉลาด เก้ือกูล คลอง สบาย ไรโรค เอื้อตอสุขภาพ ไดแก ส่ิงท่ีเกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ 

ส่ิงท่ีมีผลดี เกื้อกูลแกความเจริญงอกงามในทางท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนสุขท้ังแกตนและคนอื่น
2008

  

                                                 
2005 ตัณหา ๓ น้ี อาจเทียบกับ libido, life-instinct และ death-instinct ของ Freud ไดบางแง แตไมใชตรงกันทีเดียว; กามตัณหา จะ

จํากัดความวา ตัณหาในกามคุณ ๕ ก็ได (สงฺคณี อ.๕๒๒) วา ตัณหาในแงของความชื่นชอบกาม ในอารมณ ๖ ก็ได (ปฺจ.อ.๓๑๒) 

ภวตัณหา คือความอยากความใครที่ประกอบดวยภวทิฏฐิ (คือสัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเท่ียง) วิภวตัณหา คือความอยากความใครที่
ประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ) กามตัณหา คือตัณหานอกจากนั้น (ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; อิติ.อ.๒๖๐ ไขความ 

ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๖/๒๖๘)   
พึงสังเกตวา เมื่อพิจารณาตามหลักพุทธศาสนา ความผูกพันในกาม เปนส่ิงลึกซ้ึง และเปนพื้นฐานย่ิงกวาความยึดถือตัวตน 

หรือความเห็นเก่ียวกับอัตตา เชน ในสังโยชน ๑๐ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นเก่ียวกับตัวตน) ถูกละไดตั้งแตเปนโสดาบัน  กามราคะละ

ไดตอเมื่อเปนพระอนาคามี  และเม่ือบรรลุอรหัตตผลจึงจะละรูปราคะและอรูปราคะได,  ในอุปาทาน ๔ อัตตวาทุปาทาน (ความยึด
มั่นในวาทะวาตัวตน = สักกายทิฏฐิ – อภิ.สํ.๓๔/๗๘๔/๓๐๗; วิสุทฺธิ.๓/๑๘๒) ละไดในชั้นโสดาบัน สวนกามุปาทาน (ความยึดม่ันใน
กาม ซ่ึงรวมถึงรูปราคะและอรูปราคะ) จะละไดตอเมื่อบรรลุอรหัตตผล (เชน วิสุทฺธิ.๓/๑๘๓, ๓๓๘) 

2006  ตณฺหํ ปฏิจฺจ ปริเยสนา = อาศัยตัณหา จึงมีการแสวงหา, ปริเยสนํ ปฏิจฺจ ลาโภ = อาศัยการแสวงหา จึงมีการได (ที.ม.๑๐/๕๙/๖๙; 
องฺ.นวก.๒๓/๒๒๗/๔๑๓; อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๓/๕๒๗; และดูประกอบ สํ.นิ.๑๖/๓๔๔/๑๗๓ ซึ่งตัณหามาในชื่อวา ฉันทะ)  

   ใน ที.อ.๒/๑๒๔; องฺ.อ.๓/๓๔๖ และ วินย.ฏีกา ๔/๔๙๓  ทานแบงตัณหาออกเปน ๒ อยาง  คือ เอสนาตัณหา (ตัณหาในการ
แสวงหา)  และ  เอสิตตัณหา (ตัณหาในส่ิงที่แสวงหามาแลว)   

   ใน ขุ.ม.๒๙/๔๕๗/๓๑๔; ที.อ.๒/๔๒๓ กลาวถึงฉันทะวามี ๕ อยาง คือ ปริเยสนฉันทะ (ฉันทะในการแสวงหา), ปฏิลาภฉันทะ 
(ฉันทะในการได), ปริโภคฉันทะ (ฉันทะในการบริโภคหรือใช), สันนิธิฉันทะ (ฉันทะในการสะสม), และวิสัชชนฉันทะ (ฉันทะในการ
แจกจาย หมายถึงหวานเงิน หรือเล้ียงคนเพื่อเอามาเปนบริวาร) และวาฉันทะทั้ง ๕ นี้ เปนเพียงตัณหาเทานั้น 

2007   พึงเทียบกับ กุศลธรรมอสันตุฏฐี (อสนฺตุฏตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ) คือความไมสันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย ซ่ึงเปนคุณธรรมสําหรับ

เก้ือหนุนการตรัสรูของพระพุทธเจา และเปนส่ิงที่ผูปฏิบัติธรรมควรมี คูกับความเพียรพยายาม ไมทอถอย (ที.ปา.๑๑/๒๒๗/๒๒๗; 
องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔; ๔๒๒/๑๑๙; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๕๑/๔๘๒; อภิ.สํ.๓๔/๑๕/๘; ๘๗๕/๓๓๙) 

2008   ความหมายหลักของกุศล มี ๓ คือ อาโรคยะ (ความไมมีโรค, มีสุขภาพ) อนวัชชะ (ไรโทษ) และโกสัลลสัมภูต (เกิดจากความฉลาด
หรือเกิดจากปญญา) นอกจากนี้แปลวา มีผลเปนสุข (สุขวิบาก) เกษม (เขมะ) เปนตน ก็ได ดู ปฏิสํ.อ.๑๕๖, ๒๔๖; สงฺคณี อ.

๑๐๓, ๑๓๔; ที.อ.๒/๓๒๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๑ เปนตน 



๙๘๘  พุทธธรรม 
 

สวนธรรมฉันทะ แปลวา ฉันทะในธรรม หรือความตองการธรรม คําวา ธรรม ท่ีมาในคําวา กุศลธรรม มี

ความหมายกลางๆ คือแปลวา ส่ิง หรือ หลัก แตเมื่อแยกออกมาใชลําพังเด่ียวๆ ก็อาจแปลความหมายไดกวางขึ้น   
ความหมายหลักของธรรมในกรณีน้ีมี ๒ อยาง คือ ความจริง (สภาวธรรม หรือคําสอนท่ีแสดง

สภาวธรรมนั้น ตรงกับท่ีบัดน้ีใชคําวาสัจธรรม) และความดีงาม ส่ิงท่ีดีงาม หรือภาวะท่ีดีงาม (คุณธรรม ปจจุบัน 

ดูเหมือนนิยมเรียกสวนหน่ึงของความหมายนัยน้ีวา จริยธรรม) ธรรมฉันทะ จึงแปลไดวา ฉันทะในความจริง 

ฉันทะในความดีงาม หรือความตองการความจริง ความตองการส่ิงท่ีดีงาม   
ความตองการความจริง เล็งไปถึงความรู คือ เทากับพูดวา ตองการรูความจริง ตองการเขาถึงตัวธรรม 

คือตัวจริง ตัวแท ความหมายที่แท เน้ือหาสาระท่ีเปนแกนแท ภาวะท่ีแทจริงของส่ิงท้ังหลาย ตลอดจนความดีงาม

ท่ีเปนคุณคาอันแทจริงของส่ิงน้ันๆ  
แลวในแงท่ีตองการความดีงาม ก็โยงตอไปถึงการกระทํา คือตองการทําใหส่ิงหรือภาวะท่ีดีงามเกิดมีขึ้น  
โดยนัยน้ี ธรรมฉันทะก็แปลไดวา ความใฝความจริง หรือความรักความจริง (ใฝรู) ความใฝในส่ิงดีงาม 

หรือรักความดีงาม (ใฝดี รักดี) พูดใหงายวา ความอยากรู อยากทํา หรือใฝรูใฝทํา อาจใชคําส้ันๆ คําเดียววา 

ความใฝธรรม แลวใหเขาใจรวมกันไววา คลุมถึงความหมายท่ีกลาวมาทั้งหมด เม่ือนัดหมายรูกันอยางน้ีแลว จะ

แปลฉันทะเดี่ยวๆ ลวนๆ วา ความใฝธรรม ก็ได 

เปนอันวา ส่ิงท่ีฉันทะตองการ ก็คือ ธรรม หรือกุศล (ธรรม) พูดอยางไทยแทวา ส่ิงท่ีฉันทะตองการ คือ 

ความจริง และส่ิงท่ีดีงาม แลวมีความหมายขยายออกไปวา ตองการรูความจริง ตองการทําใหส่ิงท่ีดีงามหรือภาวะ

ท่ีดีงามเกิดมีขึ้น อยากทําใหส่ิงท่ีเปนคุณประโยชนสําเร็จผลเปนจริงข้ึน  
ความหมายท่ีแยกแยะออกไปน้ี สองใหเห็นวา ฉันทะสัมพันธกับการกระทํา คือ การกระทําเพื่อใหรู

ความจริง และการกระทําเพื่อสรางภาวะท่ีดีงาม หรือทําใหส่ิงท่ีดีงามเกิดข้ึน  
ตรงนี้เทากับอธิบายแลววา ทําไมพอพูดถึงฉันทะท่ีดี คือกุศลธรรมฉันทะนี้ ตามปกติจึงระบุกัตตุกัมยตา 

คือความใครท่ีจะทํา หรือความอยากทํา พวงไวดวย  
ความตองการความรูและภาวะท่ีดี เรียกรองการกระทํา จะเขาถึงความรู เขาถึงความจริง ลุถึงภาวะดีงาม

สมบูรณ ก็ตองทํา พูดเชิงลอวา อยากธรรม ก็อยากทํา หรือใครธรรม ก็ใครทํา  
ดังน้ัน กัตตุกัมยตา คือความใครทํา หรืออยากทํา จึงเปนลักษณะของกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะน้ี 

จนกระทั่งถือกันงายๆ พูดกันส้ันๆ วา ฉันทะเปนช่ือของกัตตุกัมยตา หรือกัตตุกัมยตานี่แหละคือฉันทะ ไปๆ 

มาๆ พอพูดถึงฉันทะ คือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะน้ี คัมภีรท่ัวไปก็พูดส้ันๆ วา ฉันทะ คือกัตตุกัมยตาฉันทะ 
ดวยเหตุน้ี ตามกฎแหงปจจยาการ ทานจึงกลาววา ฉันทะนําไปสูอุตสาหะ

2009
 หรือไมก็กลาวไวนําหนา

วายามะ หรือวิริยะ
2010

 พูดงายๆ วา ฉันทะทําใหเกิดการกระทํา (เทียบกับตัณหา ซึ่งทําใหเกิดการแสวงหา)  
พรอมกันนั้น ทานก็กลาวถึงมูลฐานของฉันทะวา ฉันทะมีโยนิโสมนสิการเปนสมุฏฐาน

2011
 หมายความวา 

ฉันทะเกิดจากโยนิโสมนสิการ (การคิดแยบคาย คิดถูกวิธี รูจักคิด หรือคิดเปน)  
ความขอน้ีแสดงใหเห็นวา ฉันทะอยูในกระบวนธรรมฝายปญญา ฉันทะต้ังตน เม่ือเริ่มมีการใชปญญา 

(เทียบกับตัณหา ซึ่งอาศัยอวิชชาเปนฐานกอตัว) เนื้อความตอนนี้ยังจะตองช้ีแจงกันตอไป  

                                                 
2009   ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓; ๖๕๙/๖๐๖ 
2010   ดูท่ีมาในฉันทะขอที่ ๒ กัตตุกัมยตาฉันทะ ที่ผานมาแลว 
2011  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๑๐ 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๙๘๙ 
 

  

อธิบายเชิงเปรียบเทียบ 

สรุปความเทาท่ีกลาวมา เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับทําความเขาใจกันตอไป ดังนี้ 
๑. ตัณหา  มุงประสงคเวทนา และจึงตองการส่ิงสําหรับเอามาเสพเสวยเวทนา หรือส่ิงท่ีจะปรนปรือ

ตัวตน ตัณหาอาศัยอวิชชาคอยหลอเล้ียงและใหโอกาส พัวพันเกี่ยวเนื่องอยูกับเรื่องตัวตน เอาอัตตาเปน

ศูนยกลาง และนําไปสูปริเยสนา หรือการแสวงหา 
๒. ฉันทะ  มุงประสงคอัตถะคือตัวประโยชน (หมายถึงส่ิงท่ีมีคุณคาแทจริงแกชีวิต คลายกับท่ีปจจุบัน

เรียกวาคุณภาพชีวิต) และจึงตองการความจริง ส่ิงท่ีดีงาม หรือภาวะที่ดีงาม ตองการทําใหดีงามสมบูรณเต็ม

สภาวะ ฉันทะกอตัวข้ึนจากโยนิโสมนสิการ คือความรูจักคิดหรือคิดถูกวิธี คิดตามสภาวะและเหตุผล เปนภาวะ

กลางๆ ของธรรม ไมผูกพันกับอัตตา และนําไปสูอุตสาหะ หรือวิริยะ คือทําใหเกิดการกระทํา 

ขอควรย้ําในตอนนี้มี ๒ อยาง คือ 
ก. เพื่อจะแยกวา เมื่อใครคิดพูดทําอะไร จะเปนตัณหาหรือไม ถึงตอนน้ีจะเห็นชัดวา ความตองการหรือ

กิจกรรมใดไมเก่ียวกับการหาส่ิงมาเสพเสวยเวทนา ไมเกี่ยวกับการปกปองรักษาหรือเสริมขยายความมั่นคงถาวร

ของอัตตา (ลึกลงไปแมแตการท่ีจะบีบค้ันลิดรอนอัตตา) ความตองการหรือกิจกรรมน้ัน ไมใชเรื่องของตัณหา 
ข. ขอความวา ตัณหานําไปสูการแสวงหา ฉันทะทําใหเกิดการกระทํา นี้เปนจุดสําคัญท่ีจะใหเขาใจความ

แตกตางระหวางตัณหา กับฉันทะไดชัดเจน เปนขั้นออกสูปฏิบัติการ และเปนขั้นตอนสําคัญท่ีมีผลในทาง

จริยธรรมเปนอยางมาก จึงจะหันมาพิจารณากันที่จุดน้ีตอไป 

ดังไดกลาวแลววา ตัณหาตองการส่ิงท่ีจะเอามาเสพเสวยเวทนา ความสมประสงคของตัณหาอยูท่ีการได

ส่ิงนั้นๆ มา วิธีการใดๆ ก็ตาม ท่ีจะใหไดส่ิงน้ันมา เรียกเปนคําเฉพาะในท่ีนี้วาการแสวงหา หรือปริเยสนา  
ในการไดส่ิงเสพเสวยมาอยางหน่ึง วิธีการท่ีจะได อาจมีหลายวิธี บางวิธีไมตองมีการกระทํา (เชนมีผูให) 

บางวิธีอาจตองมีการกระทํา แตในกรณีท่ีตองมีการกระทํา ส่ิงท่ีตัณหาตองการ จะไมเปนเหตุเปนผลกันกับการ
กระทํานั้นโดยตรง ยกตัวอยาง 

นาย ก. กวาดถนน ไดเงินเดือน ๙๐๐ บาท 
ถาหนูหนอยอานหนังสือเลมนี้จบ คุณพอจะพาไปดูหนัง 
หลายคนคิดวา การกวาดถนนเปนเหตุใหไดเงินเดือน จึงสรุปวา การกระทําคือการกวาดถนนเปนเหตุ 

เงินเดือนเปนผล การไดเงินเดือนเปนผลของการกระทําคือการกวาดถนน แตตามความจริงแท ขอสรุปน้ีผิด เปน

เพียงระบบความคิดแบบสะสมเคยชินและหลอกตัวเองของมนุษย  
ถาจะใหถูก ตองเติมส่ิงท่ีขาดหายไปแทรกเขามาดวย ไดความใหมวา การกระทําคือการกวาดถนน เปนเหตุให

ถนนสะอาด ความสะอาดของถนนจึงจะเปนผลท่ีแทของการกระทําคือการกวาดถนน สวนการกวาดถนนแลวได

เงินเดือน เปนเพียงเงื่อนไขท่ีมนุษยกําหนดวางกันข้ึน หาไดเปนเหตุเปนผลกันแทจริงไม (เงินไมอาจเกิดขึ้นไดจาก

การกวาดถนน บางคนอาจกวาดถนนแลวไมไดเงิน หรืออีกหลายคนไดเงินเดือนโดยไมตองกวาดถนน)  
คําพูดท่ีเครงครัดตามหลักเหตุผลในกรณีนี้ จึงตองวา การกวาดถนนเปนการกระทําท่ีเปนเหตุใหถนน

สะอาด แตเปนเง่ือนไขใหนาย ก. ไดเงินเดือน ๙๐๐ บาท   
ในตัวอยางท่ีสอง ก็เชนเดียวกัน หลายคนคงคิดวา การอานหนังสือจบเปนเหตุ และการไดไปดูหนังกับคุณ

พอเปนผล แตความจริง การอานหนังสือจบเปนเพียงเงื่อนไขใหไดไปดูหนัง สวนท่ีเปนเหตุเปนผลแทจริงก็คือ การ

อานหนังสือจบ เปนเหตุใหไดความรูในหนังสือน้ัน การกระทําคือการอานเปนเหตุ และการไดความรูเปนผล 
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ตามตัวอยางท้ังสองนี้ ถาพฤติกรรมของนาย ก. และหนูหนอย เปนไปตามตัณหา นาย ก. ยอมตองการ

เงินเดือน หาไดตองการความสะอาดของถนนไม และเขาก็ยอมไมตองการทําการกวาดดวย แตท่ีตองกวาด ก็

เพราะจําตองทํา เพราะเปนเง่ือนไขท่ีจะใหไดเงิน   
สวนหนูหนอย ก็ยอมตองการดูหนัง หาไดตองการความรูจากหนังสือน้ันไม และโดยนัยเดียวกัน ก็มิได

ตองการท่ีจะกระทําการอานหนังสือ แตท่ีกระทําคืออานหนังสือ ก็เพราะเปนเง่ือนไขท่ีจะใหไดส่ิงท่ีตัณหาตองการ

คือการดูหนัง   
โดยนัยนี้ พูดตามกฎธรรมชาติ หรือตามกระบวนธรรมแทๆ ตัณหาไมทําใหเกิดการกระทํา และไมทําให

เกิดความตองการท่ีจะทํา การกระทําเปนเพียงวิธีการอยางหนึ่งตามเงื่อนไข ท่ีจะชวยใหการแสวงหาส่ิงเสพเสวย
สําเร็จลุลวงตามความตองการของตัณหา 

ตัวอยางท้ังสองน้ัน แสดงความหมายของฉันทะชัดเจนอยูดวยแลว ฉันทะตองการกุศล หรือตองการตัว
ธรรม ตองการภาวะดีงามหรือความรูเขาใจในความจริงแท   

ถามีฉันทะ นาย ก. ยอมตองการความสะอาดของถนน และหนูหนอยก็ตองการความรูในหนังสือนั้น 

ความสะอาดเปนผลของการกระทํา คือการกวาดถนน ความรูก็เปนผลของการอานหนังสือ ท้ังสองคนตองการผล

ของการกระทําโดยตรง ผลเรียกรองเหตุ คือชี้บงหรือกําหนดการกระทํา เมื่อกระทํา ผลก็เกิดข้ึน การกระทําคือ

การกอผล หรือการกระทําคือการเกิดผล เมื่อนาย ก. กวาด ความสะอาดก็เกิดข้ึน และเกิดข้ึนทุกขณะท่ีกวาด 

เมื่อหนูหนอยอานหนังสือ ความรูก็เกิด และเกิดเรื่อยไปพรอมกับท่ีอาน การกระทําคือการไดผลท่ีตองการ   
ฉันทะตองการภาวะดีงามท่ีเปนผลของการกระทํา และจึงตองการการกระทําท่ีเปนเหตุของผลนั้นดวย   
โดยนัยน้ี ฉันทะทําใหเกิดการกระทํา และทําใหเกิดความตองการท่ีจะทํา หรือทําใหอยากทํา ความขอน้ี

ยอนหลังไปบรรจบกับหลักที่อางไวขางตน คือ ทําใหมองเห็นเหตุผลวา ทําไมทานจึงจัดรวมฉันทะประเภทที่ ๒ คือ  
กัตตุกัมยตาฉันทะ (ความตองการท่ีจะทํา หรือความอยากทํา) เขาเปนขอเดียวกับกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ

2012
  

ถาพฤติกรรมเปนไปโดยฉันทะ นาย ก. ก็มีความตั้งใจกวาดถนน ท่ีเปนสวนตางหากจากการไดเงินเดือน 

หนูหนอยก็อานหนังสือได โดยคุณพอไมตองลอดวยการพาไปดูหนัง และมิใชเพียงเทานั้น ผลทางจริยธรรมมี

มากกวาน้ี แตตอนน้ี เอาแครูวา ตัณหา คือ ตองการเสพ ฉันทะ คือ ตองการธรรมและตองการทํา 

ปัญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหา 

การมีตัณหา หรือมีฉันทะ เปนแรงจูงใจในการกระทํา กอใหเกิดผลในทางจริยธรรม หรือผลในทาง

ปฏิบัติแตกตางกันออกไปไดมาก   
เม่ือบุคคลมีตัณหาเปนแรงจูงใจ การกระทําเปนเพียงเงื่อนไข สําหรับการไดส่ิงเสพเสวยมาปรนเปรอตน 

เขาไมตองการท้ังการกระทําและผลของการกระทําน้ัน จุดมุงประสงคของเขา อยูท่ีการไดส่ิงเสพเสวยน้ันมา   
ในหลายกรณี การกระทําท่ีเปนเง่ือนไขนั้น เปนเพียงวิธีการอยางหนึ่งท่ีจะใหไดส่ิงท่ีเขาตองการ ดังน้ัน  
ก) ถาเขาสามารถหาวิธีการอื่นท่ีจะใหไดโดยไมตองทํา เขาก็จะหลีกเล่ียงการกระทําน้ันเสีย หันไปใชวิธีท่ี

จะไดโดยไมตองทําแทน เพราะถาเปนไปได การไดโดยไมตองทํา ยอมตรงกับความตองการของตัณหามากที่สุด  
ข) ถาจําเปนจริงๆ ไมสามารถหลีกเล่ียงเง่ือนไขน้ันได เขาก็จะทําดวยความรังเกียจ จําใจ ไมเต็มใจ และ

ไมต้ังใจจริง  

                                                 
2012  อางหลักฐานเพิ่มอีกแหงหนึ่งวา “กตฺตุกมฺยตาลกฺขโณ กุสลฉนฺโท” แปลวา กุศลฉันทะ มีความตองการจะกระทํา เปนลักษณะ หรือ

แปลอยางงายๆ วา ลักษณะของกุศลฉันทะ คืออยากทํา (วินย.ฏีกา ๒/๒๙๑) 
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โดยนัยนี้ ผลเทาท่ีพอมองเห็นได ก็คือ   
- เม่ือจะหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีเปนเง่ือนไข เขาอาจหันไปใชวิธีลัดหรือวิธีอื่นใดซึ่งงายท่ีจะใหไดสิ่งเสพมา

โดยไมตองทํา ผลอยางแรงคือการทุจริตในรูปตางๆ เชน นาย ก. อยากไดเงิน ไมมีฉันทะและอุตสาหะใน

งานเสียเลย เขาทนทํางานรอเวลาอยูไมได จึงหันไปหาเงินดวยวิธีลักขโมยแทน หรือหนูหนอยอยาก

ไปดูหนัง ทนอานหนังสือไมได อาจขโมยเงินคุณแมไปดูเอง โดยไมตองรอใหคุณพอพาไป 
- ในเมื่อเขามีแตตัณหาท่ีอยากได แตไมมีฉันทะท่ีอยากทํา เขาจึงทํางานท่ีเปนเง่ือนไขอยางชนิดสักวาทํา 
หรอืทําพอใหเสร็จ หรือทําคลุมๆ พอใหเขาเห็นวาไดทํา ผลคือไมไดความประณีตหรือความดีเลิศของ

งาน และผูทําก็เพาะนิสัยไมดีใหแกตนเอง กลายเปนผูขาดความใฝสัมฤทธ์ิ มักงาย จับจด เปนตน 

เชน นาย ก. สักวากวาดถนนไปวันๆ พอครบเดือนๆ เพื่อไดเงิน หนูหนอยอานหนังสือพอใหคุณพอ

เห็นวาจบแลว โดยไมไดความรูความเขาใจ หรืออาจคดโกงหลอกลวง เชน ไมไดอานเลย หรืออาน

หนาแรก หนากลาง หนาหลัง รอจนเวลาผานไปพอควร ก็มาบอกคุณพอวาอานจบแลว  
- ในเมื่อเง่ือนไขหลักมีชองโหว เกิดความยอหยอน หละหลวม เล่ียงหลบ หลอกได เปนตน ก็เปนเหตุ

ใหตองสรางเง่ือนไขรองตางๆ เขามากระหนาบ เพื่อปองกัน กวดขัน และอุดทางรั่ว ซึ่งเปนการแกท่ี

ปลายเหตุ ทําใหระบบตางๆ ซับซอน สับสน นุงนัง ยืดยาดยิ่งข้ึน เชน ตองหาคนมาคุมนาย ก. 

ทํางาน ต้ังผูตรวจงาน สํารวจเวลาทํางาน หรือใหพ่ีมาคอยดูหนูหนอยอานหนังสือ คุณพอซักถาม

ปญหาเกี่ยวกับเน้ือเรื่องในหนังสือท่ีอาน เปนตน 
ครั้นตัณหาเขาไปครอบงําพฤติกรรมในการปฏิบัติเงื่อนไขรองนั้นไดอีก ความทุจริตหละหลวม

ยอหยอนท้ังหลาย ก็เกิดแทรกซอนมากมาย จนอาจทําใหระบบท้ังหมดฟอนเฟะ หรือเนาเละไป 
- ในเมื่อส่ิงท่ีผูกระทําตองการเปนอยางหน่ึง แตส่ิงท่ีเปนผลของการกระทํานั้นเปนอีกอยางหนึ่ง ผลของ
การกระทําก็ไมอาจเปนตัวกําหนด หรือบงช้ีปริมาณและคุณภาพของการกระทําได เพราะการกระทํา

ไมเปนไปเพื่อผลของมันเอง แตกลายเปนเพียงทาสสําหรับรับใชส่ิงอื่น เม่ือเปนเชนนี้ ก็ยอมเกิดความ

ไมพอเหมาะพอดีระหวางการกระทํา กับผลท่ีพึงประสงค กลาวคือ เมื่อตามความจริง ภาวะดีงามท่ี

ควรจะมีควรจะเปน คืออยางน้ี อยูท่ีตรงนี้ และจะสําเร็จไดดวยการกระทําเทานี้ แตการกระทําของ

ผูทํา กลับเกินเลยมากไปเสียบาง ขาดหยอนนอยไปเสียบาง ไมพอดีท่ีจะใหเกิดภาวะซึ่งเปนผลดีอัน

พึงประสงคนั้น ท้ังน้ีเพราะการกระทํานั้นไปมุงรับใชความตองการส่ิงเสพเสวย ท่ีเปนผลตามเงื่อนไข 

การไดส่ิงเสพเสวยจึงกลายเปนตัวกําหนดหรือบงช้ีการกระทํา   
สูตรสัมพันธสําหรับการกระทําท่ีเปนเง่ือนไขของการไดส่ิงเสพเสวย หรือสูตรของตัณหา มีวา 

“ยิ่งไดส่ิงเสพ ก็ยิ่งทําๆ” หรือ “ยิ่งไดเวทนาอรอย ก็ยิ่งทําๆ” ซึ่งเปนสูตรเปดทาย ทําไปไมรูจบ และ

ถามองกลับดาน ก็กลายเปนวา “ถาไมไดส่ิงเสพ ก็ไมทํา” หรือ “ถาไมไดเวทนาอรอย ก็ไมทํา”   
เม่ือการกระทําไมเปนไปเพื่อผลของมัน และไมพอดีกับผลท่ีเปนภาวะพึงประสงค นอกจาก

ผลดีน้ันจะบกพรองแลว ยังจะกอใหเกิดโทษหรือผลรายตางๆ ไดมากมายอีกดวย ตัวอยางท่ีเห็น

งายๆ ก็คือ การกินอาหาร เมื่อกินดวยตัณหาลวนๆ คราวอรอย ก็กินจนอืดเกินอิ่ม ครั้นไมอรอย

อยางใจ ก็กินนอยจนทองรองครวญ ไมพอดีกับความตองการของรางกาย ทําใหเจ็บปวย เกิดโรค 

(การกระทําคือการกิน เปนเหตุของผลคือรางกายไดรับอาหารพอแกสุขภาพ และเปนเง่ือนไขของการ

ไดเสพรสอรอย)  
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ผลรายในขอน้ีมีไดอยางซับซอน ต้ังแตในชีวิตของบุคคล จนถึงปญหาสังคมในวงกวาง ดังจะ

พิจารณาในตัวอยางตอๆ ไปอีก 
- ในเมื่อการกระทํา กับส่ิงท่ีตัณหาตองการ ไมเปนเหตุเปนผลแกกันโดยตรง ตัณหาจึงรังเกียจการ
กระทํา คือ ไมตองการกระทํา ตัณหาพยายามหลีกเล่ียงการกระทํา โดยพยายามใหไดโดยไมตองทํา 

และเม่ือจําเปนตองทํา ก็ทําโดยจําใจ ดังกลาวแลว ผูกระทําดวยตัณหา (ตามระบบเง่ือนไข) จึงยอม

ไมไดรับความสุขความพึงพอใจในการกระทําน้ัน และแมในผลสําเร็จของการกระทําท่ีเกิดมีเพิ่มพูน

ข้ึนเรื่อยๆ ควบคูไปกับการกระทํา   
มองอีกแงหนึ่งวา ส่ิงท่ีตัณหาตองการ คือของเสพเสวยน้ัน ต้ังอยูลอยๆ ไมสัมพันธตอเนื่องกัน

กับการกระทํา ดังน้ัน ตราบใดที่ยังไมไดส่ิงเสพเสวย ความกระหายอยากตอส่ิงน้ันก็ไมเปล่ียนแปลง 

ยิ่งกวานั้น ความเปนไประหวางกระทําตามเง่ือนไขนั้นแหละ อาจกลายเปนตัวเรงเราหรือกดดันให

ตัณหาต่ืนเตนหว่ันไหวหรือหว่ันหวาดยิ่งขึ้น   
โดยนัยน้ี ภาวะทางจิตของผูเปนอยูหรือกระทําดวยตัณหา จึงไดแกความรอนรน กระวน

กระวาย ความฟุงซาน ความเครียด ความกระสับกระสาย พวงดวยอกุศลธรรมอื่นๆ อันอาจเกิด

ตามมา เชน ความหวาดกลัว ความระแวง ความริษยา เปนตน   
ความไมสมคาดในระหวาง ก็ดี การไมไดสมหวังในบ้ันปลาย ก็ดี ลวนนําไปสูผลรายทางจิตใจท่ี

รุนแรง ใหเกิดความของคับใจ ตลอดถึงโรคทางจิต ผลรายทางจิตขอนี้ เปนส่ิงสําคัญยิ่ง เพราะเปนส่ิง

กอปมปญหาทางจิตใจ ท่ีระบายขยายออกไปเปนปญหาชีวิต ปญหาสังคมท่ีกวางขวาง พึงเทียบกับ

ผลดีของฉันทะดวย เพื่อความชัดเจนเพ่ิมข้ึนในบางแง 

ผลดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะ 

สวนบุคคลผูมีฉันทะเปนแรงจูงใจ ตองการภาวะท่ีเปนผลของการกระทําโดยตรง อันเปนเหตุใหเขามี

ความตองการทํา ดังไดกลาวแลว ดังน้ัน ผลท่ีติดตามมา จึงปรากฏในทางตรงขามกับตัณหา ซึ่งจะเห็นไดโดย

พิจารณาเทียบเอาจากเหตุผลท่ีแสดงไวแลวในตอนวาดวยตัณหาขางตน ในท่ีนี้ จะกลาวไวเพียงโดยยอ กลาวคือ 
- ไมทําใหเกิดการทุจริต แตทําใหเกิดความสุจริต ความขยัน อดทน ความซื่อตรงตองาน และแมแต

ความซื่อตรงตอเหตุผลท่ีเปนไปตามกฎธรรมชาติ 
- ทําใหต้ังใจทํางาน นําไปสูความประณีต ความดีเลิศของงาน เพาะนิสัยใฝสัมฤทธ์ิ ทําจริงจัง เอางาน 

และสูงาน 
- ตรงขามกับความสับสนซับซอนในระบบ และการคอยจองจับผิดกัน จะมีความรวมมือรวมใจ การ

ประสานงาน และการมีสวนรวม เพราะตางมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน ท่ีเปนจุดหมายรวมกัน มิใชมุงส่ิง

เสพเสวยเพ่ือตัวเพื่อตน ท่ีจะตองคอยฉกฉวยเกี่ยงแยงชิงกัน 
- เน่ืองดวยการกระทําเปนไปเพ่ือผลของมันเอง ผลจึงเปนตัวกําหนด หรือช้ีบงปริมาณและคุณภาพของ

งานท่ีเปนเหตุของมัน ดังน้ัน จึงยอมเกิดความพอเหมาะพอดี ระหวางการกระทํากับผลท่ีพึงประสงค 

คือทําเทาท่ีภาวะซึ่งเปนผลดีจะเกิดมีข้ึน เชน กินอาหารพอดีท่ีจะสนองความตองการของรางกายใหมี

สุขภาพดี โดยไมตกเปนทาสของการเสพรส 
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- เน่ืองดวยผูทําดวยฉันทะ ตองการผลของการกระทําโดยตรง และตองการทําใหผลน้ันเกิดข้ึน อีกท้ัง

เขายอมไดประจักษผลท่ีเกิดตอเนื่องไปกับการกระทํา เพราะการกระทํา คือการกอผลซึ่งเขาตองการ 

ความตองการทํา ก็ดี การประจักษผลตอเน่ืองไปกับกระทําทุกขั้นตอน ก็ดี ทําใหเขาไดรับความพึง

พอใจ ความอิ่มใจ ปติปราโมทย ความสุข และความสงบต้ังม่ันของจิตใจ
2013

  
ดวยเหตุน้ี ในทางธรรม จึงจัดฉันทะเขาเปนอิทธิบาทอยางหน่ึง อิทธิบาทเปนหลักสําคัญในการ

สรางสมาธิ ฉันทะจึงทําใหเกิดสมาธิ ซึ่งทานใหช่ือเฉพาะวา ฉันทสมาธิ
2014

 และจึงเปนเคร่ืองสงเสริม

สุขภาพจิต ตรงขามกับตัณหาท่ีทําใหเกิดโรคจิต   
แมในกรณีท่ีทําไมสําเร็จ คือไมสามารถทําใหผลของการกระทําน้ันเกิดมีจนลุลวงถึงท่ีสุด ฉันทะ

ก็ไมกอใหเกิดทุกข ไมทําใหเกิดปมปญหาในใจ ท้ังนี้ เพราะการกระทําท่ีสําเร็จผลหรือไม ก็คือความ

เปนไปตามเหตุผล เหตุเทาใด ผลก็เทานั้น หรือเหตุเทานี้ ปจจัยขัดขวางเทานั้น ผลก็มีเทาน้ี เปนตน 

ผูทําการดวยฉันทะ ไดเริ่มตนการกระทํามาจากความคิดหรือความเขาใจเหตุผล และไดประจักษผล

ควบมากับการกระทําท่ีเปนเหตุ จึงไมเกิดทุกขหรือปมในใจเพราะฉันทะ   
ถาทุกขหรือปมนั้นจะเกิดข้ึน ก็เปนเพราะเปดชองใหตัณหาสอดแทรกเขามา (เชนเกิดความหวง

กังวลเกี่ยวกับตัวตนขึ้นวา คนนั้น คนนี้จะวาเราทําไมสําเร็จ หรือวา ทําไมเขาทําได เราทําไมได ดังน้ี

เปนตน
2015

) 

สภาพการกิน ภายใต้ครอบงําของระบบเงื่อนไข 

เพ่ือความเขาใจในดานหลักการตอไปอีก พึงพิจารณาตัวอยางตอไปน้ี 
เมื่อรางกายขาดอาหาร ยอมตองการอาหารมาบํารุงเล้ียงรางกาย เพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดตอไป ความ

ตองการอาหารนี้ แสดงออกเปนอาการอยางหน่ึง เรียกวาความหิว คือตองการกิน เมื่อกระบวนธรรมดําเนินมาถึง

ตอนนี้ ถือวาตัดตอนออกไปไดเปนชวงท่ีหนึ่งของพฤติกรรมในการกิน  
ชวงน้ีทางธรรมถือวา เปนกระบวนการทํางานของรางกาย ซึ่งเปนสวนวิบาก เปนกลางในทางจริยธรรม 

คือไมดีไมช่ัว ไมเปนกุศลไมเปนอกุศล แมแตพระอรหันตก็มีความหิว 
ความหิวเปนแรงเรา ทําใหเกิดการกระทําคือการกิน และเปนตัวกําหนดพฤติกรรมในการกิน เชน หิว

มากทําใหกินมาก หิวนอยทําใหกินนอย   

                                                 
2013  ความตอนนี้ อาจยกเอาคําบรรยายการเจริญอานาปานสติ ใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๙๐/๒๖๕ เปนตัวอยางประกอบ ณ ที่นั้น ทานกลาวถึงวา

เม่ือผูเจริญอานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาออกอยู ฉันทะก็เกิดขึ้น เมื่อฉันทะเกิดขึ้น ลมหายใจก็ละเอียดขึ้น กําหนดลมหายใจ

นั้นตอไป ปราโมทยก็เกิด ดังนี้เปนตน (ดูประกอบ วินย.ฏีกา ๒/๒๙๑) 

2014  “ถาภิกษุอาศัยฉันทะ ไดสมาธิ ไดภาวะจิตมีอารมณเดียว, นี้เรียกวา ฉันทสมาธิ” (สํ.ม.๑๙/๑๑๕๐/๓๔๔) 

2015  ความคิดลักษณะนี้ เปนขั้นมานะ แตตองมีตัณหายืนพื้นอยู คือความอยากในความม่ันคงถาวรของตน ซ่ึงโยงตอไปจนถึงมานะใน

ตอนท่ีเปนความอยากใหเราไดชื่อวาเปนผูทําสําเร็จ (พึงอาง อภิ.ป.๔๒/๔๑๘/๒๔๑ แตบาลีตอนนี้คงตกขอความสําคัญไป ดังปรากฏ

ขอความเต็มท่ีนําไปอางใน วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๑๗ เฉพาะสวนที่ประสงคในที่น้ี ไดแกขอความวา มานสังโยชน อาศัยภวราคสังโยชน 
(เกิดขึ้นไดโดยเหตุปจจัย); ตามหลักฝายอภิธรรมถือวา มานะมีโลภะเปนปทัฏฐาน และเกิดเฉพาะในจิตที่เปนโลภมูล หรือโลภ-

สหรคต (ประกอบดวยโลภะ) พูดอยางงายๆ มานะก็สืบทอดมาจากตัณหานั่นเอง ดู อภิ.สํ.๓๔/๙๑๙/๓๕๘; สงฺคห.๙; สงฺคห.ฏีกา 

๑๐๙; วิสุทฺธิ.๓/๔๔) 
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แตความหิวไมใชส่ิงเดียวที่กําหนดหรือบงชี้พฤติกรรมในการกิน พูดอีกอยางหนึ่งวา ความหิวอยางเดียว

ไมอาจอธิบายพฤติกรรมท้ังหมดของการกิน หรือวา คนไมใชกินเพราะหิวอยางเดียว ดังนั้น จึงไดกลาววาเม่ือ

ความหิวเกิดขึ้นแลว หรือเม่ือความตองการกินเกิดขึ้นแลว ถือเปนจบชวงท่ีหน่ึงของพฤติกรรมในการกิน   
ทีน้ี พอเขาสูชวงท่ีสอง ตามปกติสําหรับมนุษยปุถุชน ก็จะมีแรงเราหรือแรงจูงใจอีกอยางหนึ่ง เขามา

กําหนดพฤติกรรมในการกินรวมกับความหิวดวย ตัวควบน้ีก็คือตัณหา   
ตัณหาที่เขามาในตอนนี้ มีไดท้ังสองอยาง อยางแรกคือ ความรนในการปกปองความม่ันคงถาวรของ

ตัวตน หรือ ภวตัณหา ซึ่งจะเห็นไดชัดในกรณีท่ีหิวมาก คือรางกายขาดอาหารมาก และตกอยูในภาวะท่ีอยากจะ
ไดอาหารมากิน ตัณหานี้จะกอใหเกิดความรูสึกกลัวตาย ความวิตกกังวล ความกระวนกระวาย ความทุรนทุราย

เพิ่มเติมเขามา ผนวกกับความทุกขตามปกติจากการอดอาหาร ยิ่งตัณหาแรงเทาใด อาการก็ย่ิงเปนไปมากตาม
อัตรา จากนั้นก็จะมีการแสวงหาอาหาร พฤติกรรมในการแสวงหาท่ีตัณหาเปนผูบัญชานั้น ยอมดําเนินไปไดอยาง
รุนแรง และไมตองคํานึงถึงความชอบธรรม2016

 อยางไรก็ตาม พฤติกรรมข้ันแสวงหานี้ จะขอขามไปกอน เพื่อจะ

ไดเนนเรื่องซึ่งกําลังพิจารณา คือขั้นการกิน 
ตัณหาอยางท่ี ๒ ท่ีจะเขามา ก็คือ กามตัณหา หรือความกระหายอยากในการเสพเวทนาอันอรอย 

กามตัณหาจะเขามารวมกับความหิว ในการกําหนดพฤติกรรมการกิน   
การรวมกําหนดน้ี อาจเปนไปในทางเสริมกันก็ได บ่ันทอนกันก็ได เหมือนกับผูไดรับผลประโยชนสอง

ฝายเขามาชิงผลประโยชนกัน ถาตางไดผลประโยชนก็ชวยกัน ถาฝายหนึ่งได อีกฝายหน่ึงไมได ก็ขัดกัน   
ถาความหิวกําหนดฝายเดียว พฤติกรรมก็จะเปนไปในรูปท่ีวาหิวมาก ก็กินมาก หิวนอยก็กินนอย ถา

ตัณหากําหนดฝายเดียว พฤติกรรมก็จะเปนไปในรูปวา อรอยมากก็กินมาก อรอยนอย ก็กินนอย   
แตน่ันเปนเพียงขอสมมติ ตามปกติ ตัณหาไมเคยยอมปลอยใหความหิวกําหนดพฤติกรรมฝายเดียว 

ตัณหาจะตองแทรกเขามาเสมอ และเมื่อความหิวกับตัณหาเขามารวมกันกําหนด ความหิวจะเอาอกเอาใจตัณหา 

โดยชวยเหลือวา ถาหิวมาก ก็ชวยใหอรอยมากขึ้น แตก็ชวยไดเพียงบางสวนเทาน้ัน ไมอาจใหหิวกับอรอยเทากัน

                                                 
2016  อาจมีผูสงสัยวา ในเม่ือการแสวงหาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากตัณหา ผูไมใชตัณหา ก็เปนอันไมตองแสวงหาอาหารหรืออยางไร พึง

เขาใจวา คําวา ปริเยสนา หรือแสวงหา ที่กลาวขางตน เปนคําที่ใชอยางศัพทเฉพาะ เพื่อแยกความหมายใหตางจากคําวา กระทํา โดย

ใหหมายถึงวิธีการตางๆ ท่ีจะใหไดส่ิงท่ีตองการมา อันเปนความหมายท่ีกวาง จะมีการกระทําหรือไมก็ได   
   แตในกรณีใด การแสวงหาเปนเหตุโดยตรงของผลท่ีจะเกิดขึ้น ในกรณีนั้น การแสวงหาก็เปนเพียงการกระทําอยางหน่ึงใน

ความหมายอยางปกติธรรมดา เหมือนอยางในกรณีน้ี รางกายตองการอาหาร จะตองกินอาหารจึงจะดํารงชีวิตอยูหรือมีสุขภาพดีได 

การแสวงหาเปนเหตุโดยตรงแหงการเกิดมีของอาหารท่ีจะตองกินนั้น การแสวงหาจึงเปนการกระทําเพื่อผลของมันเอง  
   จุดที่จะตัดสินความแตกตางวาเปนอะไรแน อยูท่ีวากินเพื่ออะไร ถากินเพื่อเสพรส คือการกินเปนเง่ือนไขสําหรับการไดเสพรส

อรอย ระบบแหงความเปนเหตุเปนผลก็คลาดเคล่ือนเสียไป แตถากินเพื่อสนองความตองการของรางกาย ความเปนเหตุเปนผลก็

ตอเน่ืองกันไปตลอดระบบ   
   ผูท่ีไมปฏิบัติการดวยตัณหา เริ่มตนพฤติกรรมในกรณีอยางน้ี ดวยความคิด ความรูเขาใจ หรือความสํานึกเหตุผลวา อาหาร

เปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิต (ท่ีจะดํารงอยูดวยดี สามารถทํากิจหนาท่ีบําเพ็ญคุณประโยชนตางๆ ได) จึงจะตองหาอาหารมากินเพื่อ

สนองความตองการของรางกาย ถาความเปนเหตุเปนผลดําเนินไป โดยมีความคิดหรือความสํานึกอยางนี้เปนฐาน ทางธรรมถึงกับ

กําหนดใหการแสวงหาอาหารโดยทางชอบธรรม เปนหนาที่อยางหนึ่งท่ีจะตองทําทีเดียว และใหเพียรพยายามในการแสวงหาน้ันดวย 

แมแตพระภิกษุ ซ่ึงควรมีชีวิตที่ขึ้นตออาหารนอยที่สุด ทานก็ใหมีอุตสาหะในการแสวงหาตามวิธีที่เปนแบบแผนของตน (ดู วินย.๔/

๘๗/๑๐๖; ๑๔๓/๑๙๓ เรื่องในท่ีมานี้ อาจชวยใหเห็นความตางอีกแงหน่ึง ระหวางการแสวงหาที่เปนการกระทําและเปนหนาที่ กับ

การแสวงหาที่เปนเพียงการหาทางใหไดมาเสพเสวยโดยไมตองทํา) 
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ไดเสมอไป ผลในทางพฤติกรรมจึงปรากฏวา บางทีหิวมากแตไมอรอย กินนอยเกินไป บางทีหิวไมมาก แตอรอย 

กินมากเกินไปจนทองแนนอืด บางทีหิวนอยไมอรอย ไมยอมกินเสียเลย ดังน้ีเปนตน   
จุดท่ีเปนปญหาก็คือ ตามปกติ ความหิวเปนสัญญาณบอกความตองการของรางกาย เม่ือกินพอดีกับ

ความหิว ก็พอดีกับความตองการของรางกาย แตเมื่อกินดวยตัณหาตามความอรอย บางคราวก็นอยไป บางคราว

ก็มากเกินไป เกิดเปนโทษแกรางกาย   
ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะวา การกิน เปนการกระทํา และการไดสนองความตองการของรางกาย เปนผล

โดยตรงของการกระทําคือการกินน้ัน   
สวนในกรณีของตัณหา การกินเปนการกระทํา การไดเสพรสอรอย ตองอาศัยการกิน แตไมใชผล

โดยตรงของการกระทําคือการกินน้ัน พูดตามหลักขางตนวา การกินเปนเหตุใหรางกายไดรับอาหารสนองความ

ตองการ แตเปนเง่ือนไขใหตัณหาไดเสพรสอรอยสนองความอยาก   
โดยนัยน้ี ตัณหามิไดตองการการกระทําคือการกิน และตัณหาก็มิไดตองการภาวะที่รางกายไดรับอาหาร

ซึ่งเปนผลของการกระทําน้ัน ตัณหาตองการเสพรสอรอยอยางเดียว แตการกินเปนเง่ือนไขอันจําเปนท่ีจะให

ตัณหาไดเสพรสอรอย ไมมีทางเลือกยางอื่น จึงตองกิน ถายิ่งอรอยก็ยิ่งกิน ไมคํานึงวาจะเกินความตองการของ

รางกายหรือไม แตถาไมอรอยก็จะไมยอมกิน ไมคํานึงวารางกายจะไดรับอาหารนอยเกินไปหรือไม ซ้ํายังรูสึกวา

การเคี้ยวการกลืนกิน ลวนเปนการกระทําท่ียากลําบาก ฝน นาเหน็ดเหนื่อยไปหมด รางกายจึงเปนเพียงผูพลอย

ไดรับผลโดยเขาไมไดต้ังใจใหเลย   
ถาจะพูดเปนภาพพจน ก็เหมือนดังวา ชีวิตรางกายท่ีตองการอาหารเปนฝายหน่ึง คนท่ีกินดวยตัณหาเปน

อีกฝายหน่ึง เม่ือกายขาดอาหาร ก็ตองการเอาอาหารเขามาเพิ่มเติม ซึ่งทําไดโดยการกิน ชีวิตทางกายตองการกิน 

แตกายกินเองไมได ตองอาศัยคนชวยกินให ภาวะเชนน้ีทําใหกายลําบากมาก เพราะคนไมคอยเอาใจใสท่ีจะชวย 

และชวยอยางเสียมิได กายจึงไดอาหารพอบางไมพอบาง บางคราวขาดแคลนมาก ตองร่ํารองโอดครวญ คนจึง

ชวยกินให  
เมื่อเปนเชนนี้ กายจึงหาวิธีหลอกลอใหคนชอบกิน โดยใหรางวัลวา ในเวลากิน ใหคนไดรสอรอย 

ปรากฏวา คราวน้ีไดผล พอกายสงสัญญาณนิดเดียว คนก็ขมีขมันขวนขวายกิน บางทีกายไมหิวเลย ไมสง

สัญญาณสักนิด คนเจออรอยเขา ก็กินเสียมากมายจนเกินท่ีกายตองการ   
เปนอันวา คราวน้ีการกินมีความหมายสําหรับท้ังสองฝาย คือ สําหรับชีวิตทางกาย การกินหมายถึงการ

ไดอาหารมาเพิ่มเติมเสริมซอมสวนขาดแคลน แตสําหรับคน การกินหมายถึงการไดเสพรสอรอย คราวนี้ไมแต

กายเทาน้ันท่ีอยากกิน คนก็อยากกินดวย  
(ความจริงคนไมใชอยากกิน เขาไมไดตองการเอาอาหารใสผานลงไปหรอก เขาอยากเสพรสอรอยเทา

น้ันเอง ขอใหลองนึกสมมติดูวา ถาคนตองกินอาหารสัก ๒ จาน โดยไมมีรสชาติใดเลย การเค้ียวและการกลํ้า

กลืนจะกลายเปนส่ิงท่ีตองฝนทน ยากลําบากหรือทุกขทรมานเพียงใด แตถาอรอย อาจรูสึกแตเพียงรส ไมไดนึก

ถึงการเคี้ยวกลืน จนแมแตจานท่ี ๓ ก็แทบจะมาไมทัน)   
เม่ือทําใหคนอยากกินไดแลว กายก็คอยสบายข้ึน เพียงคอยนอนรออยู คนเขากระตือรือรนกินของเขา

เอง พอคนกินอรอยของเขาไป กายก็พลอยไดรับอาหารท่ีตองการไปดวย  
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อยางไรก็ตาม วิธีสรางเงื่อนไขหลอกคนอยางนี้ มิใชจะไดผลดีมากมายนัก บางครั้งก็กลับทําใหกาย

ประสบผลรายอยางหนัก ถาคนนั้นเปนคนชนิดไมมีสํานึก ไมรูจักคิดคํานึงถึงอะไรๆ เสียเลย ถูกหลอกเสียเต็มที่ 

จะเอาแตเสพรสอยางเดียว ความเดือดรอนก็หวนกลับมาตกแกกาย บางคราวกินไมพอท่ีกายตองการ เพราะไม

อรอย บางคราวอรอย กินไมใชแคเกินตองการเทาน้ัน แตกินถึงขนาดท่ีกายรับไมไหว ปวยไขไปเลย  
เปนอันวา การกระทําท่ีเปนเหตุคือการกิน ไมพอเหมาะพอดีท่ีจะใหเกิดผล คือการแกไขความขาดแคลน

ท่ีรางกายตองการ ยิ่งกวาน้ัน ยังมีบอยครั้งท่ีคนผูถูกหลอกนั้น ไปเที่ยวกอเรื่องวุนวายตางๆ ขางนอก พาคนอื่น

ตลอดจนสังคมเดือดรอนกันไปหมด 
การสืบพันธ์ุ: ระบบธรรมชาติที่แทบเลือนหาย ภายใต้อารยธรรมแห่งกามคุณเรื่องทํานองน้ี

อีกสักเรื่อง ท่ีอาจจะชัดยิ่งขึ้นไปอีก นาจะไดแกเรื่องการสืบพันธุของมนุษย มองอยางภาพพจนเสมือนดังวา ชีวิต

ท่ีตองการสืบพันธุ เปนฝายหน่ึง คนท่ีเสพเวทนา เปนอีกฝายหนึ่ง ชีวิตตองการผลคือพันธุไวสืบตอตน แตชีวิต

ไมสามารถทํากิจเพื่อใหเกิดผลนั้นเองได จําตองอาศัยคนชวยทําให   
เพ่ือใหไดผลเปนอยางดี ชีวิตจึงลอคนดวยรางวัลคือสุขเวทนา เฉพาะอยางยิ่งทางดานกายสัมผัสเนื่อง

ดวยการทํากิจน้ันแกคน จนทําใหการทํากิจน้ัน มีความหมายแกท้ังสองฝาย กลาวคือ สําหรับชีวิต กิจกรรม

เพศสัมพันธ หมายถึงการไดพันธุไวสืบตอตน สําหรับคน กิจกรรมเพศสัมพันธหมายถึงการไดเสพสุขเวทนา  
เม่ือเรื่องเปนไปถึงข้ันนี้แลว ชีวิตก็ไมตองยากลําบาก เพียงแตรอคอยอยูเฉยๆ เมื่อคนกระทําตามความ

ตองการของเขา ชวิีตก็พลอยไดรับผลท่ีตนตองการไปดวย  
อยางไรก็ตาม เรื่องน้ีก็เหมือนกับในกรณีของการกินอาหาร กลาวคือ ในเมื่อคนกระทําการ มิใชเพื่อได

พันธุซึ่งเปนผลของการกระทําน้ันโดยตรง แตกระทําเพราะมันเปนเง่ือนไขใหเขาไดรับสุขเวทนา การกระทําก็จึงไม

เปนไปอยางพอเหมาะพอดีเพียงเทาท่ีจะใหเกิดผลของมัน คือการไดพันธุท่ีชีวิตตองการ แตความอยากเสพสุข

เวทนาในดานนี้ ไดทําใหคนกระทําการซึ่งถือกันวาเกินพอดี และรุนแรงไดมากมาย จนเกิดเปนโรคภัยไขเจ็บและ

อาชญากรรมทั้งโดยตรงและโดยออม ท้ังขนาดยอยและขนาดใหญ เปนผลรายท้ังแกคนผูน้ันเอง และแกผูอื่น 

ตลอดจนสังคมทั่วไปท้ังหมด 
เรื่องของการสืบพันธุน้ี ยังมีความเปนไปที่ซับซอนยิ่งกวาการกินอาหารอีก กลาวคือ ความไมสมดุล มิใช

มีเพียงแคความไมพอเหมาะพอดี ระหวางการกระทํากับผลที่ตองการเทาน้ัน คนผูถูกลอใหกระทํา ยังหันกลับมา

ยอนหักหลังชีวิตผูเปนเจาของความมุงหมายในการกระทําอีกดวย คือ มีบอยคร้ังท่ีคนตองการเสพแตสุขเวทนา

อยางเดียว ไมตองการใหชีวิตไดผลคือพันธุท่ีมันตองการ คนจึงกระทําการท่ีเปนเง่ือนไขใหเขาไดเสพเวทนาอัน

อรอยสนองความตองการของเขาฝายเดียว พรอมกับใชวิธีตางๆ ขัดขวางกีดกันไมใหชีวิตพลอยไดรับผลท่ีมัน

ตองการแตอยางใดท้ังส้ิน   
เพียงเทานั้นก็ยังพอทําเนา เม่ือคนเจริญดวยตัณหามากข้ึน เขาย่ิงทําสกปรกเอากับชีวิต หรือเอาเปรียบ

ชีวิตมากขึ้นไปอีก จะวาเขาซอนกลชีวิตเขาบางก็ได คราวนี้ เขาพุงความสนใจมายังสุขเวทนาท่ีชีวิตใชเปนรางวัล

ลอเขา แลวก็ครุนคิดหาทางท่ีจะทําใหสุขเวทนาน้ันเขมขนแหลมคมหนักหนวงทวมทนยิ่งขึ้น เขาคิดคนอุปกรณ

และวิธีการตางๆ ข้ึนมายั่วยุเรงเราโหมกระพือไฟแหงตัณหา ใหมีความรนรานที่จะเสพเวทนาอยางแรงกลายิ่งขึ้น 

และจัดสรรปรุงแตงวัสดุอุปกรณพรอมท้ังวิธีการสําหรับเสพเสวย ใหวิจิตรผลาดแผลงพิสดารท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไป

ได ดังท่ีเกิดมีสถานอบายมุขและแหลงบําเรอตางๆ   
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ในการน้ี เขามิไดแยแสหรือใหโอกาสแกความตองการของชีวิตอยางใดเลย และเขายังไดนําเอาวิธีการ

อยางนี้ไปใชปฏิบัติกับกิจกรรมในการกินอีกดวย จึงปรากฏเปนการเสพติดในแบบตางๆ แพรหลายท่ัวไป
2017 

มนุษยท่ีวาเจริญมีอารยธรรม ควรจัดการสรรวิธีปฏิบัติ ท่ีจะใหเรื่องการสืบพันธุนี้ เกิดมีผลดีแกชีวิตและ

สังคม โดยพัฒนาจิตใจของคนใหมีความซื่อตรงจริงใจและความปรารถนาดีอยางแทจริงตอชีวิตและตอสังคมนั้น 

และใหคนรูจักมีชีวิตอยูดวยปญญา ท่ีมองเห็นตระหนักและรูเทาทันความมุงหมายแทจริงของความตองการใน

ระบบของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติแตพอดี ไมปลอยใหเกิดความลุมหลงมัวเมาจนเกินไป ใหระบบกิจกรรมสนอง

ความตองการดานน้ี ท้ังความตองการแทของธรรมชาติ และความตองการเทียมของคน พอสมดุลกัน เปนไปดวย

ความรูจักประมาณ มิฉะน้ัน อารยธรรมท่ีเรียกๆ กันนี้ ก็จะเปนไดแคอารยธรรมจอมปลอม และนาจะตองลม

สลายเพราะกัดกินตัวมันเอง ท่ีจะไปถึงสันติสุขน้ัน เปนอันไมตองพูดถึง 

กินด้วยปัญญา พาให้กินพอดี  

หันกลับมาพูดเรื่องการกินตอไปอีก เทาท่ีกลาวมา ไดพูดถึงแรงเราท่ีกําหนดพฤติกรรมในการกินแลว ๒ 

อยาง คือ ความหิว และตัณหา แตความจริงยังมีแรงเราอีกอยางหน่ึง ท่ีสามารถเขามารวมกําหนดพฤติกรรมน้ี

ดวย แรงเราน้ัน คือฉันทะ ความใฝธรรม หรือความใฝดี  
ในกรณีของความหิวน้ัน ฉันทะ หมายถึงความตองการภาวะดีงาม ท่ีมีคุณคาเปนคุณประโยชนแกชีวิต

อยางแทจริง กลาวคือ ความดํารงอยูดวยดีของชีวิต หรือความเปนอยูอยางดีงามของชีวิต หรือภาวะดีงามท่ีชีวิต

ควรจะเปน คือเมื่อชีวิตจะเปนอยู ก็พึงเปนอยูดวยดี อยางเกื้อกูล อยางมีคุณประโยชน ไดแกสุขภาพ ความอยู

สบาย ความไมมีโรค ความไมมีปญหา ความไมเปนภาระ (เกินกวาท่ีควรจะเปน) ความคลองแคลวเกื้อกูลแกการ

ทํากิจ เฉพาะอยางยิ่งความเกื้อหนุนตอการพัฒนาชีวิต  
กระบวนธรรมท่ีฉันทะจะเกิดข้ึน ไมเหมือนกับตัณหา กระบวนธรรมของตัณหานั้น กอตัวขึ้นภายใน

ความหอหุมของอวิชชา พออรอย พอถูกใจ ก็ชอบ พอไมอรอย ไมถูกใจ ก็ไมชอบ พอไดเวทนา ตัณหาก็เกิด 

ตอเนื่องตามกันไปไดอยางเปนไปเอง ตามท่ีรูสึก โดยไมตองใชความคิด ไมตองใชความสํานึกหรือความเขาใจ

ใดๆ ท้ังนั้น
2018

   
สวนกระบวนธรรมของฉันทะ เปนกระบวนธรรมแบบดับอวิชชา หรือจะเรียกวากระบวนธรรมแหง

ปญญาก็ได คือ ตองใชความคิด ความเขาใจ หรือมีความสํานึกรู กลาวคือ เม่ือจะกินอาหาร เกิดความสํานึกรู

หรือความรูคิดเขามาแทรก ไมปลอยกระแสความรูสึกไหลเรื่อยจากเวทนาสูตัณหาเตลิดไป กระบวนธรรมฝาย

อวิชชาตัณหาก็ดับ หรือเงียบหาย กลายเปนกระบวนธรรมดับอวิชชาขึ้นมาแทน   

                                                 
2017  แงที่การสืบพันธุเทียบกับการกิน ยุติเพียงแคในดานตัณหาเทานี้ สวนในดานฉันทะ ไมมีแงที่จะเทียบได เพราะการสืบพันธุไมมี

เหตุผลเก่ียวกับการใหชีวิตเขาถึงภาวะที่ดีงามใดๆ มีแตอํานาจของภวตัณหาที่จะรักษาความม่ันคงถาวรของอัตตาอยางเดียว  
   พูดอีกนัยหนึ่งวา การปฏิบัติธรรมตองอาศัยการกิน แตไมตองอาศัยการสืบพันธุ หรือวา การกินจําเปนสําหรับการปฏิบัติธรรม 

แตการสืบพันธุไมจําเปนสําหรับการปฏิบัติธรรม หรือวา ชีวิตที่มีอยูแลวนี้ จะเปนอยูไดตองอาศัยการกิน แตไมตองอาศัยการ

สืบพันธุ ดังน้ัน จึงไมมีเหตุผลสําหรับใหฉันทะเกิดขึ้น  
2018   ความคิดความเขาใจท่ีวาน้ี เปนชนิดที่แทรกเขามาตัดหนาตัณหา จึงไมพึงสับสนกับความนึกคิดที่เกิดตามเพื่อรับใชสนองตัณหา คือ

คิดหาทางแสวงหามาปรนปรือมัน 



๙๙๘  พุทธธรรม 
 

ตัวเริ่มที่เขามาดับอวิชชา และตัดหนาตัณหา ก็คือโยนิโสมนสิการ
2019

 ซึ่งแปลกันมาวา การพิจารณาโดย

แยบคาย แปลงายๆ วา ความคิดแยบคาย คิดถูกทาง หรือคิดเปน คือคิดตรงสภาวะ หรือคิดตรงตามเหตุตามผล   
ในกรณีนี้ โยนิโสมนสิการ คิดสอบถามสืบสาววา การกินเปนการกระทําเพื่อผลอะไร อะไรเปนผลของ

การกระทําคือการกิน หรือพูดงายๆ วา กินเพื่ออะไร และสํานึกรูวา การกินเปนการกระทําเพื่อผล คือการท่ี

รางกายไดอาหารไปซอมเสริมตัวมัน หรือกินเพื่อสนองความตองการของรางกายใหรางกายมีสุขภาพ ไรโรค อยู

สบาย แคลวคลอง เหมาะแกการทํากิจ ซึ่งเปนภาวะดีงามท่ีควรจะมีจะเปนสําหรับชีวิต เพื่อใหกายเปนกายที่ดี 

เพื่อใหชีวิตเปนชีวิตท่ีดี ตามสภาวะของมัน   
ท้ังนี้ มิใชกินเพื่อมุงเอร็ดอรอย เพ่ือสนุกสนานมัวเมา เพ่ือโกเกหรูหรา เปนตน

2020
 จนกลายเปนผลราย

ตอสุขภาพบาง เปนเหตุเบียดเบียนกันบาง กอใหเกิดกิเลสอื่นๆ เพิ่มข้ึนบาง ไมเปนไปเพื่อผลท่ีพึงประสงคของ

การกินอาหาร    

การคิดตามเหตุผล ตรงตามสภาวะ คือโยนิโสมนสิการน้ี ไมใชแรงจูงใจ โดยตัวของมันเอง แตมันเปน

ปจจัยใหเกิดแรงจูงใจฝายกุศล ท่ีเรียกวาฉันทะ คือนําไปสูความพอใจ ความปรารถนา ความตองการ ในภาวะดี

งาม ภาวะอยูดี หรือภาวะที่ควรจะเปนของชีวิต อันไดแกความมีสุขภาพ ความคลองสบายของกายนั้น  
เม่ือฉันทะเกิดข้ึนแลว ก็เขามารวมกําหนดพฤติกรรมในการกิน เปนแรงเราท่ีสาม เปนตัวควบกับความ

หิว และเปนตัวคานกับตัณหา โดยเกิดแทรกซอนสลับกับตัณหาน้ัน ถามีกําลังมากพอ ก็จะตัดโอกาสของตัณหา

ไปเสียทีเดียว   
ฉันทะท่ีเกิดขึ้นในกรณีของการกินนี้ ก็จะชวยนําไปสูคุณธรรมที่เรียกวา โภชเนมัตตัญญุตา แปลวา 

ความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดี ในการกิน หรือกินพอดี 

เทาท่ีกลาวมาในเรื่องการกินน้ี จะเห็นวามีแรงเรา หรือแรงจูงใจอยู ๓ ประเภท คือ ความหิว ซึ่งเปน

แรงจูงใจเฉพาะกิจ เปนกลางๆ ในทางจริยธรรม คือไมดี ไมช่ัว โดยตัวของมันเอง และมีตัณหา กับฉันทะ ซึ่ง

เปนแรงจูงใจท่ัวไปที่เขามาประกอบรวม โดยเปนภาวะตรงขามของกันและกัน ตัณหาเปนฝายเสียหรืออกุศล 

ฉันทะเปนกุศล หรือฝายดี 
  

                                                 
2019   พึงเทียบกระบวนธรรม “โยนิโสมนสิการ เปนอาหารของสติสัมปชัญญญะ, สติสัมปชัญญะ เปนอาหารของอินทรียสังวร...โยนิโส

มนสิการบริบูรณ ยอมทําใหสติสัมปชัญญะบริบูรณ, สติสัมปชัญญะบริบูรณ ยอมทําใหอินทรียสังวรบริบูรณ” (องฺ.ทสก.๒๔/๖๒/

๑๒๗) 

2020   พึงระลึกถึงคําสอนใหพิจารณาในการบริโภคใชสอยปจจัยสี่ ที่ทานใชคําวา “โยนิโส ปฏิสังขา” (ไวพจนคําหนึ่งของโยนิโสมนสิการ; 
บทพิจารณาน้ี ในสมัยหลังเรียกกันเปนแบบวา ตังขณิกปจจเวกขณ แตเรียกกันอยางชาวบานวา ปฏิสังขา-โย) ซึ่งพระพุทธเจาตรัส
บอยๆ เฉพาะการบริโภคอาหารโดยการพิจารณาอยางนี้ ทานจัดเปนโภชเนมัตตัญุตา เชน ม.ม.๑๓/๒๙/๒๗; ม.อุ.๑๔/๙๖/๘๓; 
สํ.สฬ.๑๘/๓๑๘/๒๒๑; องฺ.ติก.๒๐/๔๕๕/๑๔๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๕๑; องฺ.อฏก.๒๓/๙๙/๑๖๙; ฯลฯ 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๙๙๙ 
 

  

ขอพิจารณาเชิงซับซอน 
เมื่อใฝ่ร้าย กับใฝ่ดี แทรกซ้อนชิงกัน  

อาจมีผูแยงขึ้นมาในตอนนี้วา ความอยากมีสุขภาพดี นาจะเปนตัณหา เพราะคนอาจจะอยากมีสุขภาพดี 

แข็งแรง เพื่อจะไดสามารถเสพสุขเวทนาไดอยางเต็มท่ี คําแยงน้ีเกิดจากความคิดแบบตีคลุม ไมถูกหลักวิภัชชวาท 

หรือหลักพุทธศาสนาท่ีวา ใหแยกแยะองคประกอบ เหตุผล ปจจัยตางๆ ออกไปวินิจฉัยเปนอยางๆ ใหชัด จึงจะได

ความจริงแนแท ไมใชเอาข้ันตอน ปจจัยและองคประกอบตางๆ เขามาปะปนสับสนกัน แลววินิจฉัยตีคลุมลงไป  
ในกรณีนี้ ความมีสุขภาพ ไรโรค อยูสบาย เปนธรรม เปนภาวะดีงามเกื้อกูลอยูในตัวของมัน ตัดตอน

ขาดไปได สวนใครจะเอาความมีสุขภาพไปใชเพื่ออะไร ก็เปนอีกข้ันตอนหนึ่ง
2021

 เขาอาจจะตองการมีสุขภาพ มี

รางกายดี เพ่ือจะใชบําเพ็ญประโยชน หรือเพ่ือปฏิบัติธรรมกําจัดกิเลสก็ได ไมจําเปนตองมุงเพื่อเอาไปใชเสพเสวย

สุขเวทนาเสมอไป และนั่นก็คือ ตองตัดเปนอีกชวงตอนหนึ่ง   
ความจริง ความคิดของคนทั่วไปท่ีสําเร็จออกมาครั้งหน่ึงๆ มักจะมีองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ผสม

ซอนกันอยู ซึ่งจะตองแยกแยะออกไปเสมอ บางทีก็ซับซอน ตองซอยละเอียดยิ่งไปกวาท่ีกลาวมาเสียอีก  
บางคนอาจคิดวา เรากินแตพอดี จะไดเปนคนแข็งแรงสวยงาม หรือวาจะไดเปนคนมีสุขภาพดี ความคิด

อยางน้ีอาจซอยไดเปน ๓ ตอน คือ รูคิดวา ผลท่ีพึงประสงคของการกิน คือความมีสุขภาพหรือรางกายแข็งแรง 

หรือรูวากินเพื่อสุขภาพ ใหรางกายคลองสบาย ตอนหน่ึง เกิดความพอใจ หรือตองการความมีสุขภาพ ความ

คลองสบายของรางกาย ท่ีเปนภาวะเกื้อกูลนั้นอยางบริสุทธ์ิลวนๆ ตอนหนึ่ง อยากใหความมีสุขภาพหรือความ

แข็งแรง เปนของฉัน หรือใหตัวฉันเปนเจาของความมีสุขภาพหรือความแข็งแรง หรืออยากใหตัวฉันไดชื่อวาเปน

คนแข็งแรงมีสุขภาพดี หรือวาฉันจะไดเปนคนสวยงาม อีกตอนหนึ่ง   
อาจคิดซอนตอไปอีกดวยซ้ําวา ฉันจะมีสุขภาพดี ฉันจะแข็งแรงกวาเขา ฉันจะสวยงามกวาคนนั้นคนน้ี 

เปนตน   
จะเห็นวา ในความคิดเชนนี้ มีท้ังฉันทะและตัณหา เกิดตอซอนกันอยู โดยฉันทะเกิดแลว ตัณหาเกิด

ตาม จัดเขาในหลักวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศลได และเมื่อกระบวนความคิดเดินมาถึงข้ันเกิดมีตัวตนเจาของ

ตัณหาขึ้นแลว ก็เปนอันไดเริ่มตนเพาะเชื้อสําหรับการกอตัวของทุกขและปมปญหาตางๆ ไวสืบตอไป  
อยางไรก็ตาม ขอท่ีวาน้ี เปนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับการทําความดีของปุถุชนทั้งหลาย ท่ีจะยังมีตัณหา

คอยเขามาแทรกซอนอยูดวยเสมอ และจึงยังเปนความดีท่ีส่ังสมทุกขหรือกอทุกขได ขอท่ีจะพึงปฏิบัติในกรณี

เชนนี้ก็คือ พยายามใชโยนิโสมนสิการ ต้ังสติสัมปชัญญะ และปลูกฝงฉันทะไวคอยตัดทางหรือตัดหนาอวิชชา-

ตัณหาอยูเสมอๆ และพยายามไมใหตัณหาเขามาแสวงหาผลประโยชนจากฉันทะตอไปได หรือเมื่อมีอันเปนไปวา

ตัณหาเกิดข้ึนแลว ก็พยายามหันเหทิศทาง หักใหตัณหากลับเปนปจจัยแกฉันทะตามหลักอกุศลเปนปจจัยแก

กุศลไดอีก ทําไดเพียงเทานี้ ก็นับวาเปนปุถุชนขั้นดีมากแลว และเรื่องน้ียังจะไดพูดกันตอไปอีก 
  

                                                 
2021  พึงเทียบกับสต ิซ่ึงเปนกุศล เปนธรรมฝายดี เก้ือกูล แตอาจนําไปใชผิด เปนมิจฉาสติ ก็ได ใชถูก เปนสัมมาสติ ก็ได. 



๑๐๐๐  พุทธธรรม 
 
เมื่อไม่มีอะไรล่อตัณหา ก็พึ่งพาได้แต่ฉันทะ 

ลักษณะของตัณหาท่ีขอยกข้ึนมาเนนไวอีกครั้งหนึ่ง คือขอท่ีวา ตัณหาจะเปนแรงจูงใจ หรือแรงเราให

กระทํา ตอเม่ือการกระทํานั้นเปนเง่ือนไขใหตัณหาไดเสพเสวยสุขเวทนา ลักษณะขอน้ีสอถึงความเปนไปใน

ทางตรงขาม คือ เม่ือจะไมไดเสพเสวยเวทนาอันอรอย ตัณหาก็ไมยอมเราหรือจูงใจใหกระทํา หนําซ้ําบางทีกลับ

จูงใจหรือเราไปในทางตรงขาม คือจูงใจไมใหทําเสียอีก ท้ังท่ีการกระทํานั้นเปนไปเพื่อผลดีท่ีพึงประสงค  
ตัวอยางเชน เม่ือปวยไข รางกายตองการยาสําหรับเขาไปชวยทําลายเชื้อโรค ทําลายพิษ หรือซอมแซม

สวนเสียหาย ยานั้นไมอํานวยเวทนาอันอรอย ตัณหากลับจูงใจไมใหกระทํา คือไมใหกิน ในกรณีน้ี ก็ตองอาศัย

ฉันทะมาชวยชักจูงใจใหยอมกินยา   
ย่ิงกวานั้น แมแตอาหารอรอยท่ีตัณหาเคยชอบ บางคราวรางกายเจ็บไข ท้ังท่ีรางกายก็ตองการอาหารนั้น 

แตกระบวนการทางสรรีวิทยาหรือความวิปริตของรางกาย เพราะการรุกรานของโรค ทําใหไมเกิดความหิว และไม

รูสึกรสอรอย ในยามเชนน้ัน กามตัณหาไมชวยเลย ย่ิงบางทีวิภวตัณหาเขาเสริมซ้ํา หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต 

เสมือนดังวา เม่ือเสพเวทนาอรอยไมไดแลว จะอยูไปทําไม ไมมีความหมาย เลยจูงใจไปในทางตรงขาม จะไม

ยอมกิน   
ในกรณีน้ี ก็ตองใชโยนิโสมนสิการ คํานึงเหตุผลและประโยชน ปลูกฉันทะข้ึนมา จึงมีแรงจูงใจใหกิน ยิ่ง

ฉันทะแรงกลา จิตใจก็ยิ่งเขมแข็ง (ฉันทะหนุนวิริยะ และทําใหเกิดสมาธิ) กินไดอยางเต็มใจ ท้ังท่ีฝนตัณหา   
แตบางทีคนไขบางคนไมยอมใสใจคํานึงเหตุผลท่ีจะทําใหเกิดฉันทะ ผูหวังดีเลยใชวิธีเราภวตัณหา ทําให

เกิดความรูสึกกลัวตาย และปกปองตัวตนรุนแรงข้ึน ก็กินไดเหมือนกัน บางทีอาจถึงกับกินยาและอาหารอยางลน

ลานทีเดียว แตในกรณีท่ีเกิดจากแรงเราของภวตัณหานี้ จิตใจจะมืดมัวหรือทุรนทุราย ไมสงบผองใสเหมือนอยาง

ทําดวยฉันทะ เพราะฝายแรกมีอวิชชาหอหุม แตฝายหลังเกิดจากปญญา 

คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนา พ้นไปจากสิ่งไม่ปรารถนา รักษาความมั่นคงของอัตตาไว้  

เม่ือคนโกรธแคนชิงชังกันถึงขั้นฆาฟนกันตายนั้น วากันใหถูกตองแทจริงแลว เขาหาไดฆาดวยตองการ

ความตายของคนอีกฝายหนึ่งไม ความตายของศัตรูของเขา ก็เหมือนกับความตายของคนอื่นๆ ท้ังหลาย คือ ไม

มีคุณคาท่ีเขาจะเอาไปใชประโยชนอะไรได การท่ีเขาฆาศัตรู ก็เพราะการฆาหรือการทําใหตายน้ัน เปนเงื่อนไขดี

ท่ีสุดที่จะทําใหเขาไดส่ิงท่ีตนตองการ คือการธํารงรักษาความถาวรม่ันคงและความยิ่งใหญแหงตัวตนเอาไวได 

ความพนไปเสียไดจากส่ิงท่ีคุกคามตอความม่ันคงของอัตตา ความพรากพนแยกขาดออกไปไดระหวางตัวเขากับ

ส่ิงท่ีไมปรารถนา หรือการทําใหภาวะไมนาปรารถนา คือความพินาศยอยยับอยางรายแรงที่สุดท่ีเขานึกคิดได 

เกิดขึ้นแกบุคคลท่ีเขาไมปรารถนา   
แตในกรณีท่ีเขารูแนชัดวา ความมีชีวิตอยูตอไปของศัตรูของเขา จะไมอาจกระทบกระเทือนความมั่นคง

ถาวรแหงตัวตนของเขาได และเขาพบวิธีการอื่นที่ไดผลกวาการฆา ซึ่งจะขยายความย่ิงใหญแหงอัตตาของเขา

ไดมากย่ิงข้ึน หรือซึ่งจะทําใหศัตรูประสบภาวะท่ีไมนาปรารถนาไดอยางรุนแรงยิ่งกวาความตาย เขาก็กลับจะไมใช

วิธีฆา ไมยอมใหศัตรูตาย และหันไปใชวิธีอื่นซึ่งเปนเง่ือนไขท่ีดีกวานั้นแทน   
ย่ิงกวานั้น ในกรณีท่ีเขาไมสามารถฆาหรือทํารายศัตรู ไมสามารถกําจัดบุคคลหรือภาวะท่ีเขาไมปรารถนา

ใหหมดส้ินไปได กลับปรากฏบอยๆ วา เขาหันมาคิดฆาตัวตาย หรืออยากตายเสียเอง  



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๑๐๐๑ 
 

  

วาโดยสํานวนภาษา อาจพูดไดวา เขาปรารถนาความตาย แตความจริงหาเปนเชนน้ันไม เหตุผลท่ีแทมีวา 

ในเมื่อเขาไมสามารถบรรลุเงื่อนไขอยางอื่นท่ีจะทําใหเขาหลุดพนไปไดจากบุคคลหรือภาวะที่ไมปรารถนา คือไม

สามารถฆาหรือกําจัดบุคคลหรือภาวะที่ไมปรารถนานั้น การฆาตนเอง หรือการทําใหตนเองตายเสีย จึงกลายเปน

เงื่อนไขอยางเดียวท่ีจะทําใหเขาพนไปไดจากภาวะท่ีไมปรารถนา ดังนั้น เขาจึงอยากตายใหพนไปเสีย  
หมายความวา ตามท่ีจริง เขาไมไดปรารถนาความตาย ส่ิงท่ีเขาตองการ คือความพรากพนไปจากภาวะที่

ไมปรารถนาตางหาก เมื่อฆาหรือทํารายศัตรูไมได เม่ือแกไขหรือกําจัดภาวะท่ีไมปรารถนาไมได เงื่อนไขเดียวท่ีจะ

ทําใหพนไป ก็คือทําตัวใหตายเสียเอง เหมือนอยางคนที่กําลังจะฆาตัวตาย เพราะผิดหวังรัก คนรักแตงงานกับคน

อื่นไปแลว หรือเพราะเปนโรครายนารังเกียจ ท่ีไมมีทางรักษา ท้ังสองอยางน้ีเปนภาวะไมนาปรารถนา ท่ีเขาไมอาจ

แกไขหรือกําจัดได ดังน้ัน ทางเดียวที่เหลืออยู ท่ีจะชวยใหเขาพนมันไปได ก็คือฆาตัวตาย  
แตถาในเวลาท่ีกําลังจะฆาตัวตายน้ัน เกิดมีคนมาบอกวา คนท่ีรักของเขายังไมไดแตงงาน และยังคงรัก

เขาอยูอยางเดิม หรือวามีหมอเทวดาท่ีรักษาโรคน้ันไดจริง เขาจะเลิกอยากตายทันที เพราะมีเง่ือนไขอื่นท่ีดีกวา 

ซึ่งจะทําใหเขาพนจากภาวะท่ีไมปรารถนานั้น 
อีกตัวอยางหนึ่งซึ่งอาจชวยใหชัดยิ่งขึ้น ในการตอสู หรือสงครามระหวางหมูชน หรือคนตางเผาท่ียังปา

เถื่อน บางทีฝายชนะฆาคนฝายแพท่ีเปนชายทั้งหมด รวมไปถึงเด็กและคนแก แตไมฆาผูหญิงสาว อยางนอยก็ไม

ฆาทันที แตจบัเอาไวปรนเปรอพวกตนกอน   
การท่ีเขาฆาผูชายตลอดไปถึงเด็กเสียท้ังหมดน้ัน ก็เหมือนดังท่ีกลาวแลว คือ เขาหาไดตองการเอาความ

ตายของคนเหลาน้ันไปใชประโยชนอะไรไม แตท่ีไดฆาอยางลางพวกลางเผา ท้ังท่ีชนะอยูแลว และมิใชมีเหตุผล

เฉพาะท่ีจะตองฆาคนเหลานั้นเปนสวนตัวของแตละคน ก็เพราะความหวาดกลัว เนื่องมาจากความตองการธํารง

รักษาความมั่นคงแหงตัวตน การทําใหคนเหลาน้ันตาย เปนส่ิงท่ีพวกเขาเห็นวาเปนเง่ือนไขดีท่ีสุดสําหรับความ

ม่ันคงถาวรแหงตัวตนของพวกเขา   
สวนการท่ีพวกเขาไมฆาพวกผูหญิงสาว ก็มิใชเพราะพวกเขาปรารถนาความมีชีวิตอยูของหญิงเหลานั้น

แตประการใด ส่ิงท่ีพวกเขาตองการ คือสุขเวทนาซึ่งจะไดจากหญิงเหลาน้ันตางหาก แตความคงมีชีวิตอยูของ

หญิงเหลาน้ัน เปนเง่ือนไขอันจําเปนที่จะทําใหพวกเขาไดสุขเวทนาที่ตองการ พวกเขาจึงไวชีวิตพวกเธอ 

ฉันทะต่อของ ขยายสู่เมตตาต่อคน  

ความตอนนี้มีแงท่ีโยงไปถึงขอธรรมสําคัญไดอีกขอหนึ่ง คือ เมตตา (ตลอดไปถึงพรหมวิหารธรรมขอ

อื่นๆ ดวย) เห็นวาควรจะนํามาพิจารณาประกอบกันไว ณ ท่ีนี้ เพราะจะชวยใหพลอยเขาใจความหมายของตัณหา

และฉันทะชัดเจนขึ้นดวย 
เมตตา เปนขอธรรมท่ีรูจักกันทั่วไป แตมีปญหาเกี่ยวกับความเขาใจอยูบาง คําแปลสามัญของเมตตา 

คือ ความรัก ความมีไมตรี ความปรารถนาดี ความอยากใหผูอื่นมีความสุขและประสบแตส่ิงท่ีเปนคุณประโยชน  
คําแปลน้ีดูก็นาจะเขาใจไดงาย แตปญหาเกิดข้ึนในแงท่ีวา มักจะมีความเขาใจสับสนปะปนกัน ระหวาง

ความรักท่ีเปนเมตตา กับความรักท่ีเปนอกุศล   
ความรักท่ีเปนอกุศลนั้น มักเรียกวา สิเนหะ หรือ เสนหา ซึ่งหมายถึงความรักใครเยื่อใยเฉพาะบุคคล 

ความพอใจโปรดปรานผูกพันสวนตัว หรือความรักที่เจือดวยความเห็นแกตัว ทําใหจิตใจคับแคบติดของมัวหมอง

ลง หรือต่ืนเตนเรารอน  



๑๐๐๒  พุทธธรรม 
 

สภาวะนี้ตรงขามกับเมตตา ซึ่งเปนความรักท่ีบริสุทธ์ิ มีตอเพื่อนมนุษยและสัตวท้ังหลายในฐานะท่ีเปน

เพื่อนรวมโลก หรือเพ่ือนรวมทุกข รวมสังสารวัฏ เปนความรักอยางเปนกลางๆ อยางเผื่อแผ ทําใหใจเปดกวาง

ออกไป เยน็สบาย และผองใสเบิกบาน   
พระอรรถกถาจารยเกรงความสับสนปนเป จึงพยายามกลาวย้ําถึงลักษณะท่ีพึงสังเกตตางๆ สําหรับ

ปองกันความเขาใจเคล่ือนคลาด เชนวา สมบัติหรือผลสําเร็จของเมตตา คือระงับพยาบาทได วิบัติหรือความ

ลมเหลวของเมตตา คือเกิดเสนหา และวา ความพยาบาทเปนศัตรูหางไกลของเมตตา สวนศัตรูใกลตัวของเมตตา

ท่ีพึงระมัดระวังอยางยิ่งก็คือ ราคะ เพราะเขามางาย เผลอเมื่อใดถึงตัวทันที
2022 

สิเนหะ คือ เสนหา เปนไวพจนคําหนึ่งของตัณหา เม่ือพูดใหตรงจุด ความรักฝายอกุศลที่ตรงขามกับ

เมตตา ก็คือความรักท่ีเกิดจากตัณหาหรือความรักเจือตัณหานั่นเอง ลักษณะของตัณหาท่ีสังเกตไดงาย ซึ่งได

กลาวแลวบอยๆ คือ มุงจะเสพเวทนา และเก่ียวกับการปกปองรักษาตัวตน   
ดังน้ัน หลักท่ีจะใชตัดสินวาความรักใดเปนตัณหา หรือเกิดจากตัณหาหรือไม ก็ดูวาเปนความรักที่

ปรารถนาความเปนอยูดีแหงชีวิตของผูอื่นอยางตรงไปตรงมา หรือเปนความรักท่ีตองการความเปนอยูดีแหงชีวิต

ของผูอื่นเพียงเพื่อเปนเง่ือนไขสําหรับตนจะไดใชเสพเวทนา หรือเปนเงื่อนไขสําหรับรองรับ เสริมหรือคํ้าประกัน

ความมั่นคงถาวรของตน    
บางคนกลาววา เขารักภรรยา รักสามี รักเพื่อน หรือรักคนผูใดผูหนึ่ง อยางมากมายจริงจัง ชีวิตของ

ภรรยาเปนตนนั้น เปนส่ิงมีคาสูงสุด ซึ่งเขาจะตองทะนุถนอมเอาใจใส ดังเอาชีวิตของเขาเองเปนเดิมพัน  
ครั้นอยูตอมา ส่ิงท้ังหลายเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา หรือมีเหตุการณผันผวนบางอยาง ทําใหภรรยา

ของเขามีรางกายเปนตน อันไมเอื้ออํานวยแกการท่ีเขาจะเสพสุขเวทนาเทาท่ีปรารถนา หรือสามีหรือเพื่อนของเขา

เปนตน ไมอยูในฐานะหรือภาวะท่ีจะเสริมหรือเอื้อแกความม่ันคงแหงตนของเขาไดอีกตอไป ความรักท่ีเคยมี 

กลับจางคลายหรือถึงกับสลายลง ชีวิตของภรรยาหรือสามีหรือเพื่อน เปนตนน้ัน ก็ไมมีคุณคาท่ีเขาจะทะนุถนอม

ใสใจท่ีจะใหเปนอยูดีอีกตอไป ความรักอยางนี้หาใชเมตตาไม เปนแตเพียงความรักเจือตัณหา หรือตัวตัณหา

น่ันเอง ท่ีฉวยโอกาสใชความเปนอยูดีแหงชีวิตของผูอื่น เปนเงื่อนไขสําหรับการที่ตนจะไดเสพเวทนาอันอรอย 

หรือคํ้าจุนหนุนเสริมความมั่นคงถาวรแหงอัตตาของตน 
เมื่อเดินทางไปในทองทุงถิ่นชนบท มองเห็นตนไมใหญ มีลําตนแข็งแรง บริบูรณดวยก่ิงกานแผขยาย

เปนปริมณฑล มีใบเขียวสดงามสะพรั่งสมบูรณดวยรมเงา คนที่กําลังมีจิตใจเปดกวาง เบิกบานกับความงามของ

ธรรมชาติ ยอมมีจิตยินดีในความเจริญงอกงามและความสมบูรณของตนไมนั้น สุขสบายใจท่ีเห็นตนไมนั้นอยูใน

สภาพที่ดี และอยากใหตนไมน้ันแข็งแรงสมบูรณปราศจากภัยเบียดเบียน   
จิตของเขาในเวลาน้ัน เปนจิตท่ีโนมนอมเขาไปหา หรือแผออกไปสูภาวะท่ีดีงามของตนไม คิดในทาง

เกื้อกูลแกตนไม ไมมีความนึกคิดเกี่ยวกับตัวตน ไมมีความคิดที่จะเอามาหรือเอาตัวตนเขาไปเสพเสวยสุขเวทนา 

เปนภาวะจิตท่ียินดีในความดํารงอยูดวยดีของตนไมน้ันตามสภาพของมัน ภาวะจิตน้ีเปนกุศล ดีงาม ไรโรค โปรงสบาย 

เกื้อกูลท้ังแกตัวผูคิดเองและแกผูอื่น ความชื่นชมยินดีพอใจตอความดีงามสมบูรณของตนไมน้ัน หรือความอยาก

ใหตนไมน้ันดีงามสมบูรณ อันน้ีคือฉันทะ จะพูดวาความปรารถนาดีตอตนไมน้ัน ก็ได  

                                                 
2022  ดู สงฺคณี อ.๓๐๘-๙; วิสุทฺธิ.๒/๑๒๑-๑๒๒. 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๑๐๐๓ 
 

  

ในทํานองเดียวกันนี้ เมื่อมองเห็นบุคคลอื่นมีสุขภาพดี แข็งแรง อยูเปนปกติสุขแลว ถาเรามีจิตใจสบาย

ยินดีในความมีชีวิตท่ีดํารงอยูดวยดีของเขา อยากใหเขาเปนอยูดี แข็งแรง ปราศจากโรค มีความสุข จิตใจท่ีแผ

กวางออกไปในผูอื่น โดยไมวนเวียนพัวพันอยูกับตัวตนอยางนี้ ความปรารถนาดีอยากใหคนสัตวอยูในภาวะดีงาม

สุขสมบูรณของเขา นี่คือฉันทะท่ีแสดงออกตอคนสัตว มีชื่อเรียกพิเศษวา เมตตา 

แม้ว่าฉันทะจะขยายไปถึงเมตตากรุณา ตัณหาก็ยังตามไปรังควาน   

แตสําหรับคนจํานวนไมนอย จิตมิใครจะเดินไปตามกระบวนธรรมอยางนี้ ถาเปนกรณีของตนไมและส่ิง

อื่นๆ ในธรรมชาติ ก็อาจเปนไปไดงายสักหนอย แตถาเปนคนดวยกันมักทําไดยาก ตัณหาในรูปใดรูปหนึ่งมักว่ิง

เขามาขัดหรือครอบงํากุศลจิตน้ันเสียมิทันชา เชน เมื่อเห็นคนแข็งแรง สมบูรณ รูปรางสวยงามเจริญตา ถาเปน

คนตางเพศ แทนที่จะอนุโมทนา ตัณหากลับเขาชักพาใหมองเห็นเปนแหลงท่ีพึงเสพสุขเวทนา ถาเปนเพศเดียวกัน 

ก็มักใหรูสึกเปนเครื่องบีบค้ันกดดันแกอัตตา ทําใหตนดอยหรือลดความสําคัญลง   
โดยนัยน้ี แทนที่จะมีจิตใจเปดกวางเผื่อแผเบิกบานดวยเมตตา อยากใหเขาอยูในภาวะดีงามสุขสมบูรณ

ที่เขาควรจะเปนของเขา ก็กลับเอามาปะทะกระแทกกับตัวตน เลยคับแคบรัดตัวมัวหมองลงดวยตัณหา กลายเปน

สิเนหะ หรือราคะบาง อิสสามัจฉริยะ หรือความริษยาและหึงหวงบาง
2023

 ซึ่งลวนเปนอกุศล ไมดี มีโรค ไมโปรง 

ไมสบาย ไมเกื้อกูลท้ังแกตนเองและผูอื่น 
ความที่กลาวมาน้ี ใหคติอยางหนึ่งวา หากจะตรวจสอบความรักของตนตอบุคคลผูใดผูหน่ึงวาเปน

เมตตาแทจริง หรือมีเมตตาอยูบาง แตเจือดวยตัณหา หรือวาเปนเพียงอาการของตัณหาเทาน้ัน ก็พึงถามตนเอง

วา ถาเราไมอาจหาสุขเวทนาจากตัวเขาได และถาชีวิตของเขาไมเปนเครื่องคํ้าจุนความมั่นคงถาวรแหงตัวตนของ

เราอีกตอไป เราจะยังคงรักเขาหรือไม เราจะยังเห็นชีวิตของเขามีคุณคาท่ีพึงใสใจทะนุถนอมหรือไม เราจะยังยินดี

ในความดํารงอยูดวยดีของเขาตอไปอีกหรือไม 
ความรักของพอแมที่มีตอลูก ถือกันวาเปนตัวอยางมาตรฐานของเมตตา พอแมรักลูก หวังดีตอลูก ยินดี

ในความดํารงอยูเปนอยูดวยดีของลูก อยากใหชีวิตของลูกเจริญงอกงาม มีความสุข ปราศจากโรคภัย ความรัก

ความปรารถนาดีนี้ เปนไปโดยพอแมมิไดหวังท่ีจะใชชีวิตรางกายของลูกเปนที่เสพเสวยสุขเวทนา และถึงแมชีวิต

ของลูกจะไมเปนเงื่อนไขชวยค้ําจุนความมั่นคงถาวรแหงตัวตนของพอแม พอแมก็ยังคงรักและหวังดี เอาใจใสใน

การท่ีจะใหลูกดํารงชีวิตอยูดวยดี ขอนี้นับวาเปนคุณธรรม คือ เมตตา ของพอแม    
อยางไรก็ตาม ในเม่ือพอแมยังเปนปุถุชน ตัณหาก็ยอมมีโอกาสแทรกซึมเขามาเจือปนในความรักของพอ

แมไดบาง ไมอาจใหเปนเมตตาที่บริสุทธ์ิส้ินเชิง ดังจะเห็นไดในอาการท่ียึดม่ันตอลูกวาเปนเราเปนของเรา พอแม

ยังมักหวังอยูมากบางนอยบาง ที่จะใหชีวิตของลูกเปนเคร่ืองชวยเสริมความม่ันคงถาวร หรือความยิ่งใหญแหง

ตัวตน เชน อยากใหลูกมีฐานะดี เพื่อตนจะไดภูมิใจพลอยมีเกียรติ หรือกลัวลูกตกตํ่า เพราะกลัววาตนจะเสีย

หนา เปนตน  

                                                 
2023  ในสักกปญหสูตร, ที.ม.๑๐/๒๕๖/๓๑๑ แสดงกระบวนธรรมอันหนึ่งวา: ฉันทะ (หมายถึงตัณหาฉันทะ คือตัณหาน่ันเอง) → ปยะอปยะ 

(การแบงแยกเปนที่รักที่ไมรัก) → อิสสามัจฉริยะ (ความริษยาและหึงหวง) ในที่น้ีแสดงแตเรื่องดีงามสวย เพราะเก่ียวกับฉันทะ 
ตัณหา และเมตตา ถาพบส่ิงไมสวยงาม ออนแอ เปนทุกข เดือดรอน ฝายกุศล ก็จะเกิดกรุณา ฝายอกุศล เกิดความดูถูกเหยียด
หยามหรือความเกลียดชัง แตจะไมบรรยายในตอนน้ี เพราะไมตรงกับเรื่องท่ีกําลังพิจารณา  



๑๐๐๔  พุทธธรรม 
 

(ภาวะเชนน้ี ถาเปนไปอยางเบาบางในขอบเขตแหงคุณธรรม ก็ตองยอมให โดยถือเปนธรรมดาของ

ปุถุชน แตถาปลอยใหขยายตัวครอบงําพฤติกรรมท่ัวไปของตน ก็สามารถกอโทษไดมากเหมือนกัน อยางไรก็ตาม

ในแงท่ีเปนเมตตา จุดสําคัญอยูท่ีความไมเปนเงื่อนไขดังไดกลาวแลว กลาวคือ ถึงแมลูกจะไมสามารถเปนเคร่ือง

สนับสนุนคํ้าจุนความม่ันคงถาวรแหงตัวตนของพอแม พอแมก็ยังรักลูก ยังปรารถนาความดํารงอยูดวยดีแหง

ชีวิตของลูก เมื่อลูกถูกคนท้ังปวงทอดท้ิงหมด ไมมีใครตองการแลว ก็จะมีแตพอแมท่ียังคงหวังดี หรือเปนท่ี

พึ่งพิง ดังคําท่ีวา พอแมตัดลูกไมขาด)   
เม่ือเกิดความกระทบกระท่ังระหวางลูกกับคนอื่น พอแมยังมักขัดเคืองตอฝายอื่น มีใจเอนเอียงมาทาง

ลูก ไมสามารถตั้งความปรารถนาดีเสมอกันตอท้ังสองฝาย แลวพิจารณาเรื่องราวดวยใจเปนกลางอยางแทจริง 

เพราะความรักน้ัน ยังพัวพันแทรกเจืออยูดวยตัณหา ยังเปนความรักที่สามารถทําใหเกิดการแบงแยกเปนท่ีรัก

และท่ีไมรัก จึงยังเปนความรักท่ีสามารถกอปญหาทําใหเกิดทุกขไดตอไป 
ความเขาใจลักษณะท่ัวไปของเมตตา ชวยเสริมความเขาใจเกี่ยวกับฉันทะดวย เพราะขอธรรมท้ังสองน้ี 

เปนเรื่องของความรัก ความอยาก ความตองการเหมือนกัน
2024

 และเปนฝายกุศล คือดีงาม โปรงสบาย เกื้อกูล

แกชีวิตจิตใจเหมือนกัน   
แตขอสําคัญก็คือ ฉันทะเปนขอธรรมพื้นฐาน ท่ีมีขอบเขตกวางขวาง เก่ียวของและใชในเรื่องท่ัวไป สวน

เมตตาเปนขอธรรมในขอบเขตที่เกี่ยวของกับคนและสัตว หรือเปนไปในคนและสัตวท้ังหลาย เรียกตามสํานวน

บาลีวา มีสัตวเปนอารมณ
2025

 โดยท่ีเมตตาน้ัน (และพรหมวิหารอ่ืนอีกท้ัง ๓ ขอ) มีฉันทะ (กัตตุกัมยตา-ฉันทะ) 
เปนจุดเริ่ม เปนท่ีต้ังตน หรือเปนตัวเริ่มการ

2026
  

ทวนความหมาย และกระบวนการเกิดของฉันทะ  

ตัวอยางเรื่องตนไมท่ีงอกงาม และภาวะจิตท่ีโนมนอมไปสูส่ิงดีงามโดยไมมีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ

ตัวตน หรือความอยากเสพเสวยเวทนาเขาไปเก่ียวของแทรกแซง ซึ่งไดพูดไวเพื่อเปนเคร่ืองนําทางเขาสูความ

เขาใจเกี่ยวกับเมตตานั้น ก็คืออธิบายความหมายของฉันทะนี้เอง เมตตาเร่ิมทํางานดวยฉันทะ และมีขอบเขต

จํากัดเฉพาะในกรณีท่ีเกี่ยวกับคนและสัตวเทาน้ัน สวนฉันทะเก่ียวของกับทุกส่ิงทุกอยาง ดังน้ัน การพูดเรื่อง

ฉันทะจึงเปนการพูดในเรื่องท่ีครอบคลุมกวางขวางออกไป  
เทาท่ีกลาวมาน้ี ก็ควรสรุปความหมายของฉันทะไดอีกครั้งหน่ึงวา ฉันทะ คือภาวะจิตท่ียินดี พอใจ 

ตลอดจนตองการใหเกิดมีความดํารงอยูดวยดีของสิ่งท้ังหลายตามสภาวะท่ีควรจะเปนจะมีของมัน ความตองการ

เพื่อความดีงามตามสภาวะของส่ิงนั้นๆ เอง ความอยากใหดี งาม  สมบูรณเต็มตามสภาวะของส่ิงน้ันๆ ตามท่ีมัน

ควรจะเปนของมัน หรือจะวาตองการความดํารงอยูดวยดขีองส่ิงท้ังหลายในอุดมสภาวะของมันก็ได   

                                                 
2024  ตัวอยางเทียบ เมตตา = หิตสุขูปนยนกามตา (ความอยากหรือตองการนําประโยชนสุขเขาไปให) - สุตฺต.อ.๑/๑๖๑; ฉันทะ = กตฺตุ-

กมฺยตา = กตฺตุกามตา (ความอยากทํา หรือตองการทํา) - เชน อภิ.วิ.๓๕/๔๖๗/๒๘๐; วิสุทฺธิ.๓/๔๐ ฯลฯ ท่ีเคยอางแลว. 

2025  ดู สงฺคณี อ.๓๑๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๒๓ 

2026  กัตตุกัมยตาฉันทะ เปนที่ต้ังตน (อาทิ) ของพรหมวิหารธรรมท้ัง ๔ ขอ (สงฺคณี อ.๓๑๐; วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๓๖; ดู
ประกอบ องฺ.อฏก.๒๓/๑๘๙/๓๕๐; องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔); ทานกลาวในวิสุทฺธิ.ฏีกา ๒/๑๓๖ วา แมแต อุเบกขา ก็หาไดเริดราง

จากความตองการประโยชนแกสัตวทั้งหลาย (หิตฉันทะ) ไม เปนแตในกรณีนั้น การไมขวนขวาย เปนการปฏิบัติท่ีถูกตอง เหมือนดัง
มารดาวางใจคอยดูเฉยอยู ในเม่ือบุตรตั้งใจทํากิจของเขาดีอยูแลว 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๑๐๐๕ 
 

  

พูดแยกใหเห็นออกไปหลายๆ แงวา ความยินดีในภาวะดีงาม หรือในความเปนส่ิงดีของส่ิงท่ีดีนั้นๆ 

ความตองการใหส่ิงท้ังหลายดํารงอยูในภาวะท่ีดี ท่ีถูกตอง ท่ีงดงาม ท่ีงอกงาม ท่ีเรียบรอย ท่ีสุขสมบูรณของมัน 

หรือใหภาวะท่ีดี ท่ีถูกตอง สมบูรณอยางน้ัน เกิดมีเปนจริงข้ึน ความหมายนี้รวมไปถึงวา ถาภาวะดีงามสมบูรณ

น้ันยังไมมี หรือส่ิงน้ันๆ ยังไมเปนอยางน้ัน ก็ตองการทําใหมีใหเปนอยางน้ันดวย ตลอดจนตองการใหเกิดผลดท่ีี

ตรงไปตรงมาตามเหตุปจจัยของมัน (ไมใชผลดีตามความสมอยากแกตัวตนของเรา) 
 สําหรับผูมีภาวะจิต หรือคุณธรรมขอนี้ สมมติวา เขาไปเห็นพื้นเรือนที่เปอนเปรอะ สถานที่สาธารณะท่ี

รกรุงรัง โตะของหองเรียนที่ออกไปตั้งเกะกะขาหลุดอยูขางทางเดิน ตนไมท่ีเห่ียวแหง หนทางสัญจรท่ีเปนหลุมบอ 

เดก็ที่ผอมโซเส้ือผารุงริ่ง คนเจ็บปวยไมมีใครดูแลรักษา ทองถิ่นมีโจรขโมยมาก มีการขมเหงรังแกกัน การติดยา

เสพติด การพนันแพรหลาย เด็กไมเอาใจใสศึกษาเลาเรียน มีความหยาบคายกระดาง แตกแยกไมสามัคคี และมี

การไมประพฤติธรรมตางๆ หรือในดานตรงขาม เห็นสถานท่ีท่ีสะอาดเรียบรอย หมูไมท่ีรมรื่น ชุมชนท่ีอยูสงบ 

บุคคลผูมีอาการสงบเยือกเย็นเอิบอิ่ม เปนตน เขาจะรูสึกและมีพฤติกรรมอยางไร ผูท่ีศึกษาเขาใจความหมาย

ดังท่ีกลาวมาแลว ยอมตอบไดทันที  
จะเห็นไดวา ในขอบเขตความหมายของฉันทะน้ี คนจะมีความรักและตองการภาวะท่ีดีงามสมบูรณของ

ส่ิงท้ังหลาย เชน รักความสะอาด รักความสงบเรียบรอย รักธรรมชาติ ช่ืนชมสภาพแวดลอมท่ีงดงามร่ืนรมยสม

ตามสภาวะของมัน ตองการคุณธรรมตางๆ คําสมัยใหมท่ีวา คุณภาพชีวิต คงจะรวมอยูในความหมายเหลาน้ีดวย 

หรืออาจจะพูดวา ความหมายอยางหนึ่งของฉันทะ คือ ความรักในคุณภาพชีวิตก็ได
2027

   
จะเห็นไมยากวา ในภาวะจิตเชนน้ี ไมจําเปนตองมีความอยากเสพสุขเวทนา หรือมีความนึกคิดท่ีจะเอา

มาใหแกตัวตน หรือเอาตัวตนเขาไปครอบครองผูกพันเกี่ยวของดวยเลย
2028

 นับวาเปนกระบวนแหงกุศลธรรม

บริสุทธ์ิ หรือลวนๆ  
กระบวนธรรมเชนน้ี ไมเกิดขึ้นเองลอยๆ แตจะตองมีความคิด หรือความรูความเขาใจเขามาเก่ียวของ 

เพราะกระแสท่ีจะไหลเรื่อยไปโดยไมตองใชความคิด ก็คือกระแสอวิชชา-ตัณหา ดังไดกลาวมาแลวขางตน สวน

ความรักในความดีและส่ิงท่ีดี หรือการท่ีจะกําหนดไดวาอะไรเปนส่ิงท่ีดี ตองอาศัยความรูคุณคาของส่ิงหรือภาวะ

น้ันตอชีวิต หรือรูความจริงเกี่ยวกับส่ิงนั้นกอน มิใชเพียงกระทบเขาก็รูสึกสุขทุกข แลวก็เกิดความชอบใจขัดใจ

ตอไปเองทันทีเหมือนอยางกระแสฝายอวิชชา-ตัณหา ดวยเหตุน้ี ในการท่ีจะเกิดฉันทะ จึงตองใชโยนิโสมนสิการ

ซึ่งเปนปจจัยของปญญา เขามาตัดกระแสอวิชชา-ตัณหา เปล่ียนเปนกระบวนธรรมดับอวิชชา-ตัณหา   
โยนิโสมนสิการท่ีแปลตามศัพทวา ทําในใจโดยแยบคายนี้ อาจทําหนาท่ีเพียงคอยชักนํากระแสความคิด

ใหเดินถูกทางเขาสูแนวของฉันทะที่เคยปลูกฝงไวกอนแลว หรืออาจถึงกับตองคิดพิจารณาแยกแยะสืบสาวหา

เหตุผลอยางหนักก็ได   

                                                 
2027   ผูมีฉันทะมาก คงจะกลายเปนนักแสวงคุณภาพชีวิต และแสวงส่ิงที่เปนคุณคาแทจริงของชีวิตกระมัง ในบาลีทานเรียกนักแสวงกุศล

ธรรมวา “กุสลานุเอสี” (ขุ.สุ.๒๕/๔๒๓/๕๒๑; ขุ.ม.๒๙/๙๓๖/๕๙๗) หมายถึงผูแสวงอริยมรรค หรือแสวงนิพพาน  
   พระพุทธเจาเม่ือเสด็จออกแสวงสัจธรรม ก็ทรงเปน กิงกุสลานุเอสี (ผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล; ที.ม.๑๐/๑๓๙/๑๗๖) หรือ 

กิงกุสลคเวสี (แปลเหมือนกัน, ม.มู.๑๒/๓๑๗/๓๑๘) กุศลในกรณีน้ี ฝรั่งมักแปลวา the good. 
2028   ที่วาไมจําเปน หมายความวา ถาปลอยใหตัณหาแทรกตัวเขามา ความอยากและนึกคิดอยางนั้นก็มีได. 



๑๐๐๖  พุทธธรรม 
 

เม่ือโยนิโสมนสิการเกิดแลว กระแสฝายอวิชชาก็หยุดหรือขาดตอนไป เมื่อพิจารณาเห็นคุณคาของส่ิงนั้น 

หรือภาวะน้ัน รูวานั้นเปนส่ิงท่ีดีแลว หรือรูวาดีคืออยางนั้นอยางนี้แลว จิตใจจะโนมนอมลาดเอนพุงไปหาส่ิง

น้ันเอง กระบวนธรรมเดินไปอยางน้ีเปนธรรมดาของมัน ไมตองบังคับหรือหาส่ิงใดมาหลอกลอชักจูง อยางน้ี

เรียกวา เกิดฉันทะขึ้นในภาวะหรือส่ิงน้ันๆ
2029

 อยากทําใหดี จากนั้นก็จะเกิดอุตสาหะ ท่ีจะทําส่ิงดีงามหรือภาวะท่ี

ดีงามนั้น ใหเกิดมีเปนจริงเปนจังขึ้น จนกระท่ังสําเร็จ    
กระบวนธรรมอยางนี้ ในบางกรณีท่ีเปนเรื่องเฉพาะ ทานอาจซอยข้ันตอนออกไปใหเห็นองคธรรมยอยๆ 

ในระหวาง ละเอียดชัดเจนมากยิ่งข้ึน เชน ในกีฏาคิริสูตร และจังกีสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงลําดับขั้นตอน

ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม ต้ังแตเกิดศรัทธา จนบรรลุสัจธรรม  
มีข้ันตอนท่ีควรจะกลาวในที่นี้ คือ เมื่อฟงธรรมและทรงจําไวไดแลว ก็พิจารณาเน้ือความ เมื่อพิจารณา

ความ ก็เขาใจสมตามธรรมท่ีพินิจ เม่ือเขาใจตาม ฉันทะก็เกิด เมื่อเกิดฉันทะแลว ก็อุตสาหะ ฯลฯ
2030

  
ข้ันตอนท่ีวาพิจารณาเนื้อความหรือไตรตรองความ (อัตถุปปริกขา) ก็คือข้ันของโยนิโสมนสิการนั่นเอง 

สวนการเขาใจตามธรรมท่ีพินิจ (ธัมมนิชฌานักขันติ) ก็เปนผลตอเน่ืองจากการพิจารณาไตรตรองน้ัน รวมท้ังสอง

อยางเปนขั้นของการใชปญญา กลาวคือ เม่ือพิจารณาเขาใจมองเห็นส่ิงท่ีดีมีคุณคาเปนความจริงแลว จิตก็นอมไป

หาเรียกวาเปนฉันทะ คือยินดีพอใจตองการส่ิงหรือภาวะดีงามท่ีเปนธรรมเปนสัจจะน้ัน พูดรวบรัดใหเหลือแต

ข้ันตอนใหญๆ วา โยนิโสมนสิการนําไปสูฉันทะ แลวนําตอไปสูอุตสาหะ ดังไดกลาวมาแลว 

ฉันทะอยากชั่ว ตัณหาอยากดี มีหรือไม่? 

อาจมีผูสงสัยวา ในเม่ือฉันทะอยากทําดี หรืออยากใหมีภาวะท่ีดีแลว ฉันทะจะอยากทําช่ัว หรืออยากให

มีภาวะท่ีชั่วบางไมไดหรือ พึงพิจารณาวา เหตุท่ีคนทําช่ัว ก็เพราะเห็นแกการจะไดเสพเวทนาอันอรอย หรือไมก็

ตองการจะเสริมหนุนความมั่นคงถาวรยิ่งใหญของตัวตนท่ียึดถือไว หรือไมก็เพราะตองการใหตัวตนพรากพนไป

จากส่ิงหรือภาวะท่ีไมปรารถนา หรือเพราะมีลักษณะการดําเนินชีวิตโดยท่ัวไป อยางท่ีเรียกวา เปนอยูแคปลาย

เสนประสาท กลาวคือ ไดรับรูอารมณท่ีถูกใจ ก็ชอบใจ อยากได จะเอา ไดรับรูอารมณไมถูกใจ ก็ขัดใจ ชัง อยาก

ทําลาย ประพฤติตัวและกระทําการตางๆ ไปตามอํานาจของความชอบใจ ขัดใจ หรือความชอบความชังเทานั้น  
รวมความก็คือ ท่ีทําช่ัว ก็เพราะเปนไปตามกระบวนธรรมของอวิชชา-ตัณหา หรือเรียกใหเต็มวา อวิชชา-

ตัณหา-อุปาทาน   
เปนอันวา อวิชชา-ตัณหานั่นเอง เปนเหตุของการทําความช่ัว ความอยากทําช่ัวจึงตองมาจากอวิชชา-

ตัณหา (ตามหลักความเปนเงื่อนไขที่กลาวแลว) สวนฉันทะเกิดสืบเนื่องจากความรูความเขาใจ ความชื่นชมความ

ดีงามสมบูรณตามสภาวะ หรือความสํานึกในเหตุผลท่ีไดพิจารณาแลวโดยอิสระจากความรูสึกชอบใจไมชอบใจ 

จนรูเห็นวา อะไรเปนส่ิงมีคุณคา เปนคุณประโยชนแทจริง จึงโนมนอมใจไปหาส่ิงน้ัน  

                                                 
2029  พึงระวังความสับสน ระหวางฉันทะ กับตัณหา เพราะเมื่อเขาไปสูสถานที่สะอาดเรียบรอยรมรื่น เปนตน ตัณหาก็ทําใหเกิดความยินดี 

พอใจเชนเดียวกัน แตขอแตกตางอยูที่วา ตัณหายินดีพอใจในสุขเวทนาที่ไดรับจากการไดเห็นไดยินไดสัมผัสอารมณตางๆ ที่ชอบใจ 

ในที่นั้น ไมใชยินดีพอใจในภาวะดีงามโดยตรง การกระทําที่จะเกิดความยินดีของตัณหา ก็คือ หยุดเพื่อจะไดเสพอารมณเสวยเวทนา

ที่ชอบใจไดมากๆ อาจลงนั่งหรือนอนหลับไปดวยความขี้เกียจ. 
2030  ลําดับขั้นตอนทั้งหมดคือ: สัทธา→ อุปสังกมน→ ปยิรุปาสน→ โสตาวธาน→ ธัมมัสสวนะ→ ธัมมธารณา→ อัตถุปปริกขา→ ธัมม-

นิชฌานักขันต→ิ ฉันทะ→ อุสสาหะ→ ตุลนา→ ปธาน→ อัญญาราธนา (หรือสัจจานุปตติ) ดู ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓; ๖๕๗/๖๐๕. 
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เมื่อจิตโนมนอมไปสูส่ิงหรือภาวะท่ีดีนั้นแลว ก็จึงเปนอันพนไปเองโดยอัตโนมัติ จากการท่ีจะกระทํา

ความช่ัวตามอิทธิพลครอบงําของความชอบใจไมชอบใจท่ีเกิดจากตัณหา โดยนัยน้ี ฉันทะจึงไมอาจเปนความ

อยากทําช่ัว หรือความอยากใหมีภาวะท่ีช่ัว    
อยางไรก็ตาม การกระทําโดยฉันทะ ก็อาจมีการผิดพลาดได เนื่องจากการคิดพิจารณาไมสมบูรณ หรือ

ความรูความเขาใจไมเพียงพอ เปนตน ผลดีท่ีตองการอาจไมเกิดข้ึน หรือผลรายกลับเกิดขึ้น แตในเม่ืออวิชชา-

ตัณหาที่เปนตัวการท่ีแทของการทําช่ัว ถูกตัดออกไปแลว การที่จะพูดถึงความผิดพลาดเหลาน้ัน และวิธีแกไข

ตางๆ ก็เปนเรื่องคนละข้ันตอนท่ีควรจะแยกไปพิจารณาตางหากจากที่น้ี 
ในทางตรงขาม ก็อาจมีผูถามวา ตัณหาอยากในทางท่ีดี คืออยากทําดี อยากในส่ิงดีงาม และภาวะที่ดีบาง

ไมไดหรือ ซึ่งก็ตอบไดทันทีวาได และเปนอยางน้ีบอยคร้ังดวย แตความอยากในทางดีของตัณหา จะเปนไปใน

ลักษณะของความเปนเง่ือนไข โดยมุงหวังวาจะอาศัยภาวะดีงามนั้น เสพเวทนาอันอรอยไดมากขึ้น หรือภาวะนั้น

จะชวยเสริมขยายความมั่นคงถาวรยิ่งใหญแกอัตตาของตน  
ความอยากดีอยางนี้ ตามปกติเปนบทบาทของภวตัณหา

2031
 เชน อยากเกิดเปนเทวดา (จะไดมีนางฟา

มากมายเปนบริวาร จะไดเปนผูยิ่งใหญ อายุยืนนาน เสวยของทิพย) อยากเปนวีรบุรุษวีรสตรี (ตัวตนจะไดขยาย

ใหญขึ้นดวยคํายกยองสรรเสริญ) อยากเปนพระโสดาบัน (จะไดเปนผูสูงเลิศกวามนุษยสามัญ) หรืออยางงายๆ 

อยากเปนคนดี (จะไดมีเกียรติคนยกยองนับถือ เพ่ิมความมั่นคงยิ่งใหญแกตัวตน) ดังนี้เปนตน   
พูดอยางรวบรัดวา จะดีหรือช่ัวก็แลวแต ขอใหเปนเง่ือนไขเพื่อจะไดเสพสุขเวทนา หรือปกปองรักษา

เสริมขยายอัตตาก็แลวกัน
2032

 ตัณหาอยากไดท้ังน้ัน และเพราะตัณหาอยากดีบอยๆ นี่แหละ จึงทําใหเกิดความ

สับสนปนเปกับฉันทะ เปนปญหาในการทําความเขาใจและแยกออกจากกัน 

ระวังไว้ ฉันทะมา ตัณหาอาจจะสอด หรือแทรกสลับ    

ความสับสนปะปนกันระหวางฉันทะกับตัณหา เกิดจากการท่ีธรรมสองอยางน้ี เกิดแทรกหรือซอนหรือ

สลับกันได และเปนปจจัยแกกันและกันได  
เปนธรรมดาของมนุษยปุถุชนที่ยังมีตัณหาเปนเจาเรือน ไมวาฉันทะจะเกิดข้ึนหรือไม ตัณหาก็ยอมมียืน

พื้นคอยรอโอกาสอยู ถาฉันทะไมเกิด ตัณหาก็ทําหนาท่ีของมันเรื่อยไป ถาฉันทะเกิดข้ึนมา ตัณหาก็คอยหาชองท่ี

จะแทรกซอนแอบแฝงหรือเขาแทนท่ี   
อน่ึง มนุษยเปนสัตวท่ีเจริญ สามารถมีปญญาและคุณธรรมไดมาก เม่ือมนุษยพัฒนาสูงขึ้นไปในดานจิต

และปญญา ตัณหาก็พลอยมีอาการละเอียดออนตามไปดวย และแสดงตัวออกในลักษณะท่ีประณีตซับซอนยิ่งขึ้น 

ดังนั้น พอฉันทะเกิดขึ้น คือมองเห็นวาอะไรเปนภาวะดีงามมีคุณคาแทจริง พาใจโนมนอมเขาไปหาส่ิงนั้นแลว 

ตัณหาก็อาจเขาแทรกซอนไดทันที โดยการวางทาทีของการเขาครอบครอง การยึดถือเปนของตน การเอาตัวตน

เขาผูกพัน การเปนเจาของหรือออกรับแทน การแบงแยกหรือกันออกวาเปนสวนของเรา สวนของคนอ่ืน   

                                                 
2031  ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘ 

2032  อยากทําลายอัตตา หรืออยากใหอัตตาดับสูญ ซึ่งเปนวิภวตัณหา ก็ดูคลายเปนอยากดีไดเหมือนกัน เชน อยากเปนพระอรหันต โดยมี

อุจเฉททิฏฐิวา จะไดดับสูญเลิกเกิดเสียที (แตถาอยากเปนพระอรหันตเพื่อจะไดเปนบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็กลายเปน
ภวตัณหา) 



๑๐๐๘  พุทธธรรม 
 

เมื่อตัณหาเกิดขึ้นแลว ก็เทากับวาไดเพาะเช้ือสําหรับการกอตัวของความทุกขและปญหาตางๆ พรอม

ดวยแลว ตัวอยางเชน เม่ือทํางานอะไรสักชิ้นหน่ึง ท่ีเริ่มตนดวยฉันทะ ถาผูทําน้ันดํารงอยูในฉันทะตอเน่ือง

เรื่อยไป เขาจะมีความพึงพอใจซาบซึ้งในคุณคา ในภาวะดีงามหรืออุดมสภาวะของส่ิงน้ัน ท่ีการทํางานกําลังพาไป

ใหเขาถึง
2033

 จิตใจของเขาจึงนอมด่ิงดื่มด่ําแนวแนในอุดมสภาวะ และในงานท่ีทํา เขาจึงทํางานโดยมีปติปราโมทย

และสมาธิ   
แตถาเมื่อฉันทะไดเริ่มตนข้ึนใหลงมือทําการไดแลว ตัณหาแทรกสอดเขามาตัดตอน และเขาแทนที่เสีย 

ก็เกิดความรูสึกกําชับเขามาวางานของเรา ผลงานของเรา เราจะไดนั่นไดนี่ ตัณหาก็อาจจะชวยใหทํางานดวยความ

ต่ืนเตนเรารอนกระวนกระวาย และอาจตามมาดวยความหวาดระแวง เชนวา คนโนนคนนี้เขาวาเราเปนอยางไร 

วางานของเราเปนอยางไร กลัววางานของเราจะสูของคนโนนคนน้ีไมได เกิดการแขงขัน ตลอดไปจนกระท่ังความ

อิจฉาริษยา ความหวงแหน ความของขัดกระทบใจ   
ถากลายมาเปนอยางน้ี เขาจะไมไดปติปราโมทยในงาน แตอาจจะไดความภาคภูมิใจแบบตัณหามานะ ซึ่ง

เปนความรูสึกแบบท่ีมีคูลบฝายตรงขาม เชน เขาอาจจะมีความหวังวาเมื่อทําสําเร็จ เขาจะไดรับความยกยอง

สรรเสริญ คนอื่นทั้งหลายจะพากันแสดงความช่ืนชม (เสริมขยายความม่ันคงของอัตตา)  
ครั้นสําเร็จ ถาคนทั้งหลายไมแสดงความชื่นชมยกยอง หรือช่ืนชมยกยองไมมากไมนานเทาท่ีเขาหวัง เขา

ก็จะผิดหวัง เกิดความทุกขความของคับใจ บางที แมแตเมื่อไดรับความยกยองชื่นชมสมหวังแลว แตเม่ือ

กาลเวลาแหงเหตุการณน้ันผานพนไปตามธรรมดาแหงความไมคงท่ีย่ังยืน ถาเขาวางใจไมถูก ก็กลับหวนละหอย

รําพึงเสียดายวันชื่นชั่วโมงฉํ่าท่ีอัตตาเคยไดรับการพะเนาพะนอครั้งน้ัน ทําใหเกิดความเศราซึม หรือเฉาใจไดอีก  
ย่ิงกวาน้ัน บางคนพอประสบความสําเร็จ ไดรับความยกยองเชิดชูแลว เกิดลืมตัว ไมไดใชปญญาชําระ

ลางจิตใจใหเรียบรอย อัตตาท่ีพองขยายแบงบานออกไปแลว ไมกลับคืนสภาพเดิม (คือไดเกิดความยึดมั่นใน

ตัวตนท่ีไดรับความยกยองอยางนั้น เปนมานะอยางเหนียวแนนแลว) ก็เลยตองการความพะเนาพะนอ และการ

ยอมรับความย่ิงใหญของตัวตนนั้นจากผูอื่นอยางโดดเดนเกินไป จนถึงกับเกิดมีพฤติกรรมท่ีผิดแปลกไมสมควร 

เกิดปญหาและโทษภัยทั้งแกตนและผูอื่นแผขยายตอไปอีก   
อน่ึง ขอย้ําคําท่ีกลาวขางตนวา ตัณหาอาจเกิดแทรกซอนเขามาในตอนใดก็ได เชนในกรณีนี้ บุคคลผูนั้น

อาจทํางานดวยแรงฉันทะมาดวยดีโดยตลอด จนกระท่ังสําเร็จแลว จึงเกิดตัณหาเขามาถือครองวาน่ีผลงานของ

เราก็ได หรือตัณหาอาจเขาแทรกสลับกับฉันทะมาเรื่อยๆ ก็ได  
ขอสําคัญอยูท่ีวา ไมวาตัณหาจะเกิดท่ีไหนในชวงจังหวะใด ก็จะเขาผูกปมปญหาเตรียมไวในท่ีนั่น ถาไม

รุนแรงพอท่ีจะลุกลามไปเปนอันตรายแกผูอื่นหรือทําใหสังคมยุงยากเดือดรอน อยางนอยก็เปนปญหากอทุกขอยู

ในใจ หรือเปนอิทธิพลแฝงเรนอยูในบุคลิกภาพของตน   
  

                                                 
2033  ภาวะปราศจากโทษ (อนวัชชภาวะ) ซ่ึงไมมีความรูสึกกระทบเขามาวาจะเกิดขอเสียหายหรือผลรายใดๆ แกอะไรๆ หรือใครๆ; พึง

พิจารณามติของอรรถกถาแหงหน่ึงดวย ที่ทานวา “ศรัทธา อันมีความเล่ือมใสย่ิงในอารมณ เปนลักษณะ เปนปจจัยพิเศษแกฉันทะ
อันมีความใครจะทําเปนสภาวะ” (อรรถกถาเนตติปกรณ ฉบับอักษรพมา หนา ๗๐; ฉบับไทยยังไมไดพิมพ) 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๑๐๐๙ 
 

  

อยากนิพพาน อย่างไรเป็นฉันทะ อย่างไรเป็นตัณหา    

เมื่อเขาใจความแตกตางระหวางตัณหากับฉันทะในเร่ืองราวหรือในกิจท่ัวๆ ไปแลว ก็จะเขาใจดวยวา 

ความยินดี พอใจ ความตองการหรืออยากนิพพาน ในกรณีใดเปนตัณหา ในกรณีใดเปนฉันทะ  
เม่ือบุคคลฟงธรรม เกิดความเขาใจ มองเห็นโทษของกิเลสวา โลภะ โทสะ โมหะ ทําใหจิตใจขุนมัวเศรา

หมอง เปนเหตุใหทํากรรมช่ัวตางๆ กอความเดือดรอนทั้งแกตนและผูอื่น ถากําจัดกิเลสเหลาน้ันไดแลว จิตใจจะ

สงบผองใส มีความสุข ไมมีความเรารอนกระวนกระวาย ดังน้ีเปนตนแลว เขามองเห็นคุณคาของความปราศจาก

กิเลส ความมีจิตปลอดโปรง สงบ ผองใสนั้นวาเปนภาวะดีงาม จิตใจของเขาก็ยินดี โนมนอมโอนไปหาภาวะนั้น 

อาการอยางน้ี คือส่ิงท่ีเรียกไดวาฉันทะ   
ภาวะจิตท่ีมีฉันทะอยางนี้ ในบาลีทานใชวา ยินดี (อภิรม หรือ อภิรัต) ในนิพพานบาง ปรารถนา 

(อภิปตถนา) นิพพานบทบาง ปรารถนาโยคเกษมธรรมบาง
2034

 จัดเปนภาวะจิตท่ีเปนกุศล และเปนคุณสมบัติของ

ผูปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุนิพพาน   
แตถาคิดอยากไดนิพพาน อยากบรรลุนิพพาน หรืออยากเปนผูบรรลุนิพพาน โดยนึกขึ้นมาทํานองวา

นิพพานเปนภาวะอยางหนึ่ง ส่ิงๆ หนึ่ง หรือสถานท่ีแหงหนึ่ง อันนาปรารถนา ซึ่งตนจะไดเขาไปครอบครอง เขาถึง

หรือเขาไปอยู   
ในความคิดนั้น จะมีความรูสึก หรือความเห็นซอนแฝงอยูดวยวา นิพพานนั้นจะอํานวยสุขเวทนาใหตน

ไดเสพเสวย หรือวาเปนภาวะนิรันดร ท่ีตนจะไดคงอยูยั่งยืน ตลอดจนกระท่ังวาเปนท่ีขาดสูญ ซึ่งตัวตนจะได

หมดส้ินไปเสียที ความยินดี ปรารถนา หรือตองการนิพพานในกรณีเชนนี้ จัดวาเปนตัณหา และจะเปนอุปสรรค

ขัดขวางการบรรลุนิพพาน   
แมความอยากเปนพระอรหันต ก็มีคติอยางเดียวกัน  
อนึ่ง ความตอนน้ีชวนใหสังเกตเห็นอาการ หรือลักษณะอีกอยางหนึ่ง ท่ีแตกตางกันระหวางฉันทะกับ

ตัณหา กลาวคือ ฉันทะตอเน่ืองกับการกระทําโดยตรง เปนความพรอม หรือเตรียมตัวท่ีจะทําการ หรือจะเขาไป

หาส่ิงตองการ ซึ่งมองเห็นประจักษอยูในเวลานั้น  
พูดไดวา ฉันทะเปนสวนหนึ่ง หรือเปนขั้นตอนหนึ่งของการกระทํานั้นทีเดียว โดยเปนจุดเริ่มตนของการ

กระทํา หรือเปนการเริ่มที่จะลงมือทํา สวนตัณหา เปนความปรารถนา ในส่ิงท่ีเปนเสมือนวาต้ังอยูหางออกไปในท่ี

ของมันเองแหงหน่ึง ตางหากจากตัวผูปรารถนา ขาดตอนจากกัน ตัณหามีความเขาใจเพียงมัวๆ มองเห็นส่ิงน้ันไม

ชัดเจน เพียงแตหวังท่ีจะไดรับผลท่ีตองการจากส่ิงนั้น แลวก็หาทางท่ีจะใหไดส่ิงน้ันมา หรือเขาครอบครองเสพ

เสวยส่ิงน้ัน
2035 

                                                 
2034  เรียกพระพุทธเจาวาเปนนิพพานาภิรัต คือผูยินดีในนิพพาน (ขุ.สุ.๒๕/๓๐๒/๓๔๔); วาคนผูยินดีในนิพพาน ยอมหลุดพนจากสรรพ

ทุกข (สํ.ส.๑๕/๑๗๕/๕๒); วาภิกษุผูไมมัวเพลินงาน ไมมัวเพลินการคุย การนอน การคลุกคลี การคิดฟุงผันพิสดาร ชื่อวาเปนผูยินดี

ในนิพพาน ละสักกายะเพื่อทําความจบสิ้นทุกขได (อง.ฉกฺก.๒๒/๒๘๕-๖/๓๒๘-๙); วาภิกษุผูรูจักขมจิตในเวลาควรขม รูจักประคอง

จิต ทําจิตใหราเริง และเพงดูเฉย ในเวลาที่ควรทําเชนนั้นๆ ชื่อวาเปนผูยินดีในนิพพาน สามารถบรรลุนิพพานได (องฺ.ฉกฺก.๒๒/

๓๕๖/๔๘๖); พระเถรีกลาวถึงตนเองยินดีในนิพพาน (ขุ.เถรี.๒๖/๔๓๒/๔๔๙; ๔๗๔/๔๙๙); วาผูปรารถนานิพพาน จึงจะดําเนินชีวิต

ไดดวยดีในโลก (อยูไหนไปไหน ก็เปนไปดวยดี, ขุ.สุ.๒๕/๓๓๑/๓๙๖); ทรงสอนภิกษุผูปรารถนาโยคเกษมธรรม (ม.มู.๑๒/๓/๖); 
ทรงสอนใหภิกษุทั้งหลาย เปนผูมากดวยปราโมทย ปรารถนาเกษมธรรม คือนิพพาน (ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑). 

2035  อรรถกถาและฎีกาบางแหง แสดงมติวา  ตัณหาเปนความปรารถนาอารมณที่ยังไมมาถึง  เสมือนการท่ีโจรเหยียดมือออกไปในที่มืด  

(วิสุทฺธิ.๓/๑๘๒; สงฺคห.ฏีกา ๒๓๕) 



๑๐๑๐  พุทธธรรม 
 
ตัณหาให้ละแน ่แต่ฉันทะก็ละอีกแบบหนึ่ง   

ในทางปฏิบัติ มีขอสรุปท่ีพึงยอมรับกันไวกอนวา   
ประการที่หนึ่ง เปนธรรมดาของปุถุชนท่ียอมมีตัณหาครองใจเปนพื้นอยู และตัณหานั้นจะเกิดข้ึนได

เสมอ ไมวาในขั้นตอนหรือเวลาใด ท่ีเผลอปลอยโอกาสแกมัน  
ประการท่ีสอง ตัณหาเกิดขึ้นมาเมื่อใด ก็จะชักนําเอาปญหาหรือความทุกขเขามาใหดวย จึงควรละหรือ

กําจัดเสีย   
ประการท่ีสาม ในเมื่อตัณหาท่ีเปนตัวกอโทษน้ัน พรอมท่ีจะเกิดอยูเสมอ การท่ีปุถุชนจะหลีกเล่ียงมัน

โดยส้ินเชิง ยอมจะเปนไปไมได ดังน้ัน ในกรณีท่ีสมควรหรือจําเปน นาจะมีวิธีปฏิบัติในทางท่ีจะทําใหตัณหากอ

ประโยชน หรือเอาตัณหาไปใชประโยชนได น้ีเปนฝายอกุศล   
สวนในฝายกุศลหรือฝายดี ก็เปนอันยอมรับในทางตรงขามวา ฉันทะเปนประโยชนเก้ือกูล ชวยใหชีวิต

เขาถึงภาวะดีงามทุกอยางท่ีมีคุณคาแทจริง จึงควรใชและปลูกฝงใหเกิดมีมากข้ึนโดยลําดับ เมื่อฉันทะเกิดขึ้น ก็

ยอมเปนการปดกั้นหรือปองกันและกําจัดตัณหาไปดวยในตัว   
ทานแสดงหลักการท่ัวไปไววา ตัณหาเปนส่ิงท่ีพึงละ

2036
 สวนฉันทะเปนกรณียะ คือส่ิงท่ีพึงกระทํา

2037
  

อยางไรก็ตาม อาจจะพูดอีกแนวหนึ่งก็ไดวา ท้ังตัณหาและฉันทะ เปนส่ิงท่ีพึงละเสียท้ังสองอยาง แตการ

ละน้ันตางกัน ดังท่ีทานขยายความไวจับสาระไดวา ตัณหาเกิดท่ีไหน ควรละเสียท่ีนั่น
2038

 คือละหรือกําจัดเสีย ณ 

จุดท่ีมันเกิดขึ้น สวนฉันทะ ทานใหละดวยการทําใหสําเร็จตามฉันทะน้ัน คือ ละดวยการทําตามฉันทะนั้นจน

สําเร็จผล ทําใหฉันทะนั้นหมดไปเอง หรือไมตองมีฉันทะน้ันอีกตอไป   
พูดอีกอยางหนึ่งวา ตัณหา เปนความตองการชนิดที่ควรดับหรือละท้ิงไปเสียโดยทันทีและถายเดียว ไม

ตองเก็บเอาไวใชอะไรตอไป สวนฉันทะ เปนความตองการชนิดท่ีควรทําตามจนสําเร็จหมดความตองการนั้นไป

เอง พูดส้ันๆ วา ตัณหาละดวยการสลัดทิ้ง ฉันทะละดวยการทําใหสําเร็จ   
การละฉันทะดวยการทําใหสําเร็จ ซึ่งจะเรียกวา การละฉันทะดวยฉันทะ คือเอาฉันทะละฉันทะ หรือทํา

ใหฉันทะละตัวมันเองน้ี มีเรื่องมาในบาลี ขอนํามาลงไวเพื่อใหพิจารณาเห็นชัดเจนดวยตนเอง เรื่องน้ีเปนคํา

สนทนาถามตอบปญหา ระหวางพราหมณคนหนึ่งกับพระอานนท 

พราหมณ์: ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม เพื่อ
ประโยชน์อะไร? 
พระอานนท: เพื่อละฉันทะ2039 

                                                 
2036  เปน ปหาตัพพะ หรือปหาตัพพธรรม ในฐานะสมุทัยอริยสัจ = วินย.๔/๑๕/๒๐; ขุ.ม.๑๙/๑๖๖๗/๕๒๙; ในฐานะตัณหา ๖ กอง = ที.ปา. ๑๑/

๔๒๕/๓๐๓; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๔/๓๘; ในฐานะภวตัณหา = องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๔/๓๓๓; นอกนี้ดู ม.อุ.๑๔/๗๖/๖๖; สํ.สฬ.๑๘/๑๕๑/๑๐๔; 
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๗/๒๓๖; ขุ.ม.๒๙/๘๕๐/๕๒๗; มาโดยชื่อวา ฉันทะ = สํ.ข.๑๗/๓๓๕-๓๔๑/๒๑๗-๒๑๙ 

2037  สํ.นิ.๑๖/๓๑๐/๑๖๑; นอกนี้ดู สํ.ม.๑๙/๑๗๑๗/๕๕๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๙๓/๑๒๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๙๑/๓๔๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๗๑/

๓๓๑; องฺ.ทสก.๒๔/๕๒/๑๐๑; ทําใหเกิดขึ้น (คือควรทําใหเกิดขึ้น) เชน สํ.ม.๑๙/๑๐๙๐/๓๑๙ ฯลฯ (คือใน สัมมัปปธาน ท้ังหมด) 

2038  เชน ที.ม.๑๐/๒๙๗-๘/๓๔๓-๘; สํ.นิ.๑๖/๒๕๘/๑๓๑; ฯลฯ ฯลฯ (เคยอางแลว) 
2039  ฉันทะ ในขอความวา “เพื่อละฉันทะ” นี้ อรรถกถา สํ.อ.๓/๓๖๕ วาหมายถึงตัณหาฉันทะ คือตัวตัณหานั่นเอง ถาถือตามนี้ ก็ตอง

หมายความวา พระอานนทตอบวาประพฤติพรหมจรรยเพื่อละตัณหา และท่ีทานอธิบายตอไปวา ใชฉันทะละฉันทะ ก็ตอง

หมายความวา ใชกุศลฉันทะ (ในอิทธิบาท) มาละตัณหาฉันทะ แตคําตอบของพระอานนทปรากฏอยูชัดแจงวา ทั้งฉันทะท่ีใหทําการ



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๑๐๑๑ 
 

  

พราหมณ์: มีมรรคา มีปฏิปทาเพ่ือละฉันทะน้ันไหม? 
พระอานนท: มีสิท่าน 
พราหมณ์: มรรคา ปฏิปทาเพื่อละฉันทะน้ัน เป็นไฉน? 
พระอานนท: ภิกษุเจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท 
ที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วิมังสาสมาธิ และปธานสังขาร, นี้แลพราหมณ์ คือ 
มรรคา คือปฏิปทาเพื่อละฉันทะน้ัน 
พราหมณ์: เมื่อเป็นอย่างนั้น ฉันทะที่มีอยู่ ก็ยังคงมีอยู่นะสิ มิใช่ไม่มี, และข้อที่บุคคลจักละ
ฉันทะด้วยฉันทะน่ันเอง ย่อมมิใช่ฐานะท่ีจะเป็นไปได้ 
พระอานนท: ถ้าอย่างนั้น เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ ท่านเห็นควรอย่างไร ก็พึงตอบอย่าง
นั้น; นี่แน่ะพราหมณ์ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร ก่อนนี้ ท่านได้มีฉันทะ (ในเรื่อง) ว่า เราจักไป 
วัด, เม่ือท่านไปถึงวัดแล้ว ฉันทะเพื่อการน้ัน ก็สงบระงับไป ใช่ไหม? 
พราหมณ์: ใช่อย่างน้ัน ท่าน 
พระอานนท: ก่อนนี้ ท่านได้มีความเพียร...ได้มีจิตใจจดจ่อ (จิตตะ)...ได้มีปัญญาไตร่ตรอง 
(วิมังสา) ในเรื่องว่า เราจักไปวัด, เมื่อท่านไปถึงวัดแล้ว ความเพียร...จิตใจจดจ่อ...ปัญญา
ไตร่ตรอง (วิริยะ จิตตะ วิมังสา) เพ่ือการน้ัน ก็สงบระงับไป ใช่ไหม? 
พราหมณ์: ใช่อย่างน้ัน ท่าน 
พระอานนท: ฉันนั้นเหมือนกันแล ท่านพราหมณ์ ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ...ฉันทะ 
เพ่ือการบรรลุอรหัตต์ ท่ีภิกษุนั้นเคยมีในกาลก่อน เมื่อเธอบรรลุอรหัตต์แล้ว ฉันทะเพื่อการนั้น 
ก็สงบระงับไป, วิริยะ เพื่อการบรรลุอรหัตต์...จิตตะ เพื่อการบรรลุอรหัตต์...วิมังสา เพื่อการ
บรรลุอรหัตต์ ที่ภิกษุนั้นเคยมีในกาลก่อน เมื่อเธอบรรลุอรหัตต์แล้ว วิริยะ...จิตตะ...วิมังสาเพื่อ
การน้ัน ก็สงบระงับไป2040  

จะละตัณหา ก็ใช้ตัณหาได้ แต่ไม่วายต้องระวัง   

สวนตัณหา ท่ีทานวาใหละเสีย ณ ท่ีมันเกิด หรือถอนทิ้งเสียทีเดียวนั้น เปนหลักการท่ัวไป แตในทาง

ปฏิบัติ ทานก็ยอมรับความออนแอ ความเคยชิน และความไมพรอมตางๆ ของปุถุชนเหมือนกัน ดังน้ัน จึงเกิดมี

วิธีปฏิบัติตามขอสรุปประการท่ีสาม ซึ่งไดกลาวไวขางตน คือ เอาตัณหาไปใชประโยชน ทําใหเกิดผลในทางท่ีดีงาม  
ตามตัวอยางท่ีทานแสดงไวในบาลี การเอาตัณหาไปใชประโยชนนั้น สามารถใชแมแตเพื่อประโยชนสูงสุด 

คือเพ่ือบรรลุนิพพาน โดยเกิดเปนหลักการยอยลงมาวา พึงอาศัยตัณหาละตัณหา   
ดังขอความที่พระอานนทกลาวกะภิกษุณีรูปหนึ่งท่ีหลงรักทานวา  

                                                                                                                                                        
และฉันทะท่ีสงบระงับไป ก็คือฉันทะในอิทธิบาทอยางเดียวกัน และฉันทะในอิทธิบาทนั้น ก็เปนที่ยอมรับเปนเสียงเดียวกันวา 

เปนกัตตุกัมยตากุศลฉันทะ ตามคําอธิบายของพระอานนทจึงไดความหมายวา ละกุศลฉันทะเสียดวยการทําใหสําเร็จผลตามกุศล

ฉันทะนั่นเอง แตถายังยืนยันความหมายของฉันทะคําแรกวาเปนตัณหาตามอรรถกถา ก็ตองใหเรื่องยุติลงวา เปนการยักเย้ืองเลน

คําพูด คือ เริ่มคําตอบดวยฉันทะที่เปนตัณหา แตอธิบายดวยฉันทะท่ีเปนกุศล เปนกัตตุกัมยตา แตไมวาจะถือความหมายของ

ฉันทะในคําตอบประโยคแรกนั้นวาอยางไรก็ตาม ก็ปลอยผานไปได เพราะขอความในทอนอธิบายตอไป ก็เพียงพออยูแลวสําหรับ

อางเพื่อยืนยันหลักการที่เขียนไวขางตน ถารังเกียจคําวา “ละ” สําหรับฉันทะ ก็อาจพูดวาฉันทะควรระงับเสียดวยการทําใหสําเร็จ. 
2040  สํ.ม.๑๙/๑๑๖๓-๘/๓๔๙ (คําแปลตัดขอความซ้ําๆ ออก; คําวาวัด บาลีวาอาราม จะแปลวาสวนก็ได ในที่น้ี แปลอยางใหฟงกันงายๆ) 



๑๐๑๒  พุทธธรรม 
 

“แน่ะน้องหญิง ข้อท่ีเรากล่าวว่า กายน้ีเกิดจากตัณหา พึงอาศัยตัณหาละเสียซึ่งตัณหาดังนี้ 
เราอาศัยเหตุผลอะไรกล่าว;   

“ในข้อนี้ ภิกษุได้สดับข่าวว่า ภิกษุมีชื่ออย่างนี้ ได้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ใน
ปัจจุบันทีเดียว ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เธอจึงมีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อไรเล่าหนอ แม้เราก็จักประจักษ์แจ้ง 
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ...เข้าถึงอยู่บ้าง ดังน้ี,  

“กาลต่อมา ภิกษุน้ันอาศัยตัณหา ละตัณหาได้”2041 

สาระของขอความนี้มีเพียงวา ภิกษุไดยินขาววาภิกษุอื่นบรรลุอรหัตตผล ก็อยากบรรลุอรหัตตผลบาง 

หรือไดยินวา ภิกษุอื่นไดเปนพระอรหันต ก็อยากเปนพระอรหันตบาง  
ความอยากของภิกษุน้ี มีลักษณะท่ีเห็นไดชัดวาเปนตัณหา คือ ภาวะอรหัตตผล หรือความเปนพระ

อรหันตน้ัน เปนเหมือนส่ิงหน่ึงท่ีต้ังอยูในท่ีตางหากจากเธอ และมีตัวเธอท่ีอยากจะเขาครอบครอง เปนเจาของ  
หรือเขาไปอยูในภาวะน้ัน   

การเอาตัณหามาใชในกรณีอยางน้ี จัดวาเปนอุบาย คือวิธียักเย้ืองนําเขาไปใหถึงจุดหมาย เปนวิธีเราลอ

ใหกระทําการท่ีเปนเง่ือนไข เมื่อบุคคลท่ีถูกเราลอ เริ่มกระทําการท่ีเปนเงื่อนไขแลว ก็จะตองใชโอกาสในระหวาง
น้ัน คอยๆ สรางความรูความเขาใจใหเขาเกิดความรักความซาบซึ้งในภาวะดีงามที่เปนผลของการกระทํานั้น 

โดยตรง จนเขาเกิดฉันทะข้ึนเองอีกช้ันหน่ึง แลวเขาก็จะเปล่ียนแรงจูงใจและพฤติกรรมของเขาเอง ถาทําไดอยาง
น้ี ก็นับวาเปนความสําเร็จ และจัดเปนการศึกษาอบรมไดอยางหนึ่ง แตถาเปลี่ยนจากตัณหาใหเกิดเปนฉันทะ

ไมได ก็กลายเปนความลมเหลว  
บางครั้ง ผลท่ีเอามาเราลอ อาจเปนส่ิงอื่นที่ไมใชผลของการกระทําน้ันโดยตรง เชน เม่ือพระนันทะพุทธ

อนุชาผนวชแลว เกิดความคิดถึงคูรัก เบ่ือหนายพรหมจรรย คิดจะสึก พระพุทธเจาทรงทราบ จึงทรงพาไปเท่ียว
ชมนางฟา จนพระนันทะหายคิดถึงคูรัก เกิดความอยากไดนางฟาแทน พระพุทธเจาจึงตรัสรับรอง เอาพระองค
เองเปนประกันวาจะใหพระนันทะไดนางฟา โดยมีเง่ือนไขวา พระนันทะตองต้ังใจประพฤติพรหมจรรย และเม่ือ
พระนันทะต้ังใจประพฤติพรหมจรรยตามเง่ือนไขแลว ก็เปนจุดเริ่มตนของโอกาสในการนําพระนันทะกาวหนา

ตอไป ซึ่งในท่ีสุด เธอก็ไดบรรลุอรหัตตผล2042
   

วิธีการอยางน้ี เรียกอยางสามัญ ก็คือการลอดวยรางวัล แตไมปรากฏวาทานใชวิธีนี้บอย ทานคงใชเม่ือ

จําเปน ในเม่ือปจจัยแวดลอมตางๆ กําหนดวาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด และคงใชอยางระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลติดตาม   
ตัวอยางวิธีอยางน้ีในชีวิตประจําวัน เชน บอกใหเด็กกวาดถูเรือนแลว จะใหรางวัล หรือบอกลูกวา อาน

หนังสือเลมน้ันเลมนี้จบแลว จะซื้อของน้ันน้ีให   
การกระทําอยางนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรม ผูทําจะตองทําอยางมีความรับผิดชอบ โดยคิด

เตรียมไวแลววา จะชักจูงเด็กเขาสูความมีฉันทะไดอยางไร ไมใชสักวาทําพอผานๆ อยางนอยเริ่มแรก ผูมีความ
รับผิดชอบยอมทําเชนน้ัน โดยมีความหวังวา เม่ือลอใหเด็กเริ่มกวาดถู หรืออานหนังสือแลว เด็กอาจจะคอยๆ 

เกิดความรูสึกรักความสะอาด หรือรักความรูข้ึนมาไดเอง จากการไดเห็นผลดีท่ีเกิดจากการกระทํานั้น    

                                                 
2041  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๙/๑๙๕, อรรถกถาอธิบายวา ตัณหาของภิกษุนั้น ในกรณีนี้ เปนกุศลตัณหา! (องฺ.อ.๒/๔๔๑) 
2042  ดูเรื่องใน ขุ.อุ.๒๕/๖๗/๑๐๓; ขุ.เถร.๒๖/๒๗๖/๒๙๓; เรื่องน้ี ในชั้นอรรถกถานําไปเลากันมาก, ดู ธ.อ.๑/๑๐๙; อุ.อ.๒๑๓; สุตฺต.อ.๑/

๓๖๖; ชา.อ.๒/๑๒๑-๔. 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๑๐๑๓ 
 

  

แตทางท่ีดี ผูลอเราควรใชโอกาสระหวางน้ัน ชวยทําอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีจะใหเด็กใชโยนิโสมนสิการ 

ในทางที่จะเขาใจคุณคาของความสะอาดและความรู จนเกิดความรักความซาบซึ้ง ชอบความสะอาดหรือใฝความรู 
เกิดมีฉันทะท่ีจะกวาดถูหรืออานหนังสือไดเอง โดยไมตองเปนเง่ือนไขเพื่อรางวัลอีกตอไป  

วิธีใชตัณหามาชักจูง หรือเปนปจจัยแกฉันทะอยางน้ี  ถาฉันทะเกิดจริง ก็ดีไป แตถาฉันทะไมเกิด ก็
กลายเปนความลมเหลว และกลับเกิดผลเสียมากยิ่งข้ึน เพราะเทากับไปเราตัณหาใหขยายตัวเขมขนยิ่งกวาเดิม 

เปนการสรางนิสัยท่ีไมดี และเทากับเอาเช้ือแหงปญหาและความทุกขไปใสไวในชีวิตของเด็ก ซึ่งจะขยายผลรายไป

ถึงสังคมดวย โดยอาจกลายเปนวา จะมีแตคนที่รอเอารางวัล ถาไมมีอะไรลอ ก็ไมยอมทําความดี 
ผูจะใชวิธีการเชนน้ี จึงตองระมัดระวัง คิดเตรียมการเพื่อผลที่ประสงคไวโดยรอบคอบ จนม่ันใจวา

จะตองสําเร็จ และเอาใจใสคอยชวยอยูตลอดกระบวนการ จนกวาผลสําเร็จคือความเกิดข้ึนแหงฉันทะจะปรากฏ  

อีกตัวอยางหนึ่ง เพ่ือเสริมความเขาใจเกี่ยวกับความซับซอนแหงบทบาทของตัณหาและฉันทะ   
นักศึกษาคนหน่ึงเลือกเรียนวิชาแพทย เพราะเห็นวาเปนอาชีพท่ีทําเงินไดดี รวยเร็ว ถาเขานึกเพียงใน

แนวของกามตัณหาเทาน้ัน เขาอาจจะเรียนพอสักวาใหสําเร็จตามเงื่อนไข ไดใบสําคัญออกไปประกอบอาชีพ หรือ

เพราะเหตุท่ีเขาไมต้ังใจเรียน เขาอาจทนความอยากไมได รอไมไหว ออกไปเสียในระหวาง    
แตถาเขาเปนคนฉลาด เขามองเห็นเหตุผลตางๆ วา เมื่อจะไปเปนแพทย ก็ควรจะเปนแพทยท่ีดี มี

ความรูความเชี่ยวชาญความสามารถมาก เขาอยากเปนหมอดี ท่ีมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จดวย ความคิดแนว

ภวตัณหานี้ เปนเงื่อนไขใหเขาตองต้ังใจเรียนจริงจัง ความเปนหมอดี ในแงของความมีชื่อเสียงไดรับยกยองของ

ภวตัณหานั้น ไปสัมพันธเขากับความเปนหมอดีท่ีเปนภาวะดีงาม และท่ีเปนอุดมสภาวะของความเปนหมอ ซึ่งเปน

ท่ีชื่นชอบของฉันทะ ฉันทะอาจเกิดข้ึน และชวยสงหนุนใหเขาต้ังใจศึกษาหาความรูความชํานาญในวิชาแพทย

อยางจริงจัง หรือในขณะท่ีต้ังใจเรียนตามเงื่อนไขของภวตัณหานั่นแหละ เขาเกิดความรูความเขาใจซาบซ้ึงใน

คุณคาของความรูและงานแพทย เขาเกิดฉันทะ กลายเปนผูรักการเรียนและการฝกฝนในวิชาแพทยอยางจริงจัง  
อยางไรก็ตาม นักศึกษาผูน้ี เมื่อเรียนสําเร็จ ไดปริญญาแพทยศาสตร พรอมดวยความรูความชํานาญท่ี

จะใหเปนหมอท่ีดีมีความสามารถ แตเขายังอาจจะมุงไปหางาน หรือแสวงแตตําแหนงหนาท่ี ซึ่งจะทําใหไดรายได

มากท่ีสุด หรือจะใหเดนดังไดงาย   

นักศึกษาอีกผูหน่ึง เห็นเพื่อนมนุษยหรือเพ่ือนรวมชาติจํานวนมาก ยังไดรับทุกขทรมานจากโรคภัยไข

เจ็บมากมาย มีสภาพความเปนอยูท่ีไมเก้ือกูลแกสุขภาพ เขาอยากรูวิธีแกไข และทําการแกไขสภาพเชนน้ี เขา

อยากชวยเหลือ เขาอยากเห็นคนท้ังหลายมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง หนาตาเอิบอิ่มแจมใส อยากเห็นบานเมือง

รมเย็นเรียบรอย ดํารงอยูในสภาพท่ีดีท่ีสุด เขาจึงเลือกเรียนวิชาแพทย ดวยฉันทะท่ีแสดงออกทางกรุณา  
ดวยความคิดเริ่มตนเชนน้ี เขาก็มีฉันทะต้ังใจเลาเรียนฝกฝน ใหรูและชํานาญตรงจุดท่ีจะนําไปใช

ประโยชนในการแกไขปญหา และชวยเหลือผูคนอยางท่ีคิดไว หากเขาสามารถดํารงรักษาฉันทะน้ีใหสืบเนื่องอยูได

ตลอด ครั้นสําเร็จแลว เขาก็เลือกงานหรือตําแหนงหนาท่ี ท่ีจะทําใหเขาทํางานแกไขสภาพขาดอนามัย และ

ชวยเหลือคนใหพนจากโรคภัยไดดีท่ีสุด โดยไมคํานึงถึงรายไดหรือชื่อเสียง หรือไมคํานึงมากนัก 



๑๐๑๔  พุทธธรรม 
 
บทสรุป 
มนุษย์เป็นสัตว์วิเศษ ต้องเพิ่มเดชด้วยฉันทะ มิใช่จะมัวเป็นทาสของตัณหา  

ถึงตอนนี้ ควรจะลงขอสรุปเสียทีหน่ึง มีสภาพความจริงท่ีเปนจุดเริ่มตนของการพิจารณาอยูวา เปน

ธรรมดาของมนุษยปุถุชนยอมยังมีตัณหา การท่ีจะใหมนุษยปุถุชนเหลานี้ทําการใดโดยไมมีตัณหาเขามาเกี่ยวของ

ชักจูงดวยเลยน้ัน เปนอันแทบไมตองหวัง ดังน้ัน จึงไมตองกลัววาคนจะไมมีตัณหา   
ขอควรคํานึงอยูท่ีวา ตัณหาเปนส่ิงมีโทษ เปนตัวการกอทุกขหรือปญหาท้ังหลาย ท้ังแกบุคคลและสังคม 

จึงตองหาทางแกไข ไมใหมีโทษภัยเหลานั้น วิธีแรก คือ ละ หรือไมใหเกิดขึ้นอยางส้ินเชิง ซึ่งทําไดโดยการดับ

อวิชชาดวยปญญาแลว ดําเนินชีวิตดวยปญญาอยางเดียว   
แตสําหรับปุถุชน ผูดําเนินชีวิตอยูทามกลางส่ิงลอเราเยายวนและเรื่องราวกระทบกระท่ังตางๆ โดยยังมี

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน พรั่งพรอมอยูภายใน คอยรอขานรับส่ิงลอเราเปนตนนั้นอยูตลอดเวลา ถึงจะระมัดระวัง 

นึกอยากจะใชปญญาเพียงไร ก็อดไมไดท่ีจะเผลอ ปลอยใหตัณหาไดโอกาสแสดงบทบาทเบาบาง แรงบาง 

โจงแจง หรือไมก็แอบแฝง ไมท่ีจุดหรือขั้นตอนแหงใด ก็แหงหนึ่ง  
หนทางแกไขท่ีพึงเนนก็คือ การพยายามใช และปลูกฝงฉันทะ ท่ีเปนความตองการส่ิงดีงามข้ึนมา ใหเปน

ตัวชักนําการกระทําใหมากที่สุด    

มนุษยเปนสัตวท่ีมีสมองเจริญมากแลว จะอยูดวยอวิชชา-ตัณหาอยางสัตวท้ังหลายอื่นไมได จะตองมี

ความตองการภาวะดีงาม หรือความใฝดี เปนแรงควบคุม หรือถวงคานไวบาง มิฉะนั้นก็จะสามารถทําความช่ัว

รายกออันตรายไดอยางรายแรงที่สุด เพียงเพื่อไดส่ิงเสพเสวยสุขเวทนา หรือปกปองเสริมรักษาความมั่นคงถาวร

แหงอัตตาของตน หรือหาทางพนไปจากส่ิงท่ีไมถูกใจไมปรารถนา   
มนุษยจํานวนมากทีเดียว แมแตเม่ือรูจักฉันทะบางแลว แตตัณหายังแรงกลาเกินไป ก็ยังทนทําการโดย

ทางดีตามที่สํานึกแหงความดีหรือสังคมกําหนดไวใหตลอดไปไมไหว คอยแตจะหลีกไปหาทางลัด เพื่อใหไดส่ิงท่ี

ตัณหาตองการ   
เรื่องของปุถุชนท่ัวไป จึงยังอยูในข้ันของการเลือกเอา ระหวางการดํารงอยูเพียงดวยแรงตัณหาอยาง

เดียว หรือปลอยใหตัณหาเปนตัวนําครอบงําพฤติกรรมสวนใหญ กับการท่ีสามารถเชิดชูฉันทะใหเปนตัวเดน

ข้ึนมา และนําชีวิตใหหลุดพนจากอํานาจบงการของอวิชชาตัณหาอุปาทานมากข้ึนโดยลําดับ  

ขอควรปฏิบัติก็คือ ถาเปนไปได ควรใหมีแตฉันทะลวนๆ แตถาทําไมได ยังยอมใหตัณหาออกโรง ก็ควร

หันเหใหเปน ตัณหาท่ีหนุนฉันทะ คือเปนปจจัยแกฉันทะ   
เม่ือสามารถสรางเสริมฉันทะขึ้นมานําพฤติกรรมได ตัณหาก็ถูกควบคุมและขัดเกลาไปเองในตัว   
อยางน้ีจึงจะเปนวิธีการละ และควบคุมตัณหา ตามหลักพุทธธรรม ไมใชไปคุมไปกักกดไปละลดกันท่ือๆ 

อยางไมรูเรื่องรูราวไมรูท่ีไปท่ีมา ปลอยใหอวิชชาสุมตัวหนุนอยูหลังตัณหา จะยิ่งกอผลรายมากกวาผลดี 
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ถึงจะพ้นตัณหา ได้ฉันทะมา ก็ยังต้องเดินหน้าไปกับปัญญา จนกว่าจะพ้นปัญหาแท้จริง  

มีขอความสําคัญ ท่ีขอนํามาย้ําไว เปนขอควรสังเกต และชวยทบทวน ๓ ประการ คือ 
๑. เด็กชายสองคน คือ ด.ช.ตัณหา กับ ด.ช.ฉันทะ ไปเห็นเคร่ืองรับวิทยุเครื่องหนึ่ง ซึ่งเปนส่ิงท่ีไมเคย

รูจักมากอน และไดฟงเสียงจากวิทยุนั้นดวยกัน ด.ช.ตัณหาไดฟงเสียงจากวิทยุแลว ชอบใจเสียงไพเราะและเสียง

แปลกๆ เขาคิดวา ถาเขามีวิทยุไวสักเคร่ือง คงจะสนุกสนานเพลิดเพลินมาก เขาจะเปดฟงท้ังวันทีเดียว และเขา

ทราบมาวา คนท่ีมีวิทยุมีไมมาก ใครมีก็โกเก เขาคิดวา ถาเขามีวิทยุแลว เขาจะเดนมาก เพื่อนๆ จะพากันมารุมดู

เขา เขาจะถือวิทยุเดินอยางภาคภูมิใจ ไปไหนก็จะเอาไปดวย จะเอาไปอวดคนโนนคนนี้ คิดอยางน้ีแลว ด.ช.

ตัณหาก็อยากไดวิทยุเปนกําลัง กลับถึงบาน ก็ไปรบเราคุณพอคุณแม ใหไปซื้อมาใหเขาเครื่องหน่ึงใหจงได เขา

ถึงกับคิดวา ถาคุณพอคุณแมไมซื้อให เขาจะไปดอมๆ ที่ราน ถาไดชอง ก็จะขโมยมาสักเครื่อง 
สวน ด.ช.ฉันทะ ไดฟงเสียงจากวิทยุแลว ก็แปลกประหลาดใจ เขาเริ่มคิดสงสัยวา เสียงนั้นเกิดขึ้นได

อยางไร เครื่องท่ีใหเกิดเสียงน้ันคืออะไร มันทําใหเกิดเสียงไดอยางไร เขาทํามันอยางไร มันมีประโยชนอยางไร 

จะเอาไปใชทําอะไรไดบาง เขาคิดดังนั้นแลว ก็เกิดความอยากรูเปนอันมาก จึงคอยสังเกต หรือไปเท่ียวสอบถาม

วาใครจะบอกเรื่องนี้แกเขาได ครั้นรูจักชางแลว ก็หาโอกาสเขาไปซักถาม ไดความรูหลายอยาง ตลอดจนรูวา มัน

มีประโยชนอยางไรบาง ด.ช.ฉันทะ ครั้นเห็นวามันเปนส่ิงมีประโยชน ใจเขาซาบซึ้งในคุณคาของมัน บอกตัวเองวา

ดีแน แลวก็เกิดความอยากจะทําวิทยุขึ้นมาบาง 
ขอใหลองพิจารณาวา กระแสความคิดของเด็กสองคนนี้ จะมีผลตอพฤติกรรมและวิถีชีวิตของเขา

อยางไร และผลท่ีกวางไกลออกไปถึงคนที่เกี่ยวของ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ จะเปนอยางไร 

ในกระบวนธรรมแหงความคิดและพฤติกรรมของเด็กท้ังสองนี้ องคธรรมในตอนเริ่มตนเหมือนกัน คือ 

หู (อายตนะภายใน)   เสียง (อารมณ) → ไดยิน (โสตวิญญาณ) = ผัสสะ (รับรูเสียง) → เวทนา (=สุขเวทนาคือสบายหู)   

แตตอจากเวทนาแลว กระบวนธรรมแยกไปคนละอยาง 

ด.ช.ตัณหา เม่ือไดเวทนาเปนสุข สบายหูแลว ก็ชอบใจติดใจอยากฟงตอๆ ไป คือเกิดตัณหาข้ึน เขาคิด

เพอไปตามความอยากนั้น ซึ่งลวนเปนอโยนิโสมนสิการ เพราะไมไดคิดตามสภาวะและตามเหตุผลเก่ียวกับเรื่อง

วิทยุและเสียงวิทยุนั้นเลย มีแตความคิดสืบทอดจากตัณหา คิดเกี่ยวกับการเสพเวทนา และการเสริมขยายตัวตน 

เมื่อคิดอยางน้ัน ก็เปนการหลอเล้ียงอวิชชาเอาไว ทําใหตัณหาเพิ่มพลังแข็งแรงและขยายตัวขึ้นอีก พฤติกรรมของ

เขาก็จึงเปนไปตามความบงการของตัณหา 
สวน ด.ช.ฉันทะ เมื่อกระบวนธรรมสืบตอมาถึงเวทนาแลว เขาไมไหลเรื่อยตอไปยังตัณหา แตเกิดมี

ความคิดท่ีเปนโยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดหนาตัณหาเสีย ทําใหตัณหาชะงักดับไป โยนิโสมนสิการนั้น คือ การคิด
ตามสภาวะและเหตุผลวา อารมณหรือส่ิงท่ีประสบน้ัน คืออะไร เปนอยางไร เปนมาอยางไร เปนเพราะอะไร มีคุณ
โทษอยางไร เปนตน ความคิดน้ี นําไปสูการรูเขาใจคุณคาของส่ิงท่ีดีงาม เกิดความซาบซึ้ง มีจิตใจโนมนอมไป
ในทางท่ีจะรูความจริงและท่ีจะทําใหดีใหงามใหสมบูรณ จึงเกิดเปนฉันทะข้ึน และนํา ด.ช.ฉันทะไปสูการเรียนรู 
และการกระทําสรางสรรคตอไป

2043
 

                                                 
2043  ขอน้ีมุงเนนในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนปจจุบัน หรือระดับศีลธรรมสําหรับชีวิตประจําวัน 
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๒. ฉันทะเปนองคธรรมฝายกุศล ดีงาม ไรโทษ เปนคุณประโยชน เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ แตฉันทะจะเปน

คุณประโยชน กอใหเกิดผลดีเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับความรูความเขาใจเก่ียวกับความจริงและคุณคาของส่ิงท่ีมัน

เกี่ยวของ เพราะฉันทะอาศัยโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนบุพภาคของปญญา  
ถาความรูความเขาใจไมลึกซึ้งชัดเจนแนแท ฉันทะก็อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดเหมือนกัน ดังนั้น 

เพื่อใหฉันทะเปนอุปกรณท่ีชวยชักนําชีวิตไปสูจุดหมายท่ีถูกตองไดอยางม่ันใจ การฝกอบรมเจริญปญญา หรือ

การใหการศึกษาระดับปญญา จึงถือเปนหลักการใหญของพระพุทธศาสนา   
จุดเริ่มตนที่สําคัญ คือจะตองฝกโยนิโสมนสิการ รูจักคิดตามสภาวะ และสืบคนเหตุปจจัย ใหกาวหนา

ไปในความรูความเขาใจท่ีถูกตองวา ความจริงแทเปนอยางไร อะไรมีคุณคาแทจริงแกชีวิต อะไรเปนอัตถะ คือตัว

ประโยชนแทท่ีควรเปนจุดหมาย และกาวหนาไปในกุศลธรรม โดยเกิดความใฝรู ใฝธรรม รักความจริง รักความ

ดีงาม รักท่ีจะดํารงสงเสริมคุณภาพชีวิต พรอมกับทํากุศลธรรมเหลานั้นใหเกิดใหมีเพิ่มพูนข้ึน จนถึงขั้นมีปญญา

ท่ีทําชีวิตจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระได
2044 

๓. ในกรณีท่ีฉันทะเปนปจจัยแกตัณหา มันยอมใหเกิดโทษไดแมแกคนดี แมวาคนดีอาจจะไมเอาตัวตน

เขาไปยึดถือครอบครองความดีท่ีสรางข้ึนดวยฉันทะ จนถึงกับเกิดความเยอหยิ่งลําพอง ยกตนขมผูอื่น หรือลุม
หลง มัวเมา ประมาท แตบางทีความยึดถืออยางออนๆ เชนวา ทําไมบานเรา วัดเรา โรงเรียนเรา ตําบล บานเมือง

ของเรา จึงไมสะอาดเรียบรอยเหมือนของเขา หรือวาเด็กน้ี นักเรียนน้ี ลูกศิษยน้ี  เราพยายามส่ังสอนอบรมนัก 

หาทางชวยแนะนําแกไขชวยเหลือทุกอยาง ทําไมเขาไมดีข้ึนมาเลย หรือวาคนหมูนี้ เราพยายามชวยใหพัฒนา

ตัวเองทุกอยางทุกประการ ทําไมเขาไมกระตือรือรน ไมดีขึ้นมาทันอกทันใจเอาบางเลย ดังนี้เปนตน ก็ทําใหคนดี

เปนทุกขเดือดรอนไดไมนอย และบางครั้งเม่ือเหตุปจจัยของเรื่องน้ันๆ อยูนอกเหนืออํานาจบังคับบัญชาของคนดี 

ก็ยิ่งเปนเรื่องบีบค้ันใจใหคนดีเปนทุกขมากข้ึน   
ทุกขชนิดน้ี ดูเหมือนจะเปนความทุกขพิเศษของคนดี ท่ีคนช่ัวจะไมรูสึกเปนทุกขเดือดรอนดวยเลย จะ

เรียกวา คนดีก็มีทุกขแบบของคนดีก็ได
2045

 และเมื่อทุกขแลว ก็เปนโอกาสใหวงจรกิเลสเริ่มหมุนไดอีก โดยอาจ

                                                 
2044  ขอน้ีเก่ียวของกับประโยชนทั้ง ๓ ขั้น คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถ. 
2045  คนที่มีฉันทะมากนั้น ถาตัณหา (รวมทั้งมานะ และทิฏฐิ) เขามาแทรกซอนรับชวงจากฉันทะ เขาครอบงําจิตใจได ก็อาจทําใหเกิดทุกข

หรือผลเสียหายที่รายแรงไดมากเหมือนกัน ขอเสนอไวพิจารณาบางบางอยาง เชน 
- เพราะความรักในความดีงามความบริสุทธิ์แหงชีวิต ตัณหาอาจเอามาผูกเขาเปนความรักความยึดม่ันในความดีของตน จนในแงหนึ่ง

เปนเหตุใหคนดีมีความวิตกกังวลมากมาย เก่ียวกับการรักษาความดีงามและความบริสุทธิ์แหงชีวิตของตน หวั่นกลัวตอเหตุมัวหมอง

ตางๆ กลัวถูกคนเขาใจผิด เปนทุกขในเร่ืองเชนน้ีมากมายกวาคนทั่วไป ขอนี้นาจะนํามาพิจารณาดวย ในการศึกษาสาเหตุของส่ิงที่

จิตวิทยาตะวันตกเรียกวา guilt-feeling 
- บางคนมีความตองการอยางแรงกลาที่จะสรางสรรคสังคมใหดีงาม หรือสถาปนาความดีงามข้ึนในสังคม แตทําไมไดอยางใจปรารถนา 

หรือประสบเหตุขัดขวางมาก ก็เกิดความขัดใจ ยึดม่ันในความเห็นของตนมากขึ้น ดึงดันในทิฏฐิ หรือเกิดความปรารถนาใหตนไดชื่อ

วาเปนผูสรางผูสถาปนาสังคมใหมที่ดีงามน้ัน จึงมุงที่จะทําใหไดอยางเดียว อาจหันไปใชวิธีรุนแรง กําจัดกวาดลางผูท่ีตนเห็นวา

ขัดขวางดวยโทสะ โดยไมมีความรักหรือปรารถนาความดีงามแกชีวิตของคนเหลาน้ันเลย ฉันทะที่ครอบดวยตัณหา มานะ ทิฏฐิ จึง

อาจนําไปสูส่ิงที่เรียกวา violence ไดเหมือนกัน 
- ระบบงาน ระบบสังคม หรือระบบการดําเนินชีวิตที่มีการแขงขันกันมาก ยอมทําใหคนเกิดความรูสึกนึกถึงตัวตนเดนชัดมากขึ้น จึง

เปนระบบที่สงเสริมความยึดถือตัวตน และเปนเหตุใหคนตองพยายามทําการในทางท่ีจะสนองภวตัณหามากย่ิงขึ้น ระบบเชนนี้ ถาใช

ในสังคมท่ีคนมีพื้นในทางฉันทะมาก ก็จะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาดานตางๆ อยางรวดเร็ว แตพรอมกันนั้นก็จะทําใหเกิดปญหา

จิตใจ มีความกดดัน คนมีความทุกข เครียด มี stress มี anxiety เปนโรคจิตกันมาก แตถานําระบบเชนนี้มาใชในสังคมท่ีคนหยอน
ฉันทะ ก็นาจะทําใหมีความทุจริต ความสับสน ฟอนเฟะย่ิงขึ้น (ที่วา “นาจะ” ก็เพราะจะตองพิจารณาปจจัยดานอ่ืนๆ ประกอบดวย) 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๑๐๑๗ 
 

  

เกิดความขุนมัว หมนหมอง นอยใจ ขัดเคือง ฟุงซาน หุนหัน เปนตน อาจใหทําการบางอยางผิดพลาด หรือขาด

ความสุขุมรอบคอบ เกิดผลเสียได   
โดยนัยน้ี ความเปนคนดีจึงยังไมเพียงพอ คนดียังตองการส่ิงท่ีจะชวยใหทําความดีโดยไมมีทุกข และ

เปนคนดีผูไมเปนท่ีแอบแฝงของความชั่ว หรือไมอาจกลับกลายเปลี่ยนไปเปนคนไมดีไดอีก พูดงายๆ วาตองการ

เครื่องปองกันไมใหตัณหายอนกลับเขามา ไดแกตองการปญญาท่ีจะทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระ น่ีคือจุดท่ีคน

ตองการโลกุตรธรรม และควรใหฉันทะทําหนาท่ีนําชีวิตไปถึงจุดหมายข้ันน้ีดวย
2046 

ปัญญามาแทนที่ ตัณหาหมดหน้าท่ี มีฉันทะเต็มท่ี  

มาถึงจุดน้ี เขาใจวา ขอสงสัยท่ีสําคัญอยางหนึ่ง คงจะหมดหรือหายไปดวย คือขอสงสัยท่ีวา พระอรหันต
เปนผูหมดส้ินตัณหาแลว เม่ือไมมีตัณหาซึ่งเปนแรงชักจูงการกระทําตางๆ พระอรหันตมิกลายเปนผูอยูน่ิงเฉย ไม

กระตือรือรน ไมอยากทําอะไร กลายเปนคนไมมีชีวิตชีวาไปหรือ   
ท้ังนี้พรอมท้ังความสงสัยท่ีวา พระอรหันตเปนอยูดวยปญญา จะอยูอยางไร มีแตปญญา ไมมีตัณหา จะ

ทําการอะไรไดหรือ   
เน้ือความเทาท่ีไดอธิบายมา นาจะเปนคําตอบที่กระจางแจงชัดเจนพอแลว เพราะไดแสดงใหเห็นวา มิใช

ตัณหาอยางเดียวเทาน้ัน ท่ีเปนแรงจูงใจชักนําพฤติกรรมของคน และตัณหาไมไดจูงใจใหทําเทาน้ัน แตจูงใจใหไม

ทํา รวมท้ังใหขี้เกียจดวย แตท่ีรายก็คือ ไมวาตัณหาจะจูงใจใหทําหรือไมใหทํา ก็เปะปะปนปวนไวใจไมไดท้ังนั้น 

จึงตองพัฒนาคนใหมีแรงจูงใจท่ีแนใจวาดีแท ไมเสียหาย    
เปนอันวา เมื่อคนพัฒนามากข้ึน ตัณหาก็ลดบทบาทลงไป พรอมกับการจางลงของโมหะหรืออวิชชา โดย

มีปญญาพาฉันทะมาทํางานอยางชาญฉลาด ใหเกิดผลดีท้ังแกชีวิตและแกทุกคนทุกส่ิงท่ีเกี่ยวของ  
จนในที่สุด เม่ือคนพัฒนาตนจนส้ินโมหะ เปนพระอรหันต ก็ไมตองพึ่งตัณหาใหชวยพาทําอะไรๆ แตมี

ปญญาท่ีรูจริง ชวยใหฉันทะซึ่งชัดวาทําอะไรจึงจะเปนคุณเปนประโยชนดีแน มาครองบทบาทเต็มท่ีในการทํา

กิจกรรมและกิจการทุกอยาง  
ถึงตอนนี้ ฉันทะพาคนทําตามที่ปญญาบอก และพระอรหันตไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเอง เพราะเปน

บุคคลที่เต็มแลวอิ่มแลว ก็จึงคิดแตวาจะทําอะไรใหคนอื่นและใหท้ังโลกมีความสุข ดังท่ีเคยบอกคติของพระ

อรหันตท่ีวา พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ คือ ทําการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก 
ตรงน้ี คือจุดท่ีพระพุทธเจาทรงเปนผูนํา นอกจากนําคนในการพัฒนาตน ก็นําอริยชนในการบําเพ็ญ

ประโยชนสุขแกมวลชน พระพุทธเจาทําไมหยุด เพราะทรงเปนอิสรชน เปนเสรีชนท่ีแท แมแตขางในก็ไมมีตัณหา

มาเหน่ียวรั้ง แตตรงขาม ทรงมีฉันทะเต็มเปยม จึงทําไดเต็มท่ี  

ฉันทะท่ีเต็มเปยมน้ี เปนพระคุณสมบัติอยางหน่ึงของพระพุทธเจา เรียกวาเปนพุทธธรรมอยางหนึ่ง ใน

พุทธธรรม ๑๘ ประการ คือขอท่ีวา “(พระพุทธเจา) ทรงมีฉันทะไมลดถอยเลย”
2047 

ฉันทะที่พาทํางานทําการทํากิจกรรมท้ังหลายท้ังปวงนี้ ทํางานอะไร ก็ทํางานปลดปลอยประชาชนใหพน

จากกิเลสความชั่วราย จากทุกขภัย ปวงปญหา พาใหลุถึงสันติสุข ดวยน้ําพระทัยแหงพระมหากรุณาน่ันเอง 
                                                 
2046  ขอน้ีมุงเนนจุดผาน จากสัมปรายิกัตถะ หรือประโยชนเบื้องหนาสําหรับชีวิตดานใน มาสูปรมัตถ หรือประโยชนที่เปนจุดหมายสูงสุด. 
2047 พุทธธรรมขอนี้ เปนขอที่ ๑๐ คําบาลีวา “นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ” (เชน ที.อ.๓/๑๘๘; มิลินฺท.อ.๓๖๙; ที.ปา.ฏี.๖๗ เปนตน)  



๑๐๑๘  พุทธธรรม 
 
ปัญญาและกรุณา ตัวกํากับและขับเคล่ือนการทํางานของมหาบุรุษ  

โยงกับความท่ีกลาวมาแลว มีขอท่ีควรเนน ซึ่งนาจะแยกออกมาพูดใหชัดย่ิงข้ึน กลาวคือ ไดอธิบายให

เห็นวา เม่ือปญญาเกิดข้ึน มันมิไดเกิดลําพังตัวเปลาๆ แตพวงเอาคุณธรรมท่ีสําคัญๆ เกิดตามมาดวย  
เม่ือคนตกอยูใตอวิชชา ไมใชความรู อยูดวยความรูสึก ก็ปลอยใหตัณหาพาไป และพึ่งตัณหาพาใหทํา

อะไรๆ แตพอปญญาพัฒนาขึ้นมา ฉันทะไดโอกาส พรอมท้ังมีกําลังมากขึ้น ก็เขามานําการกระทําของคน ใหไม

ตองมึนมัวม่ัวหมกอยูใตโมหะและตัณหา แตกาวข้ึนมาสูการมีชีวิตท่ีดําเนินไปดวยปญญา โดยมีฉันทะสนองงาน 

และมิใชเทาน้ัน ฉันทะยังสงแรงขับเคลื่อนออกมาทางคุณธรรมตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดความดีงามความสมบูรณสม

ความมุงหมาย โดยเฉพาะคุณธรรมท่ีเดนในการที่เขาไปเกี่ยวของกับคนสัตว คือกรุณา ดังท่ีไดพูดพาดพิงไว   
เพ่ือเช่ือมความ ขอทบทวนสาระตามหลักการวา เม่ือเกิดปญญารูเขาใจมองเห็นความจริงของส่ิงท้ังหลาย

ลึกซึ้งกวางขวางออกไป ก็ดี มองเห็นภาวะดีงามและคุณคาของส่ิงท้ังหลายน้ันๆ ก็ดี ถาไมปลอยใหตัณหาแทรก

เขามาชิงตัดหนารับชวงไปเสียกอน ก็ยอมจะตองเกิดมีฉันทะ รูสึกซาบซึ้ง มีใจโนมนอมไปหาคุณคาและภาวะดี

งาม พรอมท้ังอยากใหส่ิงน้ันๆ ดํารงอยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณของมัน   
โดยนัยน้ี ถาส่ิงท่ีประสบยังไมบรรลุอุดมสภาวะและคุณคาอันสมบูรณ ก็ยอมเกิดมีฉันทะท่ีจะทําใหดีให

สมบูรณตามนั้น นี้เปนกรณีเกี่ยวกับส่ิงท้ังหลายโดยท่ัวไป  
แตถาเปนกรณีของสัตวบุคคล ฉันทะท่ีเกิดขึ้น ก็จะแสดงออกในภาวะจิตท่ีมีช่ือพิเศษวา เมตตา คือ

ความรัก ความปรารถนาดี อยากใหสัตวบุคคลอื่นดํารงอยูในภาวะดีงาม ประสบประโยชนสุข บรรลุอุดมสภาวะ

ของเขา คือความปลอดโปรงโลงสบาย ไมมีอะไรบีบคั้นกายใจ  
อยางไรก็ตาม ความตองการของฉันทะตอสัตวบุคคล คือการท่ีอยากใหเขาอยูในภาวะดีงามสมบูรณนั้น 

มิใชแสดงออกมาเปนเมตตาอยางเดียว แตแสดงออกแตกตางไปตามสถานการณท่ีสัตวบุคคลนั้นประสบ  
การท่ีฉันทะแสดงออกเปนเมตตา หรือไมตรี อยากใหเขาอยูดีมีความสุข ก็คือในสถานการณท่ีเปนปกติ 

แตถาเขาอยูในสถานการณอยางอื่นท่ีเปล่ียนไปจากปกติ ฉันทะก็แสดงความปรารถนาดีในลักษณะอาการที่ตาง

ออกไป และไดชื่อตางกันไปตามสถานการณนั้นๆ 
ถานับสถานการณปกติท่ีจะมีเมตตาน้ัน เปนที่ ๑ สถานการณท่ี ๒ ก็ไดแกคราวท่ีสัตวบุคคลนั้นตกต่ําลง

ไปจากปกติ คือเกิดความเดือดรอนเปนทุกข เชน เจ็บไข ขาดแคลน ในสถานการณท่ี ๒ นี้ ฉันทะท่ีอยากใหเขาดี

งามสมบูรณ ก็แสดงออกเปน กรุณา คือภาวะท่ีพลอยมีใจหว่ันไหว อยากแกไข คิดชวยเหลือใหเขาพนจากทุกข  
ตอไปเปนสถานการณท่ี ๓ คือยามท่ีผูอื่นน้ันข้ึนสูงกวาเดิมที่เปนปกติ อยางท่ีเรียกวาไดดีมีสุข เชน 

เรียนจบ ไดงาน หายปวย เลิกกินเหลา หันมาทําความดี คราวนี้ฉันทะท่ีอยากใหเขาดีงามสมบูรณ ก็ใหสมใจ จึง

มี มุทิตา คือพลอยยินดี อนุโมทนา สงเสริม หรือชวยสนับสนุน อยากใหเขาดีงามเจริญกาวหนาดียิ่งข้ึนไป  
สถานการณสุดทาย คือท่ี ๔ ขอน้ีพิเศษ คือ เม่ือผูนั้นรับผิดชอบตัวเองได หรือเขาควรรับผิดชอบตนเอง 

เปนความสมควรท่ีจะเปนอยางนั้น ท่ีเขาจะอยูหรือดําเนินไปในภาวะน้ัน เราไมควรยุงดวย เชน ในกระบวนการ

ยุติธรรม และในการฝกคน ดังท่ีพอแมรัก อยากใหลูกเจริญงอกงาม ดูแลลูกเล็กท่ีกําลังหัดเดินเตาะแตะ ก็วางที

เฉยดูอยูใกลๆ ใหเขาหัดเดินไป โดยพรอมท่ีจะแกไขถามีอะไรพลาดพล้ัง แตไมใชมัวสงสารกลัวจะลมจะเจ็บ 

แลวคอยอุมอยูเรื่อย การวางทีเฉยดู โดยรูเขาใจ ไมเขาไปวุนวายกาวกายแทรกแซงน้ี เรียกวา อุเบกขา2048 

                                                 
2048 ธรรม ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา น้ี นิยมเรียกช่ือรวมชุดวา พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจอันประเสริฐ) ทานแสดงหลักไววา ธรรมท้ัง 

๔ น้ี มีฉันทะเปนจุดเริ่มตน หรือเปนท่ีตั้งตน (สพฺเพสมฺป จ เอเตส กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท อาทิ, เชน สงฺคณี อ.๒๔๙) – ดู เชิงอรรถ หนา ๖๒๗ 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๑๐๑๙ 
 

  

อาจจะสงสัยวา อุเบกขานี่มีฉันทะ มีความปรารถนาดีอยางไร น่ีแหละคือยอดความปรารถนาดี ท่ีตองมี

ตองใชปญญาแทจริง คือตองการความไมผิดพลาดแกเขา ตองการความไมผิดธรรมแกเขา อยากใหเขาดําเนินไป

ในความถูกตอง ในความสมควรจะเปนอยางน้ัน ในความไมเสียหาย ใหเขาเปนไปโดยธรรม ถูกธรรม ชอบธรรม  
น้ีคือคุณธรรมสําคัญท่ีเกิดมีตามฉันทะมา ทุกคนฝกใหมีได แตถาเปนพระอรหันต จะมีความพิเศษ 

เพราะเหตุท่ีทานเปนอิสระสมบูรณ ไรทุกข ทานมองดูชาวโลก เห็นเขาดิ้นรนวุนวายกันอยูในทุกข คุณธรรมเดน

ของทานก็มาอยูท่ีขอ กรุณา   

สําหรับปุถุชน ปญหาเกิดขึ้นในแงท่ีวา เม่ือรับรูสถานการณอยางน้ี มักมีอวิชชาตัณหาครองใจเสียกอน 

คือตนกําลังแสวงหาเวทนาอรอยเพื่อจะเสพอยูเสียบาง กําลังหวงกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงย่ิงใหญของตัวตน 

หรือมีอัตตาท่ีคอยจะกระทบอยูเสียบาง เลยไมมีชองใหปญญาโลงบริสุทธ์ิเกิดข้ึนที่จะนําเอากรุณาเขามาได   
แตอาจมีบางบางเวลา ท่ีจิตใจของปุถุชนนั้น วางโลงโปรงเบา และเขาใชโยนิโสมนสิการ คือการทําใจแยบ

คาย หรือคิดถูกทางถูกวิธีตามสภาวะและเหตุผล ตัดโอกาสของอวิชชา-ตัณหาเสีย ปญญาบริสุทธ์ิก็เขามาเปด

ชองทางใหกรุณาแลนผานออกไปได ภาวะจิตท่ีประกอบดวยกรุณาก็เกิดข้ึนแกปุถุชนน้ัน  
แตสําหรับพระอรหันต ผูส้ินอวิชชา-ตัณหา ไมมีความพะวงคิดติดในการแสวงหาส่ิงเสพเสวยเวทนา 

หรือความหวงกังวลเกี่ยวกับตัวตน ปญญาบริสุทธ์ิยอมพรอมอยูตลอดเวลาท่ีจะใหฉันทะเผยแสดงกรุณาออกมา 

ไมวาในเวลาใดก็ตามที่ประสบอารมณ คือสัตวบุคคลผูตกทุกขติดอยูในพันธนาการ  

โดยนัยนี้ ความส้ินอวิชชา-ตัณหา-อุปาทานแลว จึงเปนเพียงเครื่องชําระใหการกระทําของพระอรหันต

เปนไปโดยบริสุทธ์ิ ปลอดภัยไรโทษ ปราศจากกิเลส เชน ความกลัวและความเกียจครานท่ีจะเหน่ียวรั้ง สวนพลัง

กํากับและนําการกระทําของทาน ก็คือ ปัญญา และ กรุณา2049
   

การเคล่ือนไหวและการกระทําของมหาบุรุษพิสุทธชน คือ พระอรหันตท้ังหลาย มีพระพุทธเจา เปนตน 

เม่ือไดปญญาเปดชองและสองนําทาง โดยมีกรุณาเปนแรงสงมุงสูเปาหมาย
2050

 ยอมเปนไปอยางเขมแข็งจริงจัง 

ใหเกิดงานย่ิงใหญท่ีเรียกวาพุทธกิจ และศาสนกิจตางๆ เพื่อประโยชนสุขของมวลประชาชาวโลก เปนผลสําแดง

แหงพุทธธรรม และพระพุทธศาสนาท่ีดํารงอยูยั่งยืนมาจนบัดนี้   

                                                 
2049  พุทธคุณโดยสรุป ทานถือกันมาเปนหลักวามี ๒ อยาง คือ ๑. ปญญา ซ่ึงใหสําเร็จพุทธภาวะ ความเปนอัตตนาถะ และอัตตหิตสมบัติ 

เปนตน และ ๒. กรุณา ซ่ึงใหสําเร็จพุทธกิจ ความเปนโลกนาถ และปรหิตปฏิบัติ เปนตน (ดู วินย.ฏีกา ๑/๓๖๖; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๑/

๓๓๘) ในภายหลัง บางคร้ังทานเนนวิสุทธิคุณ แยกออกมาเปนขอหนึ่งดวย แตตามปกติก็ถือวา วิสุทธิคุณเน่ืองอยูในพระปญญาอยู

แลว เพราะเปนผลเกิดเองจากการตรัสรู ทานจึงไมแยกเปนขอหนึ่งตางหาก;  
   ในคัมภีรวชิรพุทธิฏีกา (ฉบับพมา หนา ๓๔, ฉบับไทยยังไมไดพิมพ) แสดงไววา พุทธกิจมี ๒ อยาง คือ ญาณกิจ และ กรุณากิจ แปล

งายๆ วา งานที่ทรงทําดวยพระญาณ และงานท่ีทรงทําดวยพระกรุณา; ปญญาของพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย ปลอดจาก

อหังการมมังการ และกรุณาก็ปราศจากเสนหาและความโศก สวนมนุษยปุถุชนมีกรุณา ก็ยังเปนกรุณาเทียม คือยังมีเสนหา เปน

ความรักผูกพนัเย่ือใยติดในบุคคล และมีโศก ยามสงสารใคร ก็ยังมีจิตใจเหี่ยวแหงหมองเศรา ไมโปรงผองใส 
   อนึ่ง เม่ือพระพุทธศาสนาแยกออกเปน ๒ นิกายแลว ก็ถือกันวา ฝายเถรวาทเนนดานปญญา มหายานเนนดานกรุณา 
2050  ในอรรถกถามีคําเทียบความนี้ เชน “กรุณาเวคสมุสฺสาหิตมานส” แปลเอาความวา (พระพุทธเจา) ทรงมีพระหฤทัยอุตสาหะขึ้นดวย

กําลังแหงกรุณา (จึงทรงแสดงธรรม; ธ.อ.๑/๑, เทียบใน อิติ.อ.๔๑๙ มีคําวา กรุณาสมุสฺสาหิต) และพึงอางพระบาลีแสดงความ
ปรารภเมื่อพระพุทธเจาจะทรงเริ่มประกาศพระศาสนาวา “สตฺเตสุ จ การฺุตํ ปฏิจฺจ” ความวา “(พระผูมีพระภาค) ทรงอาศัยพระ

การุณยภาพ (จึงทรงพิจารณาดูชาวโลก)” ดู วินย.๔/๙/๑๑ = ม.มู.๑๒/๓๒๓/๓๒๕ = สํ.ส.๑๕/๕๕๗/๒๐๒; ที.ม.๑๐/๔๔/๔๓. 



๑๐๒๐  พุทธธรรม 
 
สรุปข้อควรกําหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะ  

เพ่ือสะดวกในการพิจารณา อาจสรุปขอควรกําหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะได ดังน้ี 

 ตัณหา ฉันทะ 
   

ความหมายเบ้ืองตน - ความอยาก ความรานรน ทะยาน

อยาก คือ อยากได อยากเอา อยาก

เปน อยากไมเปน; ตองการเสพ  

- ความยินดี พอใจ ความใฝ รัก อยาก 

คือ ใฝธรรม ใฝดี ใฝสัจจะ อยากรู 

อยากทํา; ตองการธรรม, ตองการทํา  

ความหมายตามหลัก - ความอยากได ส่ิง เสพท่ีอํ านวยสุข
เวทนา อยากในภาวะมั่นคงถาวรของ

อัตตา อยากใหอัตตาพราก ขาดหาย

สูญส้ินไปจากภาวะท่ีไมปรารถนา 
- สํานวนงาย: ความอยากเพ่ือตัวตน เพื่อ

ตัวของเรา เชน อยากเสพ อยากได 

อยากเอามาบําเรอตัว อยากใหตัวเปน 
หรือไมเปนอยางน้ันอยางน้ี 

- ความยินดีในภาวะท่ีส่ิงน้ันๆ เปนส่ิงท่ีดี 

ตองการภาวะดีงามและความดํารงอยู

ในอุดมสภาวะของส่ิงท้ังหลาย อยากทํา

ใหคุณคา หรือภาวะที่ดี งอกงามข้ึนจน

บรรลุอุดมสภาวะ 
- สํานวนงาย: ความตองการภาวะท่ีดี งาม  

สมบูรณ เต็มตามสภาวะของสิ่งน้ันๆ 

และอยากทําใหดี งาม สมบูรณอยางนั้น 

กระบวนธรรม - (อวิชชา+) เวทนา → ตัณหา → ปริเยสนา - โยนิโสมนสิการ → ฉันทะ → อุตสาหะ 

สิ่งท่ีประสงค - อารมณ ๖ (ส่ิงเสพท่ีอํานวยสุขเวทนา

หรือพะนออัตตา), อามิส 

- ธรรม, กุศล (ความจริง ความดีงาม 

คุณภาพชีวิต) 

ลักษณะพึงสังเกต - มีอัตตาเปนศูนยกลาง จะเอาเขามา 
- มุงหาสุขเวทนา หรือส่ิงพะนอตน 
 
- มืด หรือไมคํานึงถึงความรูความเขาใจ 

คุณโทษ เปนตน ของส่ิงนั้นๆ 
- เปนเงื่อนไขกับการกระทํา ไมตองการ
การกระทํา 

- ผลประโยชนตอบแทนเปนตัวกําหนด
การกระทํา 

- ไมพัวพันกับอัตตา โนมนอมไปหา 
- มุงอัตถะ คือส่ิงมีคุณคาเปนประโยชน
แทจริง แกชีวิตและแกทุกส่ิง 

- เกิดจากความรูความเขาใจ เห็นคุณคา
สัมพันธกับปญญา 

- เปนเหตุกับการกระทํา เปนจุดเริ่มตน
หรือสวนหน่ึงของการกระทํา 

- จุ ด มุ ง หม า ย ขอ ง ง า นนั้ น เ อ ง เ ป น
ตัวกําหนดการกระทํา 

อาการ – ผลตอจิต - กระวนกระวาย เรารอน ไมเอื้อสมาธิ 

เชน ชอบใจ อยากได ฟุงซานคิดพลานไป 

- สบาย เอื้อสมาธิ เชน ช่ืนชมความดีของคน คํา

สอน ธรรมชาติ จิตด่ืมดํ่าซาบซ้ึง สงบ ต้ังม่ัน 

 - ของคับใจ ทุกขตางๆ โรคทางจิต 
- กามสุข, สามิสสุข, สุขพึ่งพา 

- เอื้อตอสุขภาพจิต 
- สุขประณีต, นิรามิสสุข, สุขอิสระ 

วิธีปฏิบัติ ๑. นัยตรง: พึงละโดยถอนขาด 
- เกิดท่ีไหน ดับหรือละที่น่ัน 
- ควบคุมโดยเพ่ิมปญญาและฉันทะ 

๒. อุบาย: อาศัยตัณหาละตัณหา 
- ใหเปนปจจัยแกฉันทะ (หนุนฉันทะ) 

- พึงกระทํา คือสรางข้ึนและปฏิบัติตาม 
- ระงับดวยการทําใหสําเร็จตามนั้น 



บทท่ี ๒๑ ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ   ๑๐๒๑ 
 

  

พัฒนาคนได้ ด้วยการพัฒนาความต้องการของเขา  

เทาท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ เทากับเปนการเสนอหลักการอยางหน่ึงของพระพุทธศาสนาวา คนเราน้ี โดย

ธรรมชาติ ยอมมีแรงจูงใจ ท้ังฝายดี และฝายชั่ว ซึ่งพรอมท่ีจะนําออกมาใชได  
การกระทําท่ีดีงาม กิจกรรมทุกอยางท่ีเปนไปเพื่อแกปญหาของมนุษย ตลอดจนการบรรลุจุดหมายสูงสุด

ของพระพุทธศาสนา จะตองอาศัยแรงจูงใจฝายดี ท่ีเรียกวาฉันทะ ทํานองเดียวกับท่ีการกระทําความชั่ว และ

กิจกรรมท่ีกอปญหาสรางความทุกขทุกอยาง ยอมถูกกระตุนดวยตัณหา ท่ีมีอวิชชาเปนมูลราก    
ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีของกระบวนการฝกอบรมส่ังสอนทุกอยาง ไมวาจะเรียกชื่อวา การศึกษา การปฏิบัติ

ธรรม หรือชื่ออื่นใดก็ตาม ท่ีจะตองชวยใหบุคคลปลุกฟนความตองการที่เรียกวาฉันทะ ข้ึนมาเปนพลังชักจูงการ

กระทํา และนําชีวิตไปสูจุดหมายท่ีดีงาม ซึ่งอํานวยประโยชนสุขท่ีแทจริง ท้ังแกชีวิตเอง และแกโลกท่ีแวดลอมอยู 
ถาสรางฉันทะ คือความรักธรรม หรือความใฝดีนี้ ข้ึนมาเปนคูแขงกับตัณหา ท่ีอยากไดอยากปรนเปรอ

ตนเองน้ันไมสําเร็จ ก็หวังไดยากนัก ท่ีจะแกไขขจัดปญหาความช่ัวรายนานาในสังคมปจจุบัน หรือจะทํางาน

พัฒนาท่ีดีใหเปนผล เพราะใจคนพรอมท่ีจะไหลไปตามตัณหาอยูแลว การจะใชแตพลังฝายลบมาหักหาม เชน 

บอกวา อยาทําผิดศีล อยาละเมิดระเบียบ เปนตน หาเพียงพอไม เพราะแมแตการรักษาศีลนั้นเอง ขาดฉันทะเสีย

แลว ก็แทบจะทําไมไหว   
ฉันทะท่ีเปนพลังฝายบวกดวยกัน แตเปนปฏิปกษกันกับตัณหานี่แหละ จะเปนตัวยับยั้ง ขมและปราบ

ตัณหาท่ีไดผล เปนกุญแจท่ีจะไขความสําเร็จในการแกปญหาความช่ัวรายทั้งหลาย และชวยใหกาวหนาไปในกุศล

ธรรมไดสําเร็จ   
ถาเด็กรักความสะอาดเรียบรอยแลว ก็ยากนักท่ีเขาจะตามใจตัณหายอมท้ิงขวางเศษของลงอยางมักงาย 

ถาเขาทําอะไรเปรอะเปอน ก็ยากนักท่ีเขาจะยอมปลอยใหท่ีนั้นเลอะเทอะอยูตอไป หรือแมแตคนอื่นมาทําเปอน

เปรอะไว ก็ยากท่ีเขาจะตองรอสัญญาใหไดรางวัลกอนจึงจะทําความสะอาด 
ฉันทะอาจกลายเปนปจจัย ซึ่งทําใหคนดีมีความทุกขได ถาเขายังเปนปุถุชนท่ียอมใหความยึดติดถือมั่น 

ครอบงําจิตใจ และอาจใหเขากอการรุนแรงเสียหายข้ึนกไ็ด ถาเขายังมีสติปญญาไมเพียงพอ และตกอยูใตอํานาจ

ของความยึดม่ัน แตฉันทะเปนพลังสําคัญท่ีจะใหเริ่มกาวหนาไปไดในกุศลธรรม จึงจําเปนจะตองปลุกฟนขึ้นอยาง

รูเทาทัน สวนโทษท้ังสองแง ท่ีเกิดจากความเปนปุถุชนน้ัน มีทางหลีกเล่ียง และแกไขได ดังจะศึกษากันตอๆ ไป 
ถาธรรมฉันทะ หรือกุศลฉันทะมีกําลังแรงกลา ก็ยอมขมกําลังตัณหาได  
ในทางราย ความริษยา ทําใหเห็นคนอื่นไดดี ทนอยู (ท่ีจะไมกีดกันหรือทําราย) ไมได ฉันใด ในฝายดี 

ดวยกุศลฉันทะ ถายังไมบรรลุความดีงามสูงสุด ก็ทนหยุดน่ิงเฉย (ท่ีจะไมทําใหดี) ไมได ฉันน้ัน   
เม่ือฉนัทะมีกําลังแรงกวาตัณหา:   
นักเรียนนักศึกษา ท้ังท่ีวาตนคนควาเขียนคําตอบเพียงครึ่งแรงก็พอท่ีจะสอบผานไดคะแนนดี แตกลับ

เพียรขวนขวายใหเขาถึงความรูจริงแท หรือรวบรวมความรูใหไดมากจนสุดกําลัง   
พอคา ท้ังท่ีผลิตของออกจําหนายอยางนี้ ก็พอท่ีจะบังตาลูกคาใหถูกใจขายไดกําไรดี แตกลับพยายามทํา

สินคาของตนใหดีดวยคุณภาพแทจริง  
ขาราชการหรือคนทํางาน ท้ังท่ีทํางานเรื่อยๆ ก็พอท่ีจะไดเงินเดือนหรือคาตอบแทนอยางสบาย แตกลับ

มุงหนาทํางานใหสัมฤทธ์ิผลอยางดีท่ีสุดแหงหนาท่ีของตน   



๑๐๒๒  พุทธธรรม 
 

เพ่ือนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา เมื่อผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาของตนสรางผลสําเร็จท่ีดีข้ึนได 
ท้ังท่ีเกิดความริษยาตามธรรมดาของปุถุชน แตกลับชวยกันสงเสริมประกาศ เพ่ือใหความสําเร็จน้ันเปนประโยชน
กวางออกไปแกสวนรวม  

ผูปกครอง ท้ังท่ีรูวา ถาปลอยใหประชาชนไมมีความรู ไมมีโอกาสในเร่ืองอยางนี้ๆ ตนจะเสวย

ผลประโยชน มีฐานะม่ันคงอยูนิ่งเฉยอยางสุขสบาย แตเพราะเห็นแกความดีงามสูงสุด และความเจริญงอกงาม
ของราษฎร กลับขวนขวายใหความรูและโอกาสท่ีสมควรแกประชาชน  

คนผูอยูในฐานะจะเอาเปรียบได ก็ไมยอมเอาเปรียบ ผูท่ีไดเปรียบเขาอยู ก็ไมยอมนิ่งเสวยความ

ไดเปรียบอยูเฉย   
ท่ีเปนเชนนี้ เพราะกลัวเสียธรรม มากกวากลัวเสียผลประโยชน ตรงขามกับตัณหาซึ่งยอมเสียธรรมดีกวา

ยอมเสียผลประโยชน   
เพราะธรรมฉันทะน้ีแหละ จึงทําใหพระโพธิสัตวทุมเทพระองคยอมสละชีวิตบําเพ็ญประโยชนสุขแก

สรรพสัตว
2051

 และเพราะรักโพธิญาณ มุงหมายเด็ดเดี่ยวตอสัจธรรม เจาชายสิทธัตถะจึงสละความสุขสําราญใน

ราชสมบัติ เพียรฝาความเปนอยูท่ียากลําบาก บําเพ็ญโพธิมรรคาจนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
2052

 

                                                 
2051  พึงสังเกต คําวา สรรพสัตว สํานวนปจจุบันเอาแค มวลชน 
2052  ตัวอยางพฤติกรรมเนื่องดวยตัณหา และฉันทะ ตอไปนี้ หากชี้แจงขยายความไว ก็จะยืดยาวกินเนื้อท่ีมาก จึงเพียงเสนอเปนขอ

สําหรับพิจารณา 
  บางคนชอบเรียบรอย เพราะอยากหรูหรา แตบางคนชอบเรียบรอย เพราะอยากใหทุกอยางเปนไปดวยดี อยางแรกเปนแรงจูงใจ

เกิดจากตัณหา ความอยากหรูหราเปนเพียงเงื่อนไขใหตองการเรียบรอย จึงทําใหฉาบฉวย ผิวเผินเกินพอดี และอาจกอปญหาได

มากมาย สวนแรงจูงใจในกรณีหลัง เปนธรรมฉันทะ 
  คนทําการดวยตัณหา คอยหวงจะเอาชนะคน, คนทําการดวยฉันทะ มุงแตจะเอาชนะงาน; คนทํางานดวยตัณหา ทําฮือฮาใหญโต

เมื่อเริ่มตน พอหายโฉงฉางต่ืนเตน ก็ซบเซารามือหรือลักปดลักเปด, คนทํางานดวยฉันทะ ทําจริงจังย่ังยืนจนเสร็จ; คนหนักใน
ตัณหา เอาแตสนุกสนานเฮฮาอยูไปวันๆ (กรณีนี้ อาจมีปจจัยซับซอน เชน เอาความรูแนววิปสสนามาเปนขออาง), คนหนักในฉันทะ
สามารถคิดการ ทําการเพื่อผลดีงามระยะยาว (กรณีนี้ อาจมีปจจัยซับซอน เชน ถามีฉันทะมาก เมื่อตัณหาเขาเปนปจจัยหนุน ก็อาจ

ย่ิงวางแผนใหญโต); ตัณหามักงาย ฉันทะไมกลัวยาก 
  คนมีธรรมฉันทะ ใครรูขอบกพรองของตนและกิจของตน ยินดีปรีดาที่ไดรับรูรับฟง เพราะไดเครื่องชี้ชองที่จะปรับปรุงตนและกิจ

ของตนใหสมบูรณย่ิงขึ้น อยางนอยก็ไดแงที่จะตรวจตราใหมั่นใจในความสมบูรณน้ัน, สวนคนหนักในตัณหา มัวหวงความมั่นคง
ย่ิงใหญของภาพตัวตน จึงคอยรับแตความกระทบกระเทือนบีบคั้น และวุนวายกับการปกปองตัวตนน้ันเสีย ไมไดประโยชนจากคํา

ตําหนิวิจารณ 
  ตัณหาทําใหมักงายในวิธีการ ตนจะไดสําเร็จไมวาดวยวิธีชั่วรายไรธรรมอยางไร เอาทั้งน้ัน, สวนคนมีธรรมฉันทะ นอกจากตอง

ฉลาดในวิธีการแลว ยังตองใหวิธีการน้ันชอบธรรมดวย การใชธรรมฉันทะจึงตองการสติปญญา ความสามารถ เหนือกวาปกติ 
  เด็กบางคน เครื่องใชของเลนเสีย ท้ังที่มีเงินเกินพอท่ีจะซ้ือหาของใหม แตนั่งแกไขอยูนั่นแลว ผูใหญไมพึงมองเพียงในแงความ

ประหยัด ความประหยัดอาจเปนเพียงปจจัยประกอบ ส่ิงสําคัญคือ นั่นอาจเปนเครื่องแสดงถึงธรรมฉันทะ เด็กตองการใหส่ิงที่เขา
เก่ียวของเปนไปในภาวะดีงามสมบูรณ อยางนอยก็อยากรูความจริง พึงสงเสริมใหถูกเปา  

ผูมีธรรมฉันทะ พึงระวังทางผิดพลาดที่สําคัญ ๒ อยาง คือ ๑. ปลอยใหตัณหาเขามาแทรก สวมรับหรือชิงเอาบทบาทไปทํา

แทน หรือตอจากฉันทะ เชน แกไขอะไรไมสําเร็จแลว เสียใจวาตนไมเกง (ตัวอยางน้ีออนๆ ไมเลวราย) ๒. ขาดความรูหรือไมแสวง

ปญญา ผูรักธรรมจะตองรูแนชัดดวยวาอะไรเปนธรรม มิฉะน้ันอาจทําการผิดพลาดได ความรักธรรมและความรูธรรม ตองมา

ดวยกัน จึงจะทําความจริงความถูกตองดีงามที่ประสงค ใหสําเร็จได (ขอนี้ชวยเนนหลักการใหญของพุทธธรรม ที่ถือปญญาเปนองค
ธรรมหลัก ในมรรคาแหงการพัฒนาชีวิต) 



 

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร? 

บทความประกอบท่ี ๕ 
ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน 

 

บทท่ี ๒๒ 

ลักษณะสําคัญของนิพพาน ที่สืบเนื่องมาจากความหมายวา “ดับ” ซึ่งนับวาเดนนาสนใจ มีอยู ๓ อยาง คือ  
๑. ดับอวิชชา หมายถึง การเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด หย่ังรูสัจธรรม  
๒. ดับกิเลส หมายถึง กําจัดความชั่วราย และของเสียตางๆ ภายในจิตใจ หมดเหตุท่ีจะกอปญหา

ความเดือดรอนวุนวายตางๆ แกชีวิตและสังคม  
๓. ดับทุกข์ หมายถึง หมดความทุกข บรรลุความสุขอันสูงสุด  

เฉพาะลักษณะท่ี ๓ คือ ความสุข หรือความดับทุกขสิ้นทุกขน้ี แมจะไดย้ําไวบางแลว ในตอนวาดวยภาวะจิต

ของผูบรรลุนิพพาน แตยังมีขอท่ีควรศึกษาเปนพิเศษอีกบางอยาง จึงนํามากลาวเพิ่มเติมไวตางหาก ณ ท่ีน้ี 
ความสุขมีความสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา กลาวไดวา พุทธจริยธรรมไม

แยกตางหากจากความสุข  
เริ่มแตขั้นตน ในการทําความดีหรือกรรมดีท่ัวๆ ไป ท่ีเรียกวาบุญ ก็มีพุทธพจนตรัสวา “บุญเปนช่ือของ

ความสุข”2053
   

ในการเจริญภาวนา บําเพ็ญเพียรทางจิต ความสุขก็เปนปจจัยสําคัญท่ีจะใหเกิดสมาธิ ดังพุทธพจนวา 

“ผูมีสุข จิตยอมตั้งม่ัน (เปนสมาธิ)”2054
 และถือเปนหลักวา สมาธิมีสุขเปนปทัฏฐาน ครั้นเม่ือจิตเปนสมาธิ บรรลุ

ฌานแลว ความสุขก็เปนองคประกอบของฌาน ดังท่ีเรียกวาเปนองคฌาน ตอไปจนถึงฌานท่ี ๓
2055

 ฌานสมาบัติ

ท่ีสูงกวานั้นขึ้นไป แมจะไมมีสุขเปนองคฌาน แตก็กลับเปนความสุขท่ีประณีตยิ่งข้ึนไปอีก
2056

  
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน ก็เปนความสุข และเปนบรมสุข คือสุขสูงสุดดวย

2057
  

นอกจากน้ัน จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ท่ีเปนบรมสุขหรือโพธิน้ัน ก็พึงบรรลุไดดวยความสุข 

หรือดวยขอปฏิบัติท่ีมีความสุข มิใชบรรลุดวยความทุกข หรือดวยขอปฏิบัติท่ีเปนทุกข
2058

   

                                                 
2053  ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐; องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๙/๙๐ 

2054  เชน ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๓/๑๒๖; สํ.ม.๑๙/๓๗๙/๑๐๐; ๑๓๙๒/๔๒๑ 

2055  เชน ที.ปา.๑๑/๒๓๒/๒๓๓; ม.มู.๑๒/๑๐๒/๗๒; ฯลฯ ฯลฯ 
2056  เรื่องนี้จะบรรยายตอไป 

2057  ม.ม.๑๓/๒๘๗/๒๘๑; ขุ.ธ.๒๕/๒๕/๔๒ (ดูที่มาตางๆ ซึ่งอางแลวในตอนวาดวยภาวะจิตของผูบรรลุนิพพาน) 

2058  ดู ม.มู.๑๒/๔๒๕-๖/๔๕๗-๘; ม.ม.๑๓/๕๐๔-๕/๔๕๘-๙ (พระพุทธเจาตรัสเก่ียวกับการปฏิบัติของพระองคเอง ทุกขในกรณีนี้
หมายถึงทุกขเนื่องจากทุกรกิริยา); ไมพึงสับสนกับ ทุกฺขาปฏิปทา และ สุขาปฏิปทา ซึ่งคําวาทุกขในที่น้ัน หมายถึงยากลําบากเทาน้ัน 

(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๑-๓/๒๐๐-๔); พวกนิครนถมีความเห็นวา “ความสุขจะพึงลุถึงดวยความสุขไมได, ความสุขจะพึงลุถึงไดดวย
ความทุกข” ดังน้ัน พวกนิครนถจึงบําเพ็ญตบะ กระทําอัตตกิลมถานุโยค คือทรมานตน (ม.มู.๑๒/๒๒๐/๑๘๗) พระพุทธเจา

เม่ือกอนตรัสรู ก็เคยทรงเขาพระทัยอยางนั้น จึงไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาเสียเวลาไปยาวนาน (ม.ม.๑๓/๔๘๙/๔๔๓) 

๓ 



๑๐๒๔  พุทธธรรม 
 
รูจักกามสุข และเสพบริโภคอยางมีปญญา ท่ีทําใหเปนอิสระเสรี 
ความสุขมีหลากหลาย สูงข้ึนไปตามลําดับข้ัน  

พระพุทธเจาตรัสวา พระองคไดทรงบรรลุถึงความสุขท่ีไมตองอาศัยกาม และความสุขอยางอื่นที่ประณีต

ยิ่งไปกวานั้นแลว จึงทรงยืนยันไดวาจะไมทรงเวียนกลับมาหากามอีก แตถาพระองคยังไมทรงประสบความสุขท่ี

ประณีตเชนนั้นแลว ก็จะไมทรงสามารถยืนยันไดวา พระองคจะไมทรงเวียนกลับมาหากามอีก   
พรอมกันน้ันก็ไดตรัสทํานองเตือนผูปฏิบัติธรรมใหระลึกไววา ถึงหากอริยสาวกจะมองเห็นอยางชัดเจน

ตามความเปนจริงดวยสัมมาปญญาวา กามทั้งหลายมีความหวานช่ืนนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ

ในกามน้ีมากยิ่งนัก แตถาอริยสาวกนั้นยังไมประสบ ยังไมรูจักปติและความสุขท่ีไมตองอาศัยกาม หรือความสุขท่ี

ประณีตยิ่งไปกวานั้น ก็ยังวางใจไมไดวาเธอจะไมวกเวียนกลับมาหากามอีก
2059

   
ในทํานองเดียวกันน้ัน ไดตรัสเตือนภิกษุท้ังหลายไวโดยจําเพาะวา ถาผูบวชแลว ยังมิไดประสบปติและ

ความสุขท่ีไมตองอาศัยกาม หรือความสุขท่ีลึกซึ้งยิ่งกวาน้ัน กิเลสท้ังหลาย เชน อภิชฌา พยาบาท ความฟุงซาน 

เกียจคราน เบื่อหนาย ก็จะเขาครอบงําจิตได
2060

 หมายความวา ก็จะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย หรือทน

ประพฤติพรหมจรรยอยูไมได 
ความที่ยกมาอางเหลานี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาถือความสุขเปนเรื่องสําคัญแลว 

ยังใหขอสังเกตตอไปอีกวา การท่ีอริยสาวกละกามนั้น มิใช เปนเพราะกามไมมีความสุข หรือเพราะ

พระพุทธศาสนาสอนใหละเวนความสุข พระพุทธศาสนายอมรับความสุขตามที่เปนจริง สอนใหปฏิบัติเพื่อบรรลุ

ความสุข และยอมรับวากามมีความสุข แตอริยสาวกละกาม เพราะเห็นวา กามมีความสุขก็จริง แตยังปะปนดวยทุกข

มาก และขอสําคัญก็คือ ยังมีความสุขอยางอื่นที่สุขกวา ลึกซึ้งประณีตกวาสุขที่เกิดจากกาม หรือความสุขที่เกิดจากการ

เสพเสวยรสอรอยของโลกอยางสามัญชน อริยสาวกละกาม ก็เพราะไดประสบความสุขท่ีประณีตกวานั้น   
ความขอนี้แสดงวา ความสุขมีแตกตางกัน เปนขั้น เปนระดับ ส่ิงท่ีควรศึกษาในตอนนี้ก็คือวา 

พระพุทธศาสนาจัดแบงความสุขออกเปนขั้น หรือระดับ อยางไร 

ในคัมภีรอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ทรงจําแนกความสุขออกไปท้ังโดยประเภท และโดยระดับ เปนคูๆ 

มากมายหลายคู เชน สุขของคฤหัสถกับสุขของบรรพชิต กามสุขกับเนกขัมมสุข โลกิยสุขกับโลกุตรสุข สุขของ

พระอริยะกับสุขของปุถุชน เปนตน2061
   

แตวิธีแบงท่ีเปนลําดับข้ันชัดเจน ละเอียด และดูงาย ไมซับซอน นาจะไดแกวิธีแบงเปน ๑๐ ข้ัน หรือ

ความสุข ๑๐ ขั้น ซึ่งมีในท่ีมาหลายแหง แบงดังน้ี
2062

 

๑. กามสุข สุขเนื่องดวยกาม ไดแก ความสุขโสมนัสท่ีเกิดข้ึนดวยอาศัยกามคุณ ๕ 
๒. ปฐมฌานสุข สุขเนื่องดวยปฐมฌาน ซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย ประกอบดวย วิตก 

วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา 
๓. ทุติยฌานสุข   สุขเนื่องดวยทุติฌาน ซึ่งประกอบดวย ปติ สุข และเอกัคคตา 

                                                 
2059  ม.มู.๑๒/๒๑๑/๑๘๐ 
2060  ม.ม.๑๓/๑๙๖/๒๐๕ 
2061  ความสุขจัดเปนคูๆ ดู บันทึกพิเศษทายบท 
2062  นัย ม.ม.๑๓/๑๐๐/๙๖; สํ.สฬ.๑๘/๔๑๓/๒๗๘ 
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๔. ตติยฌานสุข สุขเนื่องดวยตติยฌาน ซึ่งประกอบดวย สุข และเอกัคคตา 
๕. จตุตถฌานสุข สุขเนื่องดวยจตุตถฌาน ซึ่งประกอบดวย อุเบกขา และเอกัคคตา 
๖. อากาสานัญจายตนสมาปตติสุข  สุขเน่ืองดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ซึ่งลวงพนรูปสัญญาได

ส้ินเชิง ปฏิฆสัญญาลวงไปหมด ไมมนสิการนานัตตสัญญา นึกถึงแตอากาศอันอนันตเปนอารมณ 
๗. วิญญาณัญจายตนสมาปตติสุข  สุขเน่ืองดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ซึ่งคํานึงวิญญาณอันอนันต

เปนอารมณ 
๘. อากิญจัญญายตนสมาปตติสุข  สุขเนื่องดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ซึ่งคํานึงภาวะท่ีไมมีอะไร

เลยเปนอารมณ 
๙. เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปตติสุข  สุขเนื่องดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อันถึงภาวะที่

มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
๑๐. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาปตติสุข  สุขเนื่องดวยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ อันถึงภาวะท่ีดับสัญญา

และเวทนาท้ังหมด 

ถาจะจัดใหยอเขา สุข ๑๐ ขอน้ี รวมเขาไดเปน ๓ ระดับ
2063

 คือ 
๑. กามสุข สุขเน่ืองดวยกาม 
๒. ฌานสุข หรือ (อัฏฐ) สมาปตติสุข สุขเน่ืองดวยฌาน หรือสุขเน่ืองดวยสมาบัติ ๘ แยกเปน ๒ ระดับยอย 

 ๒.๑ สุขในรูปฌาน หรือสุขเนื่องดวยรูปฌาน ๔ 
 ๒.๒ สุขในอรูปฌาน หรือสุขเนื่องดวยอรูปฌาน ๔ 

๓. นิโรธสมาปัตติสุข  สุขเน่ืองดวยนิโรธสมาบัติ 

สุขท้ัง ๑๐ ข้ันน้ี ทานยอมรับวาเปนความสุขท้ังนั้น หากแตเปนความสุขท่ีดีกวา ประณีตลึกซึ้งย่ิงกวากัน
ข้ึนไปตามลําดับขั้น เพราะความสุขข้ันตนๆ มีสวนเสีย หรือแงท่ีเปนทุกขแทรกอยูดวยมาก เม่ือเปนสุขขั้นสูงขึ้น

ไป ก็ย่ิงประณีตบริสุทธ์ิมากข้ึน   
ทานสอนใหมองความสุขเหลานั้นตามความเปนจริง ท้ังดานท่ีเปนสุข และดานท่ีมีทุกขเขามาปน คือมอง

ท้ังสวนดีและสวนเสีย หรือท้ังแงท่ีเปนคุณและแงท่ีเปนโทษ (เรียกเปนคําศัพทวา ท้ัง อัสสาทะ และ อาทีนวะ) 

นอกจากนั้น ยังใหรูจักทางออก ทางรอดพน หรือภาวะเปนอิสระท่ีดีกวา ซึ่งไมขึ้นตอสวนดีสวนเสียน้ันดวย (เรียก
เปนศัพทวา นิสสรณะ)   

เมื่อเห็นโทษของสุขท่ีหยาบ ก็จะหนายหายติด และโนมใจไปหาสุขท่ีประณีตยิ่งกวา เม่ือรูจักและได

ประสบความสุขท่ีประณีตประจักษกับตัวแลว ก็จะละความสุขท่ีหยาบกวาเสียได มุงบรรลุสุขท่ีประณีตยิ่งข้ึนไป

ตามลําดับ อยางนอยก็จะไมมัวเมาหมกมุนในสุขท่ีหยาบนั้นจนเกินไป  
เม่ือใด จิตหลุดพนเด็ดขาดแลว ตัดเยื่อใยไดส้ิน ก็จะไมวกเวียนกลับมาหาความสุขท่ีหยาบอีกตอไป

2064
 

คงเสวยแตสุขท่ีประณีตสําหรับจิตท่ีเปนอิสระอยางเดียว   
ขอท่ีวานี้ ก็เปนลักษณะดานหนึ่งของความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม 

                                                 
2063  ความสุขจัดเปนระดับ (อีกชุดหนึ่ง) ดู บันทึกพิเศษทายบท 
2064  จะเห็นไดในตอนตนๆ แลววา ผูไดสุขในฌานสมาบัติ ที่วกเวียนกลับมาหากามสุขอีก มีตัวอยางเปนอันมาก และหลายทานไดสุขใน

ฌานสมาบัติทั้งที่ยังอยูครองเรือน จึงเสพเสวยสุขทั้งสองอยางไปดวยกัน อยางไรก็ดี ทานเหลานี้ท้ังสองพวก ยอมมีพื้นความพรอม
มากกวาคนท่ัวไป ที่จะสลัดกามสุข และเดินหนาในการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไป. 



๑๐๒๖  พุทธธรรม 
 
กามสุขของมนุษย์ ของสวรรค์ และความสุขที่ดีกว่าน้ัน 

เพ่ือเสริมความเขาใจ จะนําคําชี้แจงทางธรรมท่ีควรทราบเกี่ยวกับความสุขเหลานี้มาแสดงไวตามสมควร 
“ภิกษุท้ังหลาย กามคุณมี ๕ อย่างดังน้ี คือ รูปทั้งหลายท่ีรู้ได้ด้วยตา...เสียงทั้งหลายที่รู้

ได้ด้วยหู...กลิ่นทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยจมูก...รสทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยลิ้น...โผฏฐัพพะทั้งหลายที่รู้ได้ด้วย
กาย ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้อยาก เย้ายวนชวนติดใจ, เหล่านี้แล 
คือกามคุณ ๕; อาศัยกามคุณ ๕ ประการเหล่านี้ มีความสุข ความฉํ่าใจ (โสมนัส) ใดเกิดขึ้น 
น้ีคือส่วนดี (อัสสาทะ, ความหวานชื่น) ของกามท้ังหลาย”2065 “น้ีเรียกว่ากามสุข”2066  

“คําว่า กาม โดยหัวข้อ ได้แก่กาม ๒ อย่าง คือ วัตถุกาม  (วัตถุอันน่าใคร่, สิ่งที่อยาก
ได้) ๑ กิเลสกาม (กิเลสท่ีทําให้ใคร่, ความอยากท่ีเป็นตัวกิเลส) ๑ 

“วัตถุกาม เป็นไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็นที่ชื่นชอบใจ เครื่องลาด 
เครื่องห่ม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง บ้าน นิคม 
ราชธานี รัฐ ประเทศ กองทัพ คลังหลวง วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความติดใคร่ อย่างหนึ่งอย่างใดก็
ตาม ชื่อว่าวัตถุกาม; อีกอย่างหนึ่ง กามทั้งหลาย ที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคต ที่เป็นปัจจุบัน 
กามที่เป็นภายใน ที่เป็นภายนอก ทั้งภายในและภายนอก ชนิดเลว ชนิดปานกลาง ชนิด
ประณีต ที่เป็นของสัตว์ในอบาย ที่เป็นของมนุษย์ ที่เป็นทิพย์ ที่ปรากฏเฉพาะหน้า ที่บันดาล
เอง ที่ผู้อื่นบันดาลให้ ที่ครอบครอง ที่ไม่ได้ครอบครอง ที่หวงแหน ที่ไม่ได้หวงแหน ธรรมที่
เป็นกามาวจรแม้ทั้งหมด ธรรมที่เป็นรูปาวจรแม้ทั้งหมด ธรรมที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งหมด ซึ่ง
เป็นที่ตั้งแห่งตัณหา เป็นอารมณ์ของตัณหา ชื่อว่ากาม ด้วยอรรถว่า เป็นที่ตั้งแห่งความอยาก 
ด้วยอรรถว่าเป็นที่ต้ังแห่งความมัวเมา, เหล่านี้เรียกว่า วัตถุกาม 

“กิเลสกาม เป็นไฉน? ความพอใจก็เป็นกาม ราคะก็เป็นกาม ความชอบใจติดใคร่ก็เป็น
กาม ความดําริก็เป็นกาม ราคะก็เป็นกาม ความครุ่นคิดติดใคร่ก็เป็นกาม, กามฉันทะ กามราคะ 
กามนันทิ กามตัณหา กามเสน่หา ความเร่าร้อนกาม ความหลงใหลกาม ความหมกมุ่นกาม 
กามท่วมใจ กามผูกรัดใจ ความถือมั่นในกาม นิวรณ์คือกามฉันท์ กามในข้อความว่า “นี่แน่ะ
กาม เราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้วว่า เจ้าเกิดขึ้นมาจากความดําริ เราจักไม่ดําริถึงเจ้าละ เมื่อทํา
อย่างน้ี เจ้าก็จักไม่มี”, เหล่านี้เรียกว่า กิเลสกาม”2067 

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย ๓ ประการ จึงมีการตั้งครรภ์ เมื่อใด
มารดาบิดาร่วมกัน มารดาคราวฤดู ทั้งสัตว์ที่จะเกิดก็ปรากฏ, เพราะความประชุมพร้อมแห่ง
ปัจจัย ๓ ประการอย่างน้ี จึงมีการต้ังครรภ์; มารดาอุ้มท้องประคับประคองครรภ์นั้นตลอดเวลา 
๙ เดือนบ้าง ๑๐ เดือนบ้าง ด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งเป็นภาวะอันหนัก, ครั้น
ล่วงเวลา ๙ เดือน หรือ ๑๐ เดือนแล้ว มารดาก็คลอดทารกในครรภ์ ด้วยความเสี่ยงชีวิต
เป็นอันมาก อย่างเป็นภาระอันหนัก แล้วเลี้ยงทารกที่เกิดนั้น ด้วยโลหิตของตน; ภิกษุ
ท้ังหลาย ในธรรมเนียมของอริยชน ถือน้ํานมของมารดาน้ีว่าคือโลหิต”2068 

                                                 
2065  ม.มู.๑๒/๑๙๗/๑๖๘ 
2066  ม.ม.๑๓/๓๙๘/๓๗๑; สํ.สฬ.๑๘/๔๑๓/๒๗๘; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๘/๔๓๐; ขุ.จู.๓๐/๗๕๗/๓๙๐; ๓๖๕/๓๙๓. 
2067  ขุ.ม.๒๙/๒/๑; ๓๔/๓๑ 
2068  ม.มู.๑๒/๔๕๒/๔๘๗; สัตวที่จะเกิด = คันธัพพะ (เรื่องนี้ อรรถกถาอธิบายแปลก, ม.อ.๒/๔๑๘) 
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“เด็กอ่อนไร้เดียงสา นอนหงายแบเบาะ ย่อมเล่น (แม้แต่) อุจจาระปัสสาวะของตนเอง, 
เธอจะเห็นประการใด ความสนุกนี้ เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเต็มท่ีสิ้นเชิง ใช่หรือไม่?” 

“เป็นเช่นนั้น พระเจ้าข้า” 
“สมัยต่อมา เด็กนั้นแล อาศัยความเจริญเติบโต อินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้น ย่อมเล่น

เครื่องเล่นทั้งหลายสําหรับเด็ก คือ เล่นไถน้อยๆ เล่นตีไม้หึ่ง เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน
น้อยๆ เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ, เธอจะเห็นประการใด ความสนุกนี้ ดีกว่า
และประณีตกว่าความสนุกอย่างก่อน ใช่หรือไม่?” 

“เป็นเช่นนั้น พระเจ้าข้า” 
“สมัยต่อมา เด็กนั้น อาศัยความเจริญเติบโต อินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้น มีกามคุณทั้ง 

๕ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ ย่อมบําเรอตนด้วยรูปทั้งหลาย...ด้วยเสียง...กลิ ่น...รส...โผฏฐัพพะ
ท้ังหลาย ซึ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ ชวนให้รัก ชักให้อยาก เย้ายวนชวนติดใจ, เธอจะ
เห็นประการใด ความสนุกน้ี ดีกว่า และประณีตกว่าความสนุกอย่างก่อนๆ ใช่หรือไม่?” 

“เป็นเช่นนั้น พระเจ้าข้า”2069 

บุคคลผูสูงเลิศประเสริฐสุดในโลกมนุษยทางฝายคฤหัสถ ก็คือพระเจาจักรพรรดิ ซึ่งเปนผูมีอํานาจมาก

ท่ีสุด เพียบพรอมดวยโภคสมบัติทุกประการ และตามคติพระพุทธศาสนาถือวาจะตองเปนผูทรงคุณธรรมอยาง

สูงเยี่ยมดวย โดยนัยนี้ พระเจาจักรพรรดิจึงนับวาเปนผูมีความสุขพรั่งพรอมมากท่ีสุด เหนือกวามนุษยท้ังหลาย

ท้ังปวง พระพุทธเจาทรงยกเอาความสุขของพระเจาจักรพรรดิ ข้ึนมาบรรยายเปนตัวอยาง แสดงความสุขอยาง

สมบูรณท่ีสุดของมนุษย เพื่อเปรียบเทียบกับความสุขประเภทและระดับอื่นๆ ใหเห็นลําดับข้ันความประณีตของ

ความสุขท้ังหลาย 
พระเจาจักรพรรดิตามอุดมคติ ทรงมีรัตนะ ๗ และฤทธ์ิ ๔ ประการ รัตนะ ๗ ประการ คือ  
ทรงมีจักรแกว อันแสดงถึงพระราชอํานาจท่ีเกิดข้ึนโดยธรรม และประกอบดวยความชอบธรรม ทําให

พระองคแผขยายอาณาจักรแหงความรมเย็นออกไปไดท่ัวผืนแผนดิน จดขอบมหาสมุทรท้ังส่ีทิศ ดวยธรรมวิธี 

และโดยความชื่นชมยินดีของผูยอมรับพระราชอํานาจน้ัน   
ทรงมีชางแกว และมาแกว ซึ่งสามารถนําพระองคเสด็จตรวจดูพระราชอาณาเขตท่ัวผืนแผนดินไดหมด

ส้ินภายในเวลารวดเร็ว   
ทรงมีแกวมณี ซึ่งทรงพลังสองแสงสวางกวางไกล จะใหยกทัพใหญไปยามราตรี หรือใหราษฎรทํางานใน

ยามค่ําคืนดุจเวลากลางวันก็ได   
ทรงมีนางแกว ซึ่งนอกจากจะมีรูปรางผิวพรรณงดงามเหนือกวาสตรีมนุษยไมวานางใดแลว ยังมีสัมผัส

กายอันแสนวิเศษ ดังคําพรรณนาวา นุมนวลละมุนดังสําลีหรือปุยนุน ยามหนาว กายนางก็อุน ยามรอน กายนาง

ก็เย็น กล่ินหอมดังกล่ินจันทน กล่ินปากก็หอมดังกล่ินบัว อีกทั้งพูดเพราะ รูจักปรนนิบัติ ถูกพระทัยทุกประการ  
ทรงมีขุนคลังแกว ผูมีตาทิพยมองเห็นแหลงทรัพยสินท่ัวไป สามารถหาเงินทองมาใหพระองคใชไดตาม

พระทัยปรารถนา และ 
ทรงมีปริณายกแกว ผูมีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครอง ไมแตเพียงถวายคําแนะนําในขอ

ราชการตางๆ ไดถูกตองเทานั้น ยังสามารถบัญชางาน ส่ังราชการแทนพระองค ไดทุกอยางทุกประการอีกดวย  
                                                 
2069  องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๗ (คลายบางสวนใน ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๘) 
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สวนฤทธิ์ หรือสัมฤทธิคุณ ๔ ประการ คือ พระเจาจักรพรรดิทรงมีพระรูปโฉมงามสงาเหนือกวามนุษย

ท้ังหลายอ่ืน ทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกวามนุษยอื่น ทรงมีสุขภาพแข็งแรง มีพระโรคนอย และประการสุดทาย

ทรงเปนที่รักของประชาราษฎร ซึ่งจงรักภักดีตอพระองคดังลูกรักพอ และพระองคก็รักประชาราษฎรดังพอรักลูก 

เม่ือยามเสด็จไป ณ ท่ีไหนๆ ประชาราษฎรจะเฝารับเสด็จและอยากเห็นพระองคนานๆ ไมจืดตา และพระองคก็

ทรงปรารถนาจะพบปะกับประชาราษฎรนานๆ เชนเดียวกัน   
ความสุขของพระเจาจักรพรรดิเชนน้ี ยอมดีกวา เยี่ยมกวาความสุขของเด็กหนุมท่ีกลาวมาแลว 

ตลอดจนความสุขของมนุษยท้ังหลายโดยท่ัวไป 
อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาตรัสวา แมพระเจาจักรพรรดิจะทรงมีความสุขสมบูรณถึงเพียงน้ี แตเม่ือ

เทียบกับความสุขอันเปนทิพยในสวรรคแลว ความสุขของพระเจาจักรพรรดิก็เปนของเล็กนอยเหลือเกิน ไมถึง

แมแตเศษเส้ียว เหมือนนําเอากอนหินเล็กๆ กอนเทาฝามือ ไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัย
2070 

ถึงแมทิพยสุขในสรวงสวรรคจะเปนกามสุขท่ีลํ้าเลิศ ยอดเยี่ยมกวากามสุขของมนุษยอยางมากมาย แตก็

ยังมีความสุขท่ีประณีตลํ้าลึกยิ่งกวาทิพยสุขนั้นข้ึนไปอีก และเปนความสุขท่ีไมตองอาศัยกาม ไมตองพ่ึงส่ิงเสพ

จากภายนอก ผูท่ีไดประสบความสุขอยางนี้ประจักษกับตัวแลว ถึงแมมาเห็นมนุษยท่ีมีความสุขพรั่งพรอม

บริบูรณกําลังเสพเสวยความสุขอยู ก็จะไมรูสึกอิจฉามนุษยน้ัน หรือนึกอยากไดความสุขอยางนั้นบางแตประการ

ใดเลย เหมือนเทวดาท่ีเสวยทิพยสุข มาเห็นมนุษยเสพสุขท่ีทรามกวา จะไมรูสึกอิจฉาหรือนึกยินดีอยากไดแต

อยางใด และมิใชเพียงกามสุขของมนุษยเทานั้น แมแตทิพยสุขของเทวดา ทานก็ไมปรารถนา เพราะทานไดพบ

ความสุขท่ีดีกวา สูงกวาแลว   
ในเรื่องน้ี พระพุทธเจาทรงเลากรณีของพระองคเองเปนตัวอยาง ดังบาลีวา

2071
  

“ดูก่อนมาคัณฑิยะ เรานี้แหละ ครั้งก่อน เมื่อยังครองเรือนอยู่ มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อม
เต็มที่ บํารุงบําเรอด้วยรูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะทั้งหลาย...ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่า
ชอบใจ ชวนให้รัก ชักให้อยาก เย้ายวนชวนติดใจ; เรามีปราสาท ๓ หลัง ปราสาทหนึ่ง 
สําหรับฤดูฝน ปราสาทหนึ่ง สําหรับฤดูหนาว ปราสาทหนึ่ง สําหรับฤดูร้อน เรานั้นได้รับการ
บําเรอด้วยดนตรีทั้งหลาย ที่ล้วนแต่สตรี ไม่มีบุรุษเจือปนเลย อยู่ในปราสาทประจําฤดูฝน ไม่
ต้องลงจากปราสาทเลยตลอดเวลาสี่เดือน;  

“สมัยต่อมา เรานั้น ได้ล่วงรู ้ถึงความเกิดขึ้น ความคงอยู่ไม่ได้ คุณและโทษของกาม
ท้ังหลาย กับท้ังทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมัน ตามความเป็นจริง จึงละกามตัณหา บรรเทา
ความร่านรนเพราะกามเสียได้ หมดความกระหายอยาก เป็นอยู่โดยมีจิตสงบระงับภายใน,   

“เราน้ัน มองเห็นสัตว์ท้ังหลายอื่น ผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลาย ถูกกามตัณหาเกาะกิน 
ถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกาม เสพเสวยกามทั้งหลายอยู่ ก็มิได้นึกใฝ่ทะยานต่อสัตว์
เหล่าน้ัน ไม่รู้สึกยินดีในกามนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ก็เพราะว่า เรารื่นรมย์อยู่ด้วยความชื่นชม
ยินดี ที่ไม่ต้องมีกาม ไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงไม่ใฝ่ทะยานถึงความสุขที่ทรามกว่า ไม่
นึกยินดีในความสุขที่ทรามกว่าน้ัน 

                                                 
2070   ม.อุ.๑๔/๔๙๐-๕๐๑/๓๒๔-๓๓๒; ผูตองการทราบคติธรรมจากความรุงเรืองของพระเจาจักรพรรดิเพิ่มอีก พึงดู มหาสุทัสสนสุตร,   

ที.ม.๑๐/๑๖๓-๑๘๖/๑๙๖-๒๒๘; มันธาตุราชชาดก, ชา.อ.๔/๔๗ . 
2071 ม.ม.๑๓/๒๘๑-๒/๒๗๔-๖; พึงเขาใจคําวา กาม กามคุณ กามสุข ในความหมายที่กวางของภาษาบาลี ไมใชแคบอยางในภาษาไทย 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๒๙ 
 

  

“ดูก่อนมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนว่า คฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี ผู้มั่งคั่ง รํ่ารวยทรัพย์ มี
โภคะมาก มีกามคุณทั้ง ๕ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ ได้รับการบํารุงบําเรอ...เขาประพฤติสุจริต...
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงส์; เทพบุตรนั้น แวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสร มี
กามคุณ ๕ อันเป็นทิพย ์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ ปรนเปรออยู่ ในสวนสวรรค์นันทนวัน, เทพบุตรนั้น
มองเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีที่มีกามคุณ ๕ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ บํารุงบําเรออยู่ เธอจะ
เห็นประการใด? เทพบุตรนั้น...จะนึกอิจฉาต่อคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี หรือใฝ่ทะยานต่อกาม
คุณท้ัง ๕ อย่างของมนุษย์ หรือจะประหวัดใจถึงกามทั้งหลายอย่างมนุษย์ หรอืหาไม่ 

“ไม่เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ, เพราะเหตุใด, ก็เพราะกามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ ดีเยี่ยมกว่า 
ประณีตกว่ากามท้ังหลายอย่างของมนุษย์ 

“ดูก่อนมาคัณฑิยะ ฉันนั้นเหมือนกัน เรานั้น...ไม่นึกใฝ่ทะยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น 
ไม่รู้สึกยินดีในกามนั้น...ก็เพราะเรารื่นรมย์อยู่ ด้วยความชื่นชมยินดี ที่ไม่ต้องมีกาม ไม่ต้องมี
อกุศลธรรม อีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพยสุข จึงไม่ใฝ่ทะยานต่อความสุขที่ทรามกว่า ไม่นึกยินดี
ในความสุขที่ทรามกว่าน้ัน” 

ส่วนเสีย หรือข้อด้อยของกามสุข  
กาม คืออะไร? “กาม” แปลวา ความอยาก ความรัก ความใคร ความปรารถนา หรือสิ่งท่ีอยาก ท่ีรัก ท่ีใคร 

ท่ีปรารถนา พูดงายๆ วา สิ่งเสพ วัตถุบํารุงบําเรอความสุข เคร่ืองอํานวยความสะดวกสบาย คน สัตว ทรัพยสินเงิน

ทอง ขาวของสารพัด ท่ีอยากไดอยากมี ท่ีจะครอบครองเอาไวใหไดความสุข รวมแลวก็จัดแยกไดเปน “กามคุณ ๕” 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งตองกาย ท่ีใครท่ีใฝปรารถนา ท่ีจะให “กามสุข” คือสุขทางประสาทท้ัง ๕ สุขทางวัตถุ หรือ

สุขทางเน้ือหนัง บางทีเรียกวา สามิสสุข คือสุขอาศัยอามิส หรือสุขจากสิ่งเสพ (อามิสสุข ก็เรียก) 
ถึงตอนน้ีมีปญหาวา กามสุขนั้น มีมากมาย หลายอยาง หลายระดับ ท่ีลํ้าเลิศก็มี ท่ีเปนทิพยก็มี และทาน

ก็ยอมรับวาเปนความสุข แตกามสุขท้ังหมดน้ันมีขอบกพรองอยางไร และความสุขท่ีวาประณีตย่ิงข้ึนไปอีกน้ันดี

อยางไร ทําไมทานผูไดประสบรูจักสุขประณีตน้ันแลว จึงวาดีเย่ียมกวากามสุข ถึงกับละเลิกกามสุขไปเสียทีเดียว 
ส่วนเสีย คือโทษและขอบกพรองตางๆ ของกามนี้ กลาวโดยยอ มองได ๓ ดาน หรือมี ๓ ตําแหนง คือ 

มองท่ีภายในตัวบุคคล มองท่ีตัวกามนั้นเอง และมองที่ปฏิบัติการของผูเสพเสวยกามในสังคมหรือในโลก  
อยางแรก มองท่ีในตัวบุคคล หมายถึง มองท่ีกระบวนการกอทุกขภายในตัวบุคคล คือการท่ีบุคคล

ปฏิบัติผิดตอโลกและชีวิต ทําใหส่ิงท้ังหลายกลายเปนกาม แลวกอทุกขใหเกิดข้ึนแกตนเอง  
อยางท่ีสอง มองท่ีตัวกาม หมายถึง มองท่ีส่ิงซึ่งไดชื่อวากาม ท่ีมนุษยพากันแสวงหามาเสพเสวย หรือ

มองดูท่ีรสของกาม มองดูความสุขความพึงพอใจอันจะไดจากกามนั้นเองวา มีจดุบกพรองอยางไร  
อยางท่ีสาม มองท่ีปฏิบัติการในโลก หมายถึง มองดูท่ีผลอันเกิดจากความสัมพันธทางสังคม เปนตน 

ของมนุษยท้ังหลายผูแสวงหาและเสพเสวยกาม  
ความจริง ท้ังสามอยางสัมพันธอาศัยกัน แตแยกมอง เพื่อเห็นลักษณะท่ีเปนไปในดานตางๆ  

ดานท่ี ๑ มองดูท่ีในตัวบุคคล ไดแก กระบวนการกอทุกขตามหลักปฏิจจสมุปบาท เริ่มแตการรับรู

ประสบการณตางๆ แลว วางทาทีตอส่ิงเหลานั้นอยางผิดพลาด ปลอยใหกระแสกระบวนธรรมดําเนินไปตาม

แนวทางของอวิชชา-ตัณหาอยูเสมอ จนกลายเปนการส่ังสมอันเคยชิน จะเรียกงายๆ วา การส่ังสมความพรอมที่จะ
มีทุกข หรือความพรอมที่จะมีและกอปญหา ก็ได กระบวนการน้ี พระพุทธเจาทรงแสดงไวในเรื่องพัฒนาการของ
บุคคล เริ่มตนตั้งแตเกิดในครรภจนเติบโต ดังท่ีไดเลามาสวนหน่ึงแลว จึงจะเลาตอจากสวนนั้นตอไป 



๑๐๓๐  พุทธธรรม 
 

“สมัยต่อมา เด็กนั้น อาศัยความเจริญเติบโต อินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้น มีกามคุณทั้ง 
๕ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ ย่อมปรนเปรอตน...เขาเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมติดใจในรูปที่น่ารัก ย่อม
ขัดใจในรูปที่ไม่น่ารัก...ฟังเสียงด้วยหู...ดมกลิ่นด้วยจมูก...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย
...ทราบธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมติดใจในเสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ที่น่ารัก 
ย่อมขัดใจในเสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารัก มิได้ตั้งสติไว้กํากับตัว เป็นอยู่
โดยมีจิตคับแคบ ไม่รู้จักตามเป็นจริง ซึ่งภาวะหลุดรอดปลอดพ้นของจิต และภาวะหลุดรอด
ปลอดพ้นด้วยปัญญา ที่จะทําให้บาปอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปได้โดยไม่เหลือ;  

“เขาคอยประกอบเอาความยินดียินร้ายเข้าไว้อย่างนี้แล้ว พอเสวยเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใด 
เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม เขาย่อมครุ่นคํานึง ย่อมบ่นถึง ย่อมหมกใจอยู่กับ
เวทนานั้น, เมื่อเขาครุ่นคํานึง เฝ้าบ่นถึง หมกใจอยู่กับเวทนานั้น ความติดใจใคร่อยาก (นันทิ, 
ความหื่นเหิมใจ) ย่อมเกิดขึ้น ความติดใจใคร่อยากในเวทนาทั้งหลายนั่นแหละ (กลาย) เป็น
อุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย เขาก็มีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย ก็มีชาติ เพราะชาติเป็น
ปัจจัย ก็มีชรามรณะ ความโศก ความครํ ่าครวญ ความทุกข์ ความเสียใจ ความคับแค้น
ผิดหวัง ก็มีพรั่งพร้อม ความเกิดแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นน้ี จึงมีด้วยประการฉะน้ี”2072 

ดานที่ ๒ ขอบกพรองของกามเอง ทานมักแสดงดวยอุปมาตางๆ ซึ่งมีกลาวถึงบอยๆ วา กามทั้งหลาย

มีความหวานช่ืนนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามน้ียิ่งนัก 
๑. เปรียบเหมือนสุนัขท่ีเพลียและหิวโหย เขาโยนทอนกระดูกเปอนเลือดให ก็แทะอยูนั่นเอง จนเหน่ือย

ออน ก็อรอยไมเต็มอยาก และไมเต็มอิ่มไดจริง 
๒. เปรียบเหมือนช้ินเนื้อท่ีแรงหรือเหย่ียวเปนตนคาบบินมา เหยี่ยวแรงตัวอื่นเห็นเขา ก็โผเขามารุมจิก

แยงเอา คือเปนของไมสิทธิขาดแกตัว ผูอื่นแยงชิงได คนทั้งหลายตางก็ตองการหมายปองจะเอา เปนเหตุใหเกิด

การแกงแยงชวงชิงเบียดเบียนประทุษรายตลอดจนสังหารเขนฆากัน ถาไมรูจักวางใจ ก็จะเดือดรอนแสนสาหัส 
๓. เปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงหญาลุกโพลงเดินทวนลม ไมชาก็จะตองท้ิงเสีย มิฉะนั้นก็จะไหมมือ

ไหมแขนและอวัยวะตางๆ อาจถึงตาย หรือไมก็สาหัส 
๔. เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิงอันรอนแรง ผูท่ีรักชีวิต ท้ังท่ีรูวา หากตกลงไป ถาไมตาย ก็ตองเจ็บ

สาหัส และไมอยากตกหลุม แตก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเขาไปหาหลุมอยูเรื่อย 
๕. เปรียบเหมือนความฝน มองเห็นทุกอยางเฉิดฉันอําไพ แตไมทันนาน ก็ผานหายหมดไป พอต่ืน

ข้ึนมา ก็มองไมเห็นอะไร เหลือไวแตความเสียดาย 
๖. เปรียบเหมือนทรัพยสมบัติท่ีขอยืมเขามา เอาออกแสดงดูโกเกหรูหรา วางทาอวดกัน ผูคนก็

กลาวขวัญชื่นชม แตครอบครองเอาไวไดเพียงช่ัวคราว และอยางไมม่ันใจ ไมเปนสิทธิของตนแทจริง เจาของ 

(ธรรมชาติ) ตามมาพบท่ีไหนเมื่อไร ก็ตองคืนเขาไปท่ีน้ัน เมื่อน้ัน ไมมีทางผอนปรน สวนตนเองก็มีแตตัว โผล

มาแลว ก็ผลุบไป 

                                                 
2072   ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๘; พึงระลึกถึงพุทธพจนท่ีวา “อารมณวิจิตรทั้งหลายในโลก หาใชเปนกามไม, ราคะที่เกิดจากความคิดของคน 

(ตางหาก) เปนกาม, อารมณวิจิตรทั้งหลายในโลก ยอมดํารงอยู (ตามสภาพของมัน) อยางนั้นเอง, ดังนั้น ธีรชนทั้งหลาย จึงขจัด 

(แตเพียง) ตัวความอยาก (ตัณหาฉันทะ) ในอารมณวิจิตรเหลาน้ัน (คือมิใชกําจัดอารมณวิจิตร)” (องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๐) 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๓๑ 
 

  

๗. เปรียบเหมือนตนไมมีผลดกในราวปา ผูคนผานมา เมื่ออยากไดลูกผล เขาจะไดดวยวิธีใด ก็ใชวิธีน้ัน ผู

ที่ขึ้นตนไมเปน ก็ปนปายขึ้นไปเก็บ สวนคนท่ีข้ึนไมเปน ก็จะเอาใหได ท่ีเปนคนรายนิสัยพาล มีมีดมีขวานก็จะตัด

ทําลายเสียทั้งตน คนที่อยูบนตนไม ถาลงมาไมทัน ก็จะถูกตนไมลมทับแขนขาหักชอกช้ํา หรือถึงลมตายไป
2073 

๘. เปรียบเหมือนเขียงสับเน้ือ เขาไปยุงเก่ียวดวย ก็เทากับเอาชีวิตเขาไปเส่ียงใหถูกบ่ันถูกสับ 
๙. เปรียบเหมือนหอกและหลาว มักจะคอยทิ่มแทงใหไดแผล ไมเล็กก็ใหญ ไมเจ็บนอยก็เจ็บมาก 
๑๐. เปรียบเหมือนหัวงู เขาไปเกี่ยวของ ก็ไมวายตองคอยระแวง ไมอาจปลงใจสนิท หรือวางจิตปลอด

โปรงไดแทจริง อาจฉกเอา คือนําภัยอันตรายมาใหไดเสมอ2074 

ขอเสีย หรือจุดบกพรองของกามสุขน้ี อาจกลาวโดยยอวา ความเอร็ดอรอยสนุกสนานหวานชื่นท่ีคน

ปรารถนา กามอํานวยใหเพียงช่ัวครูยามในเวลาที่เสพ แตความเจ็บปวดชอกชํ้าท่ีคนไมตองการ กามกลับประทับ

ลงใหอยางแนนแฟน ติดตามฝงใจไปนานแสนนาน เทานั้นยังมิหนํา แมสวนท่ีเปนความเอร็ดอรอยสนุกสนาน

หวานชื่นน่ันแหละ เมื่อจางคลายหายลับดับลวงผานไปแลว ยังท้ิงความเสียดายหวนหาอาลัยเอาไวทรมานใจคน
บางคน ใหพิไรรําพันไปไดอีกนาน 

ดานท่ี ๓ เก่ียวกับปฏิบัติการโดยสัมพันธกับโลกและสังคม ขอเสียของกามในดานนี้ ทานบรรยาย
เริ่มตั้งแตความทุกขยาก ความลําบากเดือดรอนท่ีตองประสบ ในการทํามาหาเล้ียงชีพ และแสวงหาส่ังสมกามวัตถุไว
เสพเสวย ซึ่งเปนส่ิงปกติธรรมดาที่แตละคนจะตองอดทนในการดํารงชีวิตอยูในโลก ตองทนแดดทนฝน ทนหนาวทน
รอน ทนเหนื่อยทนยาก บางขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มี บางขยันหม่ันเพียรสูทํางานดวยความเหนื่อยยาก 

แตงานกลับไมสัมฤทธ์ิผล ไมไดเงินทอง หรือขาดทุนยอยยับไป ตองเศราโศกกลัดกลุมทุรนทุราย เม่ือหามาได

แลว ก็เปนทุกขในการระวังรักษา บางทีประสบภัย เชน ถูกโจรปลน คนลัก ไฟไหม เดือดรอนวุนวายไปอีก   
ครั้นไดกามวัตถุมาไวครอบครอง มนุษยผูเขลาตอสัจธรรม ก็ลุมหลงตกเปนทาสของมัน ยกเอากามวัตถุ 

ท่ีเปนของไมจริงไมแท มาเปนเหตุดูถูกเหยียดหยามกัน กอทุกขใหแกกันมากขึ้น บางก็อิจฉาริษยากัน ทะเลาะ

วิวาทขัดแยงเบียดเบียนกัน เพราะเห็นแกกามวัตถุ แยงชิงกันซึ่งกามวัตถุในรูปของทรัพยสินตางๆ  
อยางท่ีกลาวในบาลีวา “ราชาก็วิวาทกับราชา กษัตริย์ก็วิวาทกับกษัตริย์ พราหมณ์ก็วิวาทกับพราหมณ์ 

คหบดีก็วิวาทกับคหบดี แม่ทะเลาะกับลูก ลูกก็ทะเลาะกับแม่ พ่อก็ทะเลาะกับลูก ลูกก็ทะเลาะกับพ่อ พี่
น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องชาย พี่น้องหญิงก็ทะเลาะกับพี่น้องชาย พี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องหญิง เพื่อนก็
ทะเลาะกับเพื่อน” บางก็ลงไมลงมือ หรือถึงกับใชศัสตราวุธเขนฆากัน ถึงตายบาง ทุกขปางตายบาง    

ถึงพวกท่ีตระเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ เขาปะทะทําสงครามลางผลาญกัน ใชหอกดาบแหลนหลาวงาวปน 

ยิง แทง ตัดศีรษะ ระเบิดกัน ก็เพราะกาม ตางดวยผลประโยชนหลากหลาย เปนเหตุ  
                                                 
2073  เทียบความนัยหนึ่งวา กามสุข เหมือนผลไมบนตนไม ซ่ึงที่โคน มีผูตัด คือความไมเท่ียงแทย่ังยืน และความแก ความตาย เปนตน 

กําลังทําลายกัดกินใหกรอนลงไปอยูตลอดเวลา จนจะตองลมไปในที่สุด ผูบริโภคกามสุข ยอมตองถูกคุกคามดวยความหวาดหว่ัน

เสียวใจ ในความไมจิรัง และไมแนนอนนี้ อยูตลอดเวลา ย่ิงผูใดลุมหลงติดเพลินมัวเมามาก ไมรูจักยอมเลิกละสละปลอยเสียบาง ก็

จะตองถูกตนไมลมทับเอา ใหไดรับความทุกข เจ็บปวดแสนสาหัส  
2074  อุปมา ๑๐ ขอน้ี มีคําบรรยายเฉพาะ ๗ ขอตน ใน ม.ม.๑๓/๔๗-๕๓/๔๑-๔๕ สวนในที่มาอ่ืน กลาวถึงเฉพาะหัวขอครบทั้ง ๑๐ อุปมา 

เชน วินย.๒/๖๖๒/๔๓๒; ๖/๒๗๖/๑๐๘; ม.มู.๑๒/๒๗๔/๒๖๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๖/๑๑๐; แสดงความหมายโดยยอใน ขุ.ม.๒๙/

๑๒/๗; ๒๗/๒๒; ขุ.จู.๓๐/๗๖๖/๓๙๔; วินย.อ.๒/๔๖๕; องฺ.อ.๓/๔๕; นิทฺ.อ.๑/๓๗; วินย.ฏีกา ๓/๓๖๒; มีกลาวถึงเพียงบางแง เชน 

สํ.สฬ.๑๘/๓๓๔/๒๓๔. 



๑๐๓๒  พุทธธรรม 
 

บางก็ประกอบการทุจริต มีจี้ ปลน แยงชิง คบชู เปนตน ถูกจับได เขาก็นําไปลงโทษทัณฑตางๆ เปนครุ

โทษบาง ลหุโทษบาง ครั้นตายแลว ก็ยังตองไดรับความทรมานในอบาย ทุคติ วินิบาต นรกอีก ท้ังน้ีก็เพราะสาเหตุ
จากกาม

2075 
มีขอนาสนใจอีกอยางหนึ่งวา ผูท่ีมองเห็นโทษ หรือสวนเสียของกาม วามีขอบกพรองตางๆ ดังท่ีกลาวมา

อยางน้ี และไดประสบความสุขท่ีประณีตดีเยี่ยมกวากามสุข ประจักษกับตน จนไมนึกอยากไดกามคุณแลวนั้น 

ทานมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขวามีสภาวะหรือธรรมชาติเปนอยางไร ในเรื่องนี้ พระพุทธเจาไดตรัสชี้แจงไว
ในรูปของการเปรียบเทียบตอไปอีก มีใจความวา  

เปรียบเหมือนคนโรคเร้ือน ตัวสุกเปนแผลไปท่ัว ถูกเช้ือโรคบอนไช ใชเล็บเกาปากแผล ยางตัวท่ีหลุม

ถานไฟ ตอมามีหมอรักษาเขาหายโรค มีความสุขสบาย จะไปไหนหรือทําอะไรก็ไดตามปรารถนา เขาเห็นคนอื่นที่

เปนโรคเรื้อนเกาแผลยางตัวอยูท่ีหลุมถานไฟ เขายอมไมรูสึกกระหยิ่มยินดีตอคนโรคเรื้อนนั้น ท่ีจะยางตัวท่ีหลุม
ไฟ หรือท่ีจะกินยาเชนน้ันอีก น้ีฉันใด ผูท่ีเคยไดรับการบํารุงบําเรอดวยกามคุณท้ังหลายก็เหมือนกัน เม่ือเขาละ

กามตัณหาแลว และไดประสบสันติสุขภายใน ชนิดท่ีไมตองอาศัยกาม ซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกวาแมแตทิพยสุข เขาเห็น

คนอื่นๆ ท่ีปรนเปรอเสพเสวยกามอยู ยอมไมนึกกระหย่ิมทะยานตอคนเหลานั้น และไมรูสึกยินดีในกามน้ัน 
คนที่เคยเปนโรคเรื้อน และรักษาตัวหายแลวนั้น ถามีคนแข็งแรงกวา มาชวยกันจับตัวเขาฉุดเขาไปหา

หลุมถานไฟ เขาจะดิ้นรนพยายามเบ่ียงตัวหลบ เพราะไฟน้ันรอนมาก ถูกเขาไมสบายเลย เรียกวามีสัมผัสเปน

ทุกข ตางจากครั้งกอน เมื่อเขายังเปนโรคเรื้อนอยู เขาเขาไปเอง ไปผิงยางตัวท่ีไฟ เห็นเปนสุขสบาย ท้ังท่ีไฟนั้นก็
หลุมเดียวกันแทๆ รอนมากเหมือนกัน ท่ีเปนเชนนั้น ก็เพราะคนเปนโรคเรื้อน มีอินทรียเสียหายบกพรองไป เกิด

สัญญาวิปริตตอไฟ ซึ่งมีสัมผัสทุกขวาเปนความสุข ขอนี้ฉันใด กามทั้งหลายก็เชนเดียวกัน   
ความจริงน้ัน กามท้ังหลายเปนส่ิงมีสัมผัสทุกข มีความเผาลน เรารอน เปนปกติธรรมดาเหมือนกันทุก

กาลเวลา แตคนถูกกามตัณหาบอนไช มีอินทรียเสียหายบกพรองไป จึงเกิดสัญญาวิปริตตอกาม ซึ่งมีสัมผัสทุกข
แทๆ วาเปนความสุข

2076 
คนโรคเร้ือนท่ีเอาเล็บเกาปากแผล ผิงยางตัวท่ีหลุมถานไฟนั้น เขาย่ิงเกา และย่ิงยางตัว ปากแผลก็ยิ่ง

สกปรก มีกล่ินเหม็น เนาเฟะย่ิงข้ึน ความสุข ความเอร็ดอรอย ความฉ่ําช่ืนใจท่ีเขาจะได ก็อยูท่ีการไดเกาที่ปาก
แผล หรืออยูตรงแคปากแผลท่ีไดเกาเทาน้ัน ถาเขายังไมหายจากอาการคันตราบใด การท่ีจะใหเขารูจักความสุข

อยางอื่นที่ดียิ่งกวานั้น ยอมไมอาจทําได ก็เขายังคันนัวอยู จะใหเขารูจักความสุขชนิดไมตองเกาท่ีคันไดอยางไร 
เมื่อใด เขาหายโรค มีสุขภาพดีเปนปกติแลว เม่ือนั้น เขาจึงจะสามารถรูจักความสุขอยางอื่นที่ดีกวา และเม่ือนั้น
เขาจะไมปรารถนาความสุขอันพึงไดจากการเกา ณ ท่ีคันอีกตอไป   

ในเรื่องกามนี้ก็เชนเดียวกัน คนที่ถูกกามตัณหาบอนไช เมื่อเขาเสพเสวยกามทั้งหลาย กามตัณหาก็ยิ่ง

ขยายตัวแรงกลายิ่งข้ึน และความรานรนกามก็ยิ่งเรารนุมากข้ึน และแลวความสุขความเอร็ดอรอยความฉ่ําช่ืนใจท่ี

เขาจะได ก็มีแตท่ีจะเกิดจากกามคุณท้ัง ๕ เทาน้ัน ถาเขายังไมพนหาย ไมปลอดโปรงจากความบอนไชของ

กามตัณหา ยังถูกความรานรนกามเรารุนอยูตราบใด การท่ีจะใหเขารูจักความสุขอยางอื่น ท่ีดีกวา ประณีตกวานั้น 

ยอมไมอาจทําได ก็กามตัณหายังเรารุนเขาอยู จะใหเขารูจักความสุขภายใน ชนิดไมตองรานรน หรือไมตองอาศัย
กามไดอยางไร   

                                                 
2075  เคาความจาก ม.มู.๑๒/๑๙๘/๑๖๙ 
2076  นาพิจารณาความจริงเก่ียวกับสัมผัสทั้งหลาย ทางตา หู จมูก ล้ิน และกาย ท่ีวาสุขทุกขนั้น โดยมองในแงของมิติ และความถ่ี 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๓๓ 
 

  

เม่ือใด กามตัณหาไมบอนไชเขา เขาปลอดโปรงจากความเรารุนของกามแลว เม่ือนั้น เขาจึงจะสามารถ
รูจักความสุขภายใน ท่ีประณีตกวาได และน้ีคือภาวะไรโรค ไมมีอะไรบอนเบียนจิตใจ หรือความมีสุขภาพจิต

สมบูรณ ซึ่งทานกลาววาเปนความหมายอยางหน่ึงของนิพพาน
2077 

ในสักกสูตร
2078

 พระพุทธเจาทรงสนทนากับอุบาสกชาวแควนศากยะจํานวนมาก ทรงซักถาม ไดความ
ยอมรับจากอุบาสกเหลานั้นวา คนที่ประกอบการงานอันสุจริต ไมแตะตองอกุศลกรรมใดๆ เลย ไดทรัพยวันละ

ครึ่งเหรียญทุกวัน หรือวันละ ๑ เหรียญ ๒ เหรียญ ตลอดข้ึนไปจนถึงวันละ ๑๐๐ เหรียญ ทุกวัน ยอมสมควรจะ

เรียกไดวาเปนคนขยันหม่ันเพียร   
แตคนท่ีขยันหมั่นเพียรนั้น แมจะเก็บรักษาทรัพยท่ีไดมาเอาไวสักรอยป จนมีทรัพยสินเงินทองมากมาย 

ทรัพยสมบัติกองใหญนั้น ก็ไมสามารถทําใหเขามีความสุขอยางเดียวลวนๆ ได แมแตเพียงคืนเดียว วันเดียว 

หรือแมแตครึ่งวัน ท้ังน้ีเพราะกามทั้งหลายเปนของไมเท่ียง ขาดแกนสาร ไมแทไมจริง เปนส่ิงท่ีจะตองเลือน

หายไปเปนธรรมดา ตางจากผูท่ีมาปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งสามารถบรรลุผลท่ีทําใหมีความสุข

อยางเดียวลวนได ตลอดเวลายดืยาว นานแสนนาน 

พระพุทธเจ้ายืนยันว่า ทรงมีความสุขยิ่งกว่าบุคคลที่โลกถือกันว่ามีความสุขท่ีสุด  

พระพุทธเจ้าเอง ก็ทรงยืนยันว่า พระองค์ทรงมีความสุขอย่างยิ่ง สุขย่ิงกวาบุคคลท่ีโลกถือกันวามี
ความสุขท่ีสุด คือพระราชามหากษัตริย    

ครั้งหน่ึง พระพุทธเจาเสด็จไปพบพวกนักบวชนิครนถ ซึ่งกําลังบําเพ็ญตบะ ประพฤติพรตทรมานตน

ตางๆ และทรงสนทนากับนิครนถเหลาน้ัน เกี่ยวกับขอปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายแหงศาสนาของเขา  
พวกนิครนถบําเพ็ญตบะทรมานตน เพราะเขาถือหลักการอยางหน่ึงวา ความสุขจะบรรลุดวยความสุขหา

ไดไม ความสุขจะบรรลุถึงไดดวยความทุกข และเพื่อใหมีหลักฐานเสริมคําอางของตน พวกนิครนถก็ยกเอาพระ

เจาพิมพิสารมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจาวา ถาคนลุถึงความสุขไดดวยความสุขละก็ พระเจาพิมพิสารก็จะตอง

ทรงบรรลุความสุข (หมายถึงความสุขสูงสุดท่ีเปนจุดหมายของศาสนา) เพราะพระเจาพิมพิสารเปนอยูสุขสบาย

กวาพระพุทธองค   
การที่พวกนิครนถกลาวอยางน้ี ก็เพราะพูดไปตามความรูสึกสามัญท่ีวา พระเจาพิมพิสารเปนพระเจา

แผนดิน มีทรัพยสมบัติและพระราชอํานาจพร่ังพรอมบริบูรณทุกอยางทุกประการ ก็คงเปนอยูสุขสบายกวา

พระพุทธเจา ซึ่งทรงสละโลกิยสมบัติแลว เท่ียวจาริกเรรอนไปประทับนอนตามภูผาปาไม และปฏิบัติศีลวัตรทาง

ศาสนา ซึ่งก็คงทุกขยากลําบากลําบนเหมือนกับพวกตน    
แตพระพุทธเจาทรงปฏิเสธโดยทรงแสดงใหเห็นวา แมแตหลักฐานท่ีพวกนิครนถยกข้ึนอางเพื่อสนับสนุน

หลักการของพวกตนนั้น ก็เปนหลักฐานที่ผิดพลาด ใชไมไดเสียแลว เพราะพระเจาพิมพิสารมิไดมีความสุขกวา

พระองคเลย แตตรงขาม พระองคมีความสุขยิ่งกวาพระเจาพิมพิสาร  

                                                 
2077  ยอและขยายจากความตอนหน่ึงในมาคัณฑิยสูตร, ม.ม.๑๓/๒๘๓-๗/๒๗๗-๒๘๑ ตามความในสูตรนี้ เทียบความสุข โดยกาวจาก

กามสุขไปถึงภาวะนิพพานทีเดียว ไมไดกลาวถึงฌานสุขไวดวยโดยตรง; แตภาวะในฌาน ทานก็เรียกวาเปนนิพพานไดโดยปริยาย 

คือเทียบไดบางแง ดังไดกลาวมาแลวขางตน) 
2078  องฺ.ทสก.๒๔/๔๖/๘๗ 



๑๐๓๔  พุทธธรรม 
 

อยางไรก็ตาม การที่จะพิสูจนวาพระองคมีความสุขกวาพระเจาพิมพิสาร ถามองดวยสายตาของคน

สามัญ ยอมเห็นไดยาก เพราะคนท่ัวไปยอมมองท่ีความเปนอยูอันพรั่งพรอมสมบูรณภายนอก เหมือนอยางท่ี

พวกนิครนถมองนั่นเอง เชนดูท่ีทรัพยสมบัติ อํานาจ ยศศักด์ิ บริวาร เปนตน ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงสละ

หมดแลว และซึ่งวาโดยความจริงแลว ก็ไมอาจใชวัดความสุขท่ีแทจริงของคนได ดังน้ัน พระพุทธเจาจึงไมทรง

เสนอขอพิสูจนดวยส่ิงเหลาน้ัน   
แตการท่ีจะวัดความสุขแทจริงภายในใจ ซึ่งมองไมเห็น ก็ทําไดยาก พระพุทธเจาจึงทรงเสนอขอพิสูจน 

ซึ่งวัดความสุขภายใน ชนิดท่ีแสดงออกมาใหเห็นไดภายนอกอยางชัดเจน เปนขอตัดสินใหเห็นชัดไดเด็ดขาด โดย

ตรัสถามวา พระเจาพิมพิสารจะประทับนิ่ง ไมไหวติงพระวรกาย ไมตรัสอะไรเลย อยูเสวยแตความสุขอยางเดียว

ลวนๆ ตลอดเวลา ๗ วัน หรือแมแตเพียงช่ัวคืนเดียววันเดียว ไดหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาไมได แลวตรัสถึง

พระองคเองบางวา ทรงสามารถประทับน่ิง ไมไหวติงพระวรกาย ไมตรัสอะไรเลย เสวยแตความสุขอยางเดียว

ลวนๆ ตลอด ๒ วันก็ได ๓ วันก็ได ตลอดจนถึง ๗ วันก็ได พวกนิครนถจึงยอมรับวา พระพุทธเจาทรงมี

ความสุขยิ่งกวาพระเจาพิมพิสาร
2079 

ทานเปรียบปติความเอิบอิ่มใจท่ีไดจากกามคุณท้ัง ๕ วา เปนเหมือนจุดไฟโดยใชหญาและไม (เปนตน) 

เปนเช้ือ ถึงจะมีแสงสวาง แตก็ไมเจิดจาแจมนวลมากนัก เพราะมีส่ิงท่ีทําใหเศราหมอง เชน ควัน เปนตน สวน

ปติท่ีไมตองอาศัยกาม ไมอาศัยอกุศลธรรมท้ังหลาย เปนเหมือนจุดไฟท่ีไมตองใชหญาและไมเปนเช้ือ แสงสวาง

จะบริสุทธ์ิใสนวลแจมจา ไมมีควันหรือมลทินใดรบกวน
2080 

เทียบกามสุขตํ่าไว้ เพ่ือให้เร่งพัฒนาความสุข จะได้มีสุขที่เลือกได้ และก้าวข้ึนไปให้ถึงสุขท่ีสูงสุด   

เม่ือมีความสุขท่ีประณีตกวาเขามาเทียบ ก็ยอมเปนธรรมดาท่ีกามสุขจะตกตํ่า มีคานอย ดังคําท่ีทานใช

เรียกกามสุขโดยเปรียบเทียบกับฌานสุขวา กามสุข เปนปุถุชนสุข (สุขของปุถุชน) เปนมิฬหสุข (สุขเลอะเทอะ 

หรือสุขหมักหมม) เปนอนริยสุข (สุขของผูยังไมเปนอริยะ) พรอมท้ังบรรยายโทษวา เปนส่ิงท่ีมีทุกข มีความอึด

อัด ของขัด คับแคน และเรารอน เปนมิจฉาปฏิปทา คือทางดําเนินที่ผิด  
ท้ังน้ี ตรงขามกับ ฌานสุข หรือสุขดานใน (อัชฌัตตสุข) ซ่ึงเปนเนกขัมมสุข (สุขปลอดจากกาม) เปนปวิเวกสุข (สุข

อิงความสงัด) เปนอุปสมสุข (สุขที่ชวยใหเกิดความสงบ หรือชวยใหบรรลุนิพพาน) เปนสัมโพธิสุข (สุขท่ีชวยใหตรัสรู) 

และมีลักษณะท่ีเปนคุณ คือ เปนส่ิงท่ีไมมีทุกข ไมมีความอึดอัดขัดของคับแคน ไมมีความเรารอน และเปนสัมมา

ปฏิปทา คือทางดําเนินหรือขอปฏิบัติท่ีถูกตอง ซึ่งจะนําไปสูความเปนอิสระหลุดพน หรือนิพพาน
2081 

อยางไรก็ตาม การท่ีทานมักพูดกด และแสดงโทษของกามสุข อยางมากมาย และบอยครั้งนี้ ไมพึงมอง
เปนวาทานต้ังหนาต้ังตาจะประณาม หรือมุงเหยียดหยามกามสุข  

                                                 
2079  ม.มู.๑๒/๒๒๐/๑๘๗ 

2080  ม.ม.๑๓/๗๒๔/๖๕๙; ม.อ.๓/๔๐๘ (ตามความในสูตรวา ไฟที่จุดโดยไมใชหญาและไมเปนเชื้อกัน เปนเพียงขอสมมติ เปนไปไมไดใน

เวลานั้น นอกจากบันดาลดวยฤทธิ์ แตในสมัยปจจุบัน พอจะเห็นวามีฤทธิ์สมัยใหมที่จะทําไฟเชนน้ันได) 

2081  ม.อุ.๑๔/๖๕๙/๔๒๗, ๖๖๗/๔๓๒ (นอกจากน้ียังมีกลาวถึงใน ม.ม.๑๓/๑๘๒/๑๘๙; ม.อุ.๑๔/๓๔๕/๒๓๕ = ขุ.จู.๓๐/๗๓๘/๓๗๖; 
องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๐/๓๒; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๓/๓๘๒; องฺ.อฏก.๒๓/๑๙๓/๓๕๔); ความจริง ความสุขดานใน (อัชฌัตตสุข) ซ่ึงเรียก
อีกอยางวา อนวัชชสุข (สุขไรโทษ) ทานใชเรียกตั้งแตความสุขที่เกิดจากความมีศีลข้ึนไปทีเดียว (ที่มามากมาย เชน ที.สี.๙/๑๒๑/๙๓; 
ม.มู.๑๒/๓๓๓/๓๔๔; ๔๕๕/๔๙๒; ม.ม.๑๓/๑๒/๑๓; ม.อุ.๑๔/๑๗๓/๑๓๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๘/๒๘๕; องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๒๐) 
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ในแง่หนึ่ง อาจจะมองวา ทานพยายามช้ีใหเห็นความจริงตามสภาวะท่ีมันเปนอยูนั่นเอง แตใจปุถุชนมี
กิเลสลุมหลงมันอยู จึงเห็นเปนวาทานวารุนแรง  

อีกแง่หนึ่ง มองไดวา ในการเปรียบเทียบกันนั้น เม่ือกามสุขท่ีคนนิยมกันอยู ทานยังวาตํ่าดอยคาถึง

เพียงนี้ ก็ยอมเปนการเชิดชูสุขอยางประณีตท่ีทานนํามาวางเทียบ ใหเห็นสูงเดนชัดเจนย่ิงข้ึน  
แต่แง่แท้ที่ควรมอง ก็คือ เพราะเหตุท่ีกามสุขเปนบวงรัด หรือเปนกับดักท่ีเหนียวแนน คนทั้งหลายลุม

หลงกันนัก ยากท่ีจะปลีกตัวออกได ทานจึงระดมตีกามสุขใหหนัก พรอมกับยกยองแสดงคุณของสุขท่ีประณีตขึ้น
ไป เพื่อเปนการเรงเราชักชวนใหคนพากันขมีขมันปฏิบัติ เพ่ือเขาถึงความสุขท่ีประณีตน้ัน โดยไมน่ิงนอนใจ  

อน่ึง ในทางปฏิบัติ ก็มิใชวา ทานที่บรรลุสุขประณีตแลว จะละท้ิงเลิกราจากกามสุขทันทีเสมอไป หลาย

ทานก็ยังดําเนนิชีวิตโดยเสพเสวยสุขควบกันไปท้ังสองอยาง หรือท้ังสองระดับ   
ในกรณีน้ี ก็เทากับวา ทานที่บรรลุความสุขประณีตอยางสูงแลว มีทางเลือกในการเสวยสุขมากข้ึน เปนผู

ไดกําไร หรือไดเปรียบในเรื่องความสุข เหนือกวาคนท่ัวไป  
รวมความแลว จุดมุงของทานอยูท่ีตองการใหไมประมาท และใหตระหนักวา ถึงอยางไรๆ ไมวาจะละ

เลิกกามสุขหรือไมก็ตาม แตส่ิงสําคัญท่ีจะทําก็คือ จะตองพยายามทําความสุขท่ีประณีตใหเกิดข้ึนแกตนใหได 

หรือจะตองหาทางรูจักมัน ไดประสบมันประจักษกับตัวบางใหได และพัฒนาสุขท่ีสูงข้ึนไป จนถึงความสุขท่ีสูงสุด 

ถึงจะยังบริโภคกามสุข ก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพไว้ รู้หนทางปลอดภัยจากกามทุกข์   

อยางไรก็ตาม พึงตระหนักวา ตามปกติ กามสุข กับความสุขอยางประณีตนั้น ไปดวยกันไมคอยได 

เพราะกามสุขพัวพันอยูกับอารมณท่ีใหต่ืนเตน ประกอบดวยความเรารอนกระวนกระวาย หาอารมณมาสนอง

ระงับใหเกิดความสงบ สวนความสุขประณีตเริ่มตนจากความสงบ ดังจะเห็นวา ฌานสุขจะเกิดข้ึน ตอเมื่อจิตสงัด
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายกอน   

ดังนั้น สําหรับปุถุชน การท่ีจะเสวยท้ังกามสุข และท้ังไดความสุขประณีต โดยเฉพาะฌานสุขดวย จึง

เปนไปไดยาก เพราะปุถุชนพอใจอะไรแลว มักติด มักหมกมุนหลงใหลงาย เม่ือฟุงซานกระวนกระวายเพริดไปดวย

แรงปรารถนากามสุขแลว ก็ยากท่ีจะใหสงบเขาสูแนวแหงฌานสุข จึงปรากฏเรื่องราวท่ีฤษีและนักบวชเสื่อมจากฌาน 

เพราะติดใจกามกันบอยๆ ตอเมื่อเปนอริยชน อยางบุคคลโสดาบัน จึงจะอยูกับกามสุขไดดวยดีโดยปลอดภัย 

ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงสอนย้ําใหรูจักวางใจอยางถูกตองตอกามสุข ใหมีปญญาที่จะสลัดตัวออก

ได ดังทาทีในการปฏิบัติท่ีตรัสไวตอไปน้ี  
ในปาสราสิสูตร

2082
 ทานเปรียบกามคุณเหมือนบวงดักของนายพราน แลวกลาวถึงสมณพราหมณท่ี

เกี่ยวของในเรื่องนี้ไว ๓ พวก 
พวกท่ีหนึ่ง  คือ สมณพราหมณท่ีบริโภคกามคุณท้ัง ๕

2083
 โดยมีความติด หลงใหล หมกมุน ไมรูเทา

ทันเห็นโทษ ไมมีปญญาพาตัวรอด เปนเหมือนเนื้อปาท่ีติดบวงและนอนทับบวงอยู ยอมจะประสบความเสื่อม

ความพินาศ ถูกพรานทําเอาไดตามปรารถนา 
                                                 
2082   ม.มู.๑๒/๓๒๘/๓๓๓ 

2083   ขอยํ้าความหมายของกามคุณ ๕ วา มิใชมีขอบเขตแคบๆ อยางที่มักเขาใจกัน รูปสวยงามท่ีบําเรอตา เสียงไพเราะที่บําเรอหู รส

อาหารอรอยท่ีถูกล้ิน สัมผัสที่นั่งท่ีนอนออนนุมเปนตนที่ปรนเปรอกาย ลวนเปนกามคุณทั้งส้ิน พูดงายๆ วา กามมิใชเฉพาะเร่ืองทาง

เพศเทานั้น แตครอบคลุมส่ิงที่เสพเสวยเพื่ออามิสสุขทั้งหมด ดังนั้น แมแตนักบวช ก็ยังเก่ียวของเสพกามคุณได 



๑๐๓๖  พุทธธรรม 
 

พวกท่ีสอง  คือ สมณพราหมณท่ีบริโภคกามคุณ ๕ โดยไมติด ไมหลงใหล ไมหมกมุน รูเทาทันเห็น

โทษ มีปญญาพาตัวรอดได เปนเหมือนเนื้อปาท่ีนอนทับบวง แตตัวไมติดบวง ยอมจะไมประสบความเส่ือมความ

พินาศ ไมถูกพรานคือมารรายทําอะไรเอาตามปรารถนา 
พวกที่สาม คือ ภิกษุท่ีสงัดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย ไดบรรลุรูปฌาน และอรูปฌาน ขั้น

ใดขั้นหน่ึง ตลอดจนบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธและเปนผูส้ินอาสวะแลว (ประสบสุขประณีตสูงสุดแลว) ไดช่ือวาทํา

ใหมารตาบอด มองไมเห็นรองรอย ถึงภาวะท่ีมารมองไมเห็น เปนเหมือนเนื้อปาเท่ียวไปในปาใหญ จะเดินจะนั่ง

จะนอน ก็ปลอดโปรงเบาใจ เพราะไมอยูในสายตาของนายพราน 
ขอท่ีตองการเนนในท่ีนี้ ก็คือ ตามความในสูตรน้ี จะเห็นวา พระพุทธเจามิไดทรงเพงแตจะสอนใหละเลิก

ความเกี่ยวของกับกามคุณไปถายเดียว แตทรงสอนใหรูจักปฏิบัติตอกามคุณอยางถูกตอง โดยยังคงความเปน

อิสระอยูได ไมตกไปเปนทาสของกามคุณ และมิใหกามคุณกลายเปนส่ิงกอโทษทุกขภัย   
การเกี่ยวของเสพกามคุณตามแบบของสมณพราหมณพวกท่ีสอง นับวาเปนวิธีปฏิบัติท่ีพึงเนนมากที่สุด

สําหรับคนท่ัวไป ตามวิธีปฏิบัติแบบนี้ คําแสดงหลักท่ีควรสังเกตเปนพิเศษ คือคําวา ปญญาพาตัวรอด ซึ่งแปล

จาก “นิสสรณปญญา” จะแปลวา ปญญารูทางรอดก็ได หมายถึง ปญญาท่ีรูจักทําตนใหเปนอิสระได อาจเรียก
แบบงายๆ วา ปญญาท่ีทําใหตัณหาลอเอาไวไมอยู หรือปญญาท่ีทําใหตัณหาดักไมติด   

นิสสรณปญญาน้ี ตามปกติอรรถกถาทั้งหลายอธิบายวา หมายถึงการรูจักพิจารณาเม่ือบริโภคใชสอย

ปจจัย ๔
2084

 โดยมองถึงความมุงหมายที่แทจริงของการบริโภคส่ิงเหลาน้ัน คือมองท่ีตัวประโยชน หรือคุณคาท่ี

แทของส่ิงเหลาน้ันตอชีวิต เชน ใชเครื่องนุงหมเพ่ือปองกันหนาวรอนแดดลมเหลือบยุง และปกปดท่ีอาย มิใชมุง

เพื่อยั่วยวนอวดโกหรูหรา เปนตน บริโภคอาหารเพื่อยังชีพใหรางกายมีกําลังอยูสบายทํากิจไดดวยดี มิใชเพื่อ

สนุกสนานมัวเมาหรืออวดโกฟุงเฟอ เปนตน   
การรูจักปฏิบัติโดยใชปญญาพิจารณาอยางน้ี นอกจากจะทําใหจิตใจเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของวัตถุ 

ไมกอใหเกิดโทษ และความทุกข ท่ีเกิดจากการวกเวียนวุนอยูในวงจรอันคับแคบแหงความหงุดหงิดดีใจเสียใจ

สมใจผิดหวังแลว ยังทําใหเกิดความพอดีในการบริโภคหรือใชสอย ซึ่งเปนคุณแกชีวิตอีกดวย ทานจึงเรียก การ

ปฏิบัติดวยนิสสรณปญญา วาเปนความรูจักประมาณ
2085 

ผูปฏิบัติถูกตองตอกามสุข ยอมกาวหนาไปสูสุขท่ีประณีตไดงายขึ้น เม่ือประสบสุขประณีตแลว สุข

ประณีตน้ัน ก็กลับเปนเคร่ืองชวยควบคุมการแสวงหาและการเสพกามสุข ใหอยูในขอบเขตแหงความถูกตองดี

งาม เพราะบุคคลผูน้ันเห็นคุณคาของสุขประณีตท่ีสูงกวา และความสุขประณีตตองอาศัยกุศลธรรม  
ครั้นบุคคลนั้นบรรลุภูมิธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอีก ประสบสุขประณีตย่ิงข้ึนไปอีก ในท่ีสุดก็จะไมวกเวียนมาหา

กามสุขอีกเลย  

                                                 
2084  เชน ที.อ.๓/๒๖๖; ม.อ.๒/๔๗; สํ.อ.๒/๒๐๖; องฺ.อ.๒/๓๑๐,๓๖๘; นิทฺ.อ.๒/๑๙๙,๓๖๖; คําวารูจักพิจารณา ตรงกับปฏิสงฺขา โยนิโส = 

โยนิโส ปฏิสงฺขา เปนไวพจนคําหนึ่งของ โยนิโสมนสิการ 

2085  ดู ขุ.ม.๒๙/๙๖๔/๖๑๑ (บางแหงทานจัดเปนการกําจัดอาสวะ ดวยการใชหรือรูจักใช ดู ม.มู.๑๒/๑๔/๑๗; ที.ปา.๑๑/๑๑๓/๑๔๒); 
เฉพาะความรูจักประมาณในการกินอาหาร เรียกวาโภชเนมัตตัญุตา มีที่มามากมาย เชน ม.ม.๑๓/๒๙/๒๗; ม.อุ.๑๔/๙๖/๘๓ (เคย
อางแลวในตอนวาดวยปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ); มีขอควรระวังอยางหนึ่งวา ไมพึงสับสนระหวางความรูจักประมาณในการกินอาหาร 
กับวิธีฝกใหเปนผูรูจักประมาณในการกินอาหาร. 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๓๗ 
 

  

บริโภคกามสุขอย่างอิสรชน รู้จักจัดรู้จักใช้ขยายประโยชน์สุข ก็เป็นผู้ประเสริฐ เป็นอริยสาวก  
ดังท่ีกลาวแลววา ถาเปนคนมีนิสสรณปญญา บริโภคกามสุขหรืออามิสสุขน้ี ดวยปญญารูเทาทัน รักษา

จิตใจใหเปนอิสระได ไมตกเปนทาสของวัตถุ และกินใชกามวัตถุดวยปญญาท่ีรูเทาทันน้ัน โดยเขาใจความเปนไป

ไดในทางท่ีจะทําใหดี และมองเห็นชองท่ีจะเสียหายเกิดโทษ รูจักจัดการวัตถุและกิจการใหเกื้อกูลเปนคุณกอเกิด

ประโยชนสุข ท้ังแกตนเอง และแกผูอื่น ท้ังแกตน แกครอบครัว แกคนใกลชิดขางเคียง แกบรรดาหมูชนในความ

ดูแลรับผิดชอบ แกคนรวมงานรวมกิจการ คนในวงการ ตลอดจนคนในสังคมทั้งหมด พรอมท้ังตระหนักในการ

ท่ีจะนําท้ังตนและผูอื่น ใหพัฒนาสูงข้ึนไปในอริยมรรคา ถาอยางน้ี ก็เปนบุคคลท่ีทานถือวาเปนอริยสาวก 
สําหรับพระสงฆหรือชาววัด ผูพึงหมายความสุขอิสระภายในท่ีสูงขึ้นไป จะไดยินทานสอนใหละสละกาม 

ใหปลดเปล้ืองตัวพนไปจากวัตถุท้ังหลาย แตสําหรับคฤหัสถชนหรือบรรดาชาวบาน
2086

 ทานไมไดมาสอนเนนให

เวนกามอยางน้ัน แตทานมุงสอนใหปฏิบัติจัดการกับการเสพบริโภควัตถุ และการอยูกับกามสุข ใหเปนไปดวยดี 

อยางท่ีวาใหหางโทษภัย และใหเกื้อกูลเปนคุณเปนประโยชนอยางกวางขวางมากมายและสูงท่ีสุด  
แนนอนวา ปญญารูทางรอด ท่ีเรียกวา “นิสสรณปัญญา” นั้น ยอมเปนแกนนําสําหรับชีวิตของคฤหัสถ

หรือสาคารชน ท้ังในการที่จะบริหารกามโภคะ ใหปลอดภัยไรโทษ หางการเบียดเบียน แตใหเปนประโยชนเก้ือกูล

ดังวาแลว และในการท่ีจะช้ีนําใหกาวตอไปในการพัฒนาชีวิตขึ้นสูประโยชนสุขท่ีสูงข้ึนไปๆ ทานจึงเนนย้ําการใช

ปญญานี้อยูเสมอ ในการเกี่ยวของและปฏิบัติตอทุกส่ิงทุกอยาง ใหรูท่ัวทันใน ๓ จุดหลัก คือ คุณ-โทษ-ทางออก 

หรือ จุดเดน ขอดี สวนเสีย ขอดอย และจุดหลุดรอดออกไปเปนอิสระ ซึ่งเปนภาวะท่ีเต็มสมบูรณ พนจากขอดี

ขอดอยท่ียังสัมพัทธกันนั้น ในทุกข้ันทุกตอนที่ไปถึง 
ตามปกติ สําหรับชาวบานท่ัวๆ ไป ซึ่งพื้นความรูความเขาใจยังไมมีหรือไมมาก และยังไมไดคิดมุงท่ีจะ

สละละบานเรือนออกมา พระพุทธเจาทรงสอนดวยการแสดงธรรมตั้งแตพื้นฐานข้ึนไปตามลําดับ ดังท่ีเรียกวา  

อนุปุพพิกถา คือเทศนาหรือคําบรรยายธรรม ท่ีแสดงสูงขึ้นไปเปนข้ันๆ โดยลําดับ  
อนุปุพพิกถาน้ัน ประกอบดวยคําบรรยายยอย ๕ ตอน (๓ กถา กับ ๒ ความสืบเนื่อง) คือ ทานกถา คํา

บรรยายเรื่องการให การสละ การเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนเกื้อกูลกัน สีลกถา คําบรรยายเร่ืองความประพฤติดีงาม 

ไมเบียดเบียนกัน ไมกอความเดือดรอนเวรภัยในสังคม ตอดวย สัคคกถา คําบรรยายวาดวยสวรรค คือชีวิตความ

เปนอยูท่ีดี ซึ่งมีความสุขดวยกามวัตถุท้ังหลาย ใหเห็นถึงชุมชนจนถึงหมูเทพไทเทวา ท่ีอยูกันดีมีความสุขในระดับ

ของกามสุขนั้น น่ีก็คือผลจากทาน และศีลนั่นเอง เห็นไดชัดวา ท้ังหมดในตอนน้ี เปนหลักคําสอนใหคนรับผิดชอบ

สรางสรรคชีวิตและสังคมใหอยูดี มีความสุขสมบูรณในระดับของกามสุข  
กถา คือคําบรรยายธรรมแทๆ มี ๓ เรื่องน้ี

2087
 และน่ีก็คือการนําชาวบานหรือเหลาคหัฏฐชนผูฟงเหลานั้น 

มาถึงจุดหมายสูงสุดท่ีพวกเขาด้ินรนเพียรพยายามแสวงหา ใหเห็นวา เมื่อดําเนินชีวิตประพฤติปฏิบัติตาม ๒ กถา

แรกแลว ก็จะมีความสุขสมบูรณ เสวยกามโภคะอยางพรั่งพรอมดวยดี อยางท่ีทรงบรรยายในกถาท่ี ๓ เปนอัน

บรรลุความมุงหวังสมดังท่ีหมาย  
                                                 
2086

คําเรียกชาวบาน มีมากมาย เชน คฤหัสถ คหัฏฐ คิหิ กามโภคี สาคาร อาคาริก อคาริก เคหวาสี ฆรเมสี ฆรวาสี (ฆราวาส หมายถึง

การครองเรือน ไมใชตัวคนที่ครองเรือน). 
2087 อนุปุพพิกถา (อนุบุพพิกถา ก็เขียน) นี้ แทจริง ในพระไตรปฎก และในคัมภีรทั้งหลาย มีเรื่องยอยที่เรียกวา “กถา” เพียง ๓ คือ ทานกถา 

สีลกถา และสัคคกถา เทาน้ัน สวนกามาทีนพ และเนกขัมมานิสงส ไมมีกถาตอทาย ทํานองเปนเทศนาสืบเนื่องโดยปรารภสาระใน ๓ 

กถาแรก โดยเฉพาะสัคคกถา เพื่อชี้ทางออกสูการกาวเขาถึงความสุขที่ประณีตย่ิงขึ้นไป แตในตําราสมัยหลังนี้ มีการต้ังคําศัพทขึ้น

เปน “กถา” ท่ี ๔ และ ที่ ๕ วา กามาทีนวกถา และเนกขัมมานิสังสกถา แมแตในเลมคัมภีร ทั้งพระไตรปฎก (ฉบับอักษรพมา) และ

อรรถกถา ฎีกา ก็มีการปรุงคําวากามาทีนวกถา~ ตั้งขึ้นเปนหัวขอ แตไมมีเนกฺขมฺมานิสํสกถา (ในเนื้อคัมภีรเอง ไมมีคําที่ปรุงขึ้นนั้น) 



๑๐๓๘  พุทธธรรม 
 

แตพระพุทธเจาไมทรงหยุดแคนี้ ตอจากนั้น พอพรอมไดท่ี พระองคก็ตรัสตอไปถึงกามาทีนพ ใหเห็นวา 

กามสุขท่ีพึ่งพาอาศัยวัตถุส่ิงเสพบริโภคทั้งหลายนั้น ถึงจะดีเลิศดังท่ีวา ก็ยังมีจุดออน มีขอเสียขอบกพรอง ท่ีเปด

ชองและเปนปจจัยใหเกิดโทษทุกขความเสียหายตางๆ เม่ือผูฟงมองเห็นและเขาใจดีแลว อยากหาทางออก ก็ทรง

แสดงตอไปถึงเนกขัมมานิสงส คือการมีชีวิตท่ีปลอดโปรง ไมตองพึ่งพาข้ึนตอวัตถุส่ิงเสพเหลานั้น และมีความสุข

อยางอิสระ ท่ีเปนคุณสมบัติประจําอยูในตัวเอง ทําใหจิตใจของผูฟงเปดโลงรับ และใฝท่ีจะเดินหนาตอไป เพื่อให

ถึงความสุขท่ีเปนนิรามิส ท่ีวาสุขไดอยางดี โดยไมตองมีไมตองอาศัยกามนั้น 
น่ีก็คือการที่พระพุทธเจาทรงสรางความพรอมใหแกผูฟง เปนการเตรียมจิตของเขาใหพัฒนาขึ้นมาทีละ

ข้ัน อยางท่ีพูดกันมาในภาษาเกาวาฟอกอัธยาศัยใหหมดจดเปนช้ันๆ  
ดังท่ีพระไตรปฎกบรรยายความตอนน้ีวา ครั้นเมื่อพระพุทธเจาทรงทราบวา เหลาผูฟงน้ัน มีจิตพรอม 

นุมนวล ไรความขุนของ คลองโปรง ราเริง ผองใสดี เหมือนดังผาท่ีสะอาดหมดจด พรอมท่ีจะรับน้ํายอม ก็ทรง

แสดงอริยสัจ ๔ ประการ นี่คือเมื่อใจเขาเปดแลว ก็ใสปญญา ใหเขาเขาถึงสัจธรรม มองเห็นความจริงของชีวิต

ดวยตัวเอง จนเกิดดวงตาปญญาเห็นธรรม ท่ีเรียกวาธรรมจักษุ กลายเปนอริยชน ต้ังแตบุคคลโสดาบันขึ้นไป 
คนท่ีมีธรรมจักษุ เปนอริยชนอยางน้ีแลว สวนมากก็อยูเปนคฤหัสถครองบานครองเรือน ปกครองหมู

คนหรือชุมชนตอไป
2088

 ยังบริโภคกามโภคะ เสพกามสุข แตเปนกามสุขท่ีมีนิรามิสสุขประสานพรอมกันไปดวย 

อันเปนหลักประกันท่ีจะไมใหกามสุขกอโทษความเดือดรอนเสียหาย มีแตเสริมสรางประโยชนสุขและความดีงาม 

ทําใหอริยชนน้ันดําเนินชีวิตเปนหลัก และเปนแบบอยางใหแกชุมชนและสังคม และแนนอนวาจะกาวหนาสูงข้ึนไป

ในอริยมรรคา ไมมีการถอยหลังตกตํ่าลงมา 
เปนอันวา กามสุข หรือสามิสสุข ท่ีเอร็ดอรอย ซูซา ซาบซาน หวานชื่นน้ี แมจะเปนความสุขท่ีปรากฏโดด

เดน เปนที่ปรารถนากันยิ่งนัก แตเปนความสุขท่ีพึ่งพาส่ิงเสพ ขึ้นตอวัตถุหรือของนอกตัว ไมเปนอิสระ ไมเปนไท

แกตน ตองยึดถือครอบครองเอาเปนของตัว  
พรอมกันน้ันเอง ในขณะท่ีการเสพกามสุขน้ัน ไมรูจักอิ่มไมรูจักพอ พรองอยูตลอดเวลา ตองหาตองเอา 

และแตละคนมุงม่ันทะยานหาใหยิ่งข้ึนไป แตส่ิงเสพท่ีดีเยี่ยม ยอดปรารถนาน้ัน มีไมเพียงพอ พาใหเหลาผูเสพ

คอยเพงเล็งจองกัน เปนไปกับดวยความหวาดระแวง มีการขัดแยงแกงแยงชวงชิง ตองคอยหวงแหนปกปอง เปน

เหตุนํามาซึ่งการเบียดเบียน ถาไมรูจักควบคุมยับยั้ง ก็จะขยายการเบียดเบียนใหกวางขวางรุนแรงยิ่งข้ึนๆ เกิด

ความเดือดรอนทุกขภัยขยายระดับและขอบเขตออกไป จนกระท่ังเกิดความพินาศยอยยับไมจบส้ิน 
 ยิ่งกวาน้ัน ถึงแมไดครอบครองและมีไวใหไดเสพสมใจที่มั่นหมาย แตส่ิงเหลานั้น ซึ่งเปนของนอกตัว 

อาจหลุดลอยสูญหายไปได แมไมสูญหาย ก็ไมไดอยางใจ ไมเปนไปตามใจของตัว กลับกลายไปเสียบาง มันเอง

เปนไปอยางท่ีมันก็ไมปรารถนาบาง และไมวาจะอยางไร ก็มีอันจะตองปรวนแปรเส่ือมสลาย ไมอาจคงอยูอยาง

น้ันไดยั่งยืนตลอดไป และก็จะตองพลัดพรากจากกันไปในท่ีสุดอยางแนนอน  
พรอมกับความสุขท่ีมี ก็จึงพวงมาดวยความหวงกังวลหว่ันใจ แมเมื่อเสพอยูมีความสุขสมหมาย 

นอกจากไมรูจักเต็มอิ่มจริงแลว ในความสุขน้ันเอง ท่ีไมเต็มอิ่มน้ัน ก็ไมปลอดโปรงโลงลวน เหมือนมีกากมีเส้ียน

มีเศษมีหนามมีความแปดเปอนมีท่ีปูดท่ีโปงระเกะระกะ คอยรบกวนรวนเราใหเกิดความเคืองระคาย เปนสุข

ระคนทุกข ขางหนาก็หวาดพรอมไปกับท่ีหวัง ขางหลังก็หวนหาอาลัย เหลือท้ิงไวแตความเสียดาย ไมเปน

ความสุขท่ีผองใสเบิกบานหมดจดโลงลวนท่ัวตลอดอยางแทจริง 

                                                 
2088 ท่ีวา ผูไดธรรมจักษุ เปนอริยชนแลว สวนใหญยังครองเรือนเสวยกามโภคะ อยูกับกามสุขท่ีปลอดภัยน้ัน พึงดูตัวอยางเรื่องใน วินย.๕/๑/๔ 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๓๙ 
 

  

สวนความสุขท่ีประณีตสูงขึ้นไป เปนความสุขอิสระ อยูภายใน ไมข้ึนตออะไรอ่ืน เปนไทแกตัว หมดจด

ผองใส ไมเปนพิษภัยแกใครๆ แตเม่ือตัวคนท่ีมีท่ีเสวยสุขนั้นเอง ยังมีกิเลส ก็ยังอาจสยบติดเพลินในความสุขนั้น 

เปนเหตุใหเกิดความประมาท ปลอยปละละเลยกิจหนาท่ี ส่ิงท่ีควรทําก็ไมทํา เรื่องราวท่ีพึงเอาใจใสรับผิดชอบ 

และประโยชนของสวนรวม ก็เสียหาย และอาจจะเวียนกลับมาหาสามิสสุขอีกก็ได อีกทั้งมัวเพลิน ก็ลืมไมเพียร

พยายามปฏิบัติตอไป เพื่อกําจัดเหตุแหงทุกข คือกิเลสอันเปนเช้ือท่ียังเหลืออยู จึงยังบกพรอง ไมดีงามสมบูรณ  
ดังนั้น ท้ังกามสุข หรือสามิสสุข ก็ตาม นิรามิสสุข ก็ตาม ของผูยังมีกิเลส ก็ยังไมเปนอิสระแทจริง ยังไม

สมบูรณ เพราะยังมีตัวตนท่ีติดพัน ยังไมส้ินเช้ือทุกข ไมหมดมูลของปญหา ตองพัฒนาจิตปญญาตอไป จนกวา

จะถึงอาสวักขัย ใหส้ินกิเลส ไรทุกข ไมติดในอะไรๆ และอะไรๆ ก็ฉาบทาไมติด เหมือนน้ําไมเปยกใบบัว ตัวอยู

ในโลก แตใจอยูเหนือโลก อยูเหนือทุกข เหนือสุขท่ีตองเสวยเวทนาแมแตเวทนาภายในที่ละเอียด เปนความสุขท่ี

ไมตองเสพไมตองเสวย แตเสวยสุขไดเต็มอิ่มตามปรารถนา เปรียบเหมือนทางรางกาย เปนคนที่แข็งแรงสมบูรณ

ไรโรค ไมมีอะไรรบกวนระคายเคือง ปลอดโปรง โลงเบา สงบ สวาง เบิกบาน สะอาด ผองใส ไรทุกข เปน

ความสุขท่ีเปยมสมบูรณในตัวของมันเอง  
เมื่อไมมีตัวตนท่ีจะติดในอะไรๆ เปนอิสระส้ินเชิงแลว อยูไหน ท่ีใด ไมตองมีอะไร ก็เปนสุขอยูแลว 

เรียกวาไมมีอะไรจะตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป แมแตจะหาความสุข ก็ไดแตทําเพื่อโลก เพื่อความสุขของมวลชน

ท่ัวท้ังปวง ตลอดไป นี่คือมาถึงความสุขสุดทายแหงภาวะจบส้ินไปแหงทุกข เลยเขตแดนท่ีทุกขจะเอื้อมมาถึงได 

เปนจุดหมายสําหรับทุกคน 
อยางไรก็ตาม กามสุขน้ัน ถึงแมจะมีสวนเสีย มีจุดออน มีขอดอยขอบกพรองอยางไร มันก็เปนความสุข

อยางหนึ่ง และเปนความสุขท่ีเกี่ยวของกับคนสวนใหญ ยิ่งในเม่ือมันมีศักยภาพท่ีจะกอทุกขภัยขยายโทษผลราย

ออกไป ท้ังแกชีวิตและสังคม ก็ย่ิงตองเอาใจใสท่ีจะปองกันและแกปญหา รวมแลวก็คือเปนเรื่องท่ีจะตองบริหาร

จัดการใหดี พรอมกับการที่จะตองคอยปลุกคอยเตือนใหคนไมลืมที่จะพัฒนาตนใหกาวหนาสูความสุขท่ีสูงข้ึนไป 
กามสุขน้ัน เมื่อบริหารจัดการใหดี ก็เปนประโยชนสุขสําคัญ ท่ีจําเปนในขั้นพื้นฐาน ท้ังท่ียังเปนของขาด

พรองแหวงเวานี้แหละ ก็ยังเปนคุณท่ีดีแกชีวิต และขยายออกไปใหเก้ือกูลเปนประโยชนแกสังคม ใหอยูกัน

รมเย็นสุข ยิ่งกวานั้น ก็จะเปนฐานที่คํ้าจุนสนับสนุนในการพัฒนาตนใหกาวข้ึนสูประโยชนสุขท่ีสูงข้ึนไปๆ 
ดวยเหตุน้ี พอจัดเปนระบบ จึงปรากฏวา ทานจัดใหกามสุขท่ีบริหารจัดการไดดีนั้น เปนคุณคาเปน

ประโยชนท่ีเปนจุดหมายแหงชีวิตของมนุษยอยางหน่ึง คือเปน “อัตถะ” อยางหนึ่ง โดยเปนอัตถะ คือประโยชนท่ี

พึงมุงหมาย หรือท่ีพึงลุถึงใหได เปนข้ันพื้นฐาน เรียกวา “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” แปลกันวา ประโยชนปจจุบัน คือ 

ประโยชนข้ันตาเห็น ท่ีปรากฏอยูตอหนา มองเห็นประจักษได ก็คือ กามสุข หรือสุขทางวัตถุ ท่ีพ่ึงพาอามิสน่ีเอง 
ประโยชน์ข้ันตาเห็น เปนปจจุบัน หรือทิฏฐธัมมิกัตถะนี้ ซึ่งเปนความสุขในระดับรูปธรรม เกี่ยวของกับ

วัตถุ ส่ิงเสพ ของบริโภค และการอยูรวมกัน การจัดสรรความสัมพันธใหดีงามเกื้อกูล วาโดยสรุป ก็ไดแก  
-  การขยันหม่ันเพียรประกอบกิจการงาน ทํามาหาเล้ียงชีพ ใหมีทรัพยสินเงินทองเล้ียงตัวเล้ียงครอบครัวและคน

ในความดูแลรับผิดชอบเปนอยางนอย ใหทุกคนเอิบอิ่มเปนสุข  
-  การมีความสัมพันธท่ีดีงามในสังคม อยูรวมกับคนอื่นไดดี มีสถานะเปนท่ียอมรับนับถือ ตลอดจนพร่ังพรอม

ดวยเกียรติยศ อิสริยยศ และบริวารยศ  
-  การมีครอบครัวท่ีผาสุก ดํารงรักษาตระกูลวงศใหเปนแบบอยาง เปนท่ีนับถือ เอื้อประโยชนสุขแกสังคม และ 
-  การดูแลรางกาย บริหารสุขภาพ เชน รูจักประมาณในการบริโภค กินพอดี ใหอยูสบายไรโรค แข็งแรงสมบูรณ 



๑๐๔๐  พุทธธรรม 
 

สวนความสุขประณีตเปนอิสระขางในท่ีเปนไทแกตน จําพวกนิรามิสสุขนั้น ก็เปน อัตถะ คือประโยชนท่ี

เปนจุดหมายของชีวิต สูงขึ้นไปอีกขั้นหน่ึง หรือเปนอีกดานหน่ึง เรียกวา “สัมปรายิกัตถะ” แปลกันวา ประโยชน
เบ้ืองหนา คือ ประโยชนข้ันเลยตาเห็น ไดแก ลึกลงไปขางใน อยูในใจ ก็เลยตาเห็น หรือลับไปขางหนา ในชีวิต

ขางหนา ในอนาคต ก็เลยตาเห็น เปนภาวะท่ีไมปรากฏตอหนา มองเห็นประจักษแกตาไมได  
ตัวอยางเชน ในฝายทิฏฐธัมมิกัตถะ คนมีของกินเสพบริโภคพรั่งพรอมบริบูรณ ถือกันวามีความสุข ก็

มองเห็นชัดอยู แตในฝายสัมปรายิกัตถะ คนไปชวยคนอื่นใหเขาพนทุกขมา แสนจะปลาบปล้ืมใจมีความสุข หรือ

มีศรัทธาด่ืมดํ่าซาบซึ้งในธรรมในความดี มีความสุขสงบเย็น อยางน้ีก็เลยสายตาเขาไปขางใน ไมมีใครมองเห็น 

และความสุขท่ีมากับความดีอยางน้ี มีผลตอไปถึงชาติภพขางหนา ก็เลยสายตามองไมเห็นอีก จึงเปนสัมปรายิกัตถะ 
ประโยชนข้ันเลยตาเห็น เปนของลึกลํ้าเลยตา หรือสัมปรายิกัตถะน้ี ในความหมายอยางกวางๆ ก็รวม

ความสุขอยางประณีตอิสระภายในทุกอยาง ต้ังแตความสุขจากความมีศรัทธา ความมีศีลดีงาม สุขจากสมาธิ สุข

จากฌาน ฯลฯ จนแมกระท่ังนิพพานสุข ดังนั้น ในท่ีท่ัวๆ ไปในพระสูตรท้ังหลาย จะกลาวถึงอัตถะเพียง ๒ อยาง 

คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ ซึ่งก็เปนการเหมาะท่ีจะพูดสอนชาวบานทั่วไป พูดแคความสุขท่ีเขาคุนอยู

กับตัว และอีกอยางหน่ึงก็คือสุขท่ีเลยจากนั้นไป ก็จะพูดกันงายหนอย 
แตอยางท่ีกลาวแลว ในบรรดาความสุขอยางอิสระนิรามิสน้ัน สุขหลายอยางก็ยังไมสมบูรณ กลับกลาย

ได ติดได ประมาทได ดังน้ัน บางที เม่ือพูดกับผูท่ีมีภูมิอยูบางแลว และศึกษากันจริงจัง ก็เลยตองแยกให

ละเอียดออกไป แลวจากสัมปรายิกัตถะน้ัน ก็แยกเอาความสุขแทแหงอาสวักขัย คือสุขของพระอรหันต หรือ

นิพพานสุข ใหตางหากออกไป และมีช่ือท่ีเรียกใหวา “ปรมัตถะ” แปลวา ประโยชนสูงสุด 
เปนอันวา อัตถะ คือประโยชนท่ีเปนจุดหมายของชีวิต ท่ีทุกคนควรไปถึงใหไดน้ัน ถาแบงอยางพ้ืนๆ ก็

แยกเปน ๒ อยาง ไดแก ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชนข้ันตาเห็น และสัมปรายิกัตถะ คือประโยชนขั้นเลยตาเห็น 

(รวมปรมัตถะไวดวย) แตถาแบงแบบซอยละเอียด ก็แยกเปน ๓ อยาง คือ
2089 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนขั้นตาเห็น เนนให มีสุขภาพ ทรัพย ยศ-เกียรติ-ไมตรี บานที่เปนสุข 
๒. สัมปรายิกัตถะ  ประโยชนเลยตาเห็น เนนใหมีจิตใจงามประณีตเปนสุขดวยการเจริญจิตปญญา 
๓. ปรมัตถะ  ประโยชนสูงสุด มีปญญารูแจงท่ีทําใหจิตใจบริสุทธ์ิผองใสเบิกบานเปนสุขอิสระแทจริง 
นอกจากใหพัฒนาชีวิตกาวสูงขึ้นไปเพื่อเขาถึงอัตถะท้ัง ๓ ข้ันนี้แลว ก็ใหมองกวางออกไป ท่ีจะบําเพ็ญ

อัตถะท้ัง ๓ น้ัน ไมเฉพาะแกตนเอง แตใหชวยผูอื่น และชวยกันดวย จึงมี อัตถะ ๓ อีก เปนชุดที่ ๒ ดังนี้
1372

  

๑. อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดข้ึนแก

ตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนข้ึนไปใหไดใหถึง 
๒. ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอื่น คือ ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือผูอื่น

ใหไดใหถึง ดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลําดับ 
๓. อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนท้ังสองฝาย คือ ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของ

ชุมชนหรือสังคม รวมท้ังสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรค บํารุงรักษา เพื่อ

เก้ือหนุนใหท้ังตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓ ข้ันขางตน 

                                                 
2089 บอกเฉพาะท่ีแยกเปน ๓ แลว เชน ขุ.ม.๒๙/๒๙๒/๒๐๕; ๓๒๐/๒๑๗; ๗๒๗/๔๓๒; ขุ.จู.๓๐/๖๗๓/๓๓๓; ท่ีจัดเปนอัตตัตถะ ปรัตถะ 

และอุภยัตถะ เชน  สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; สํ.ม.๑๙/๖๐๔/๑๖๗; องฺ.ทุก.๒๐/๔๖/๑๐; องฺ.ป ฺจก.๒๒/๕๑/๗๒ 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๔๑ 
 

  

เน่ืองจากกามสุข มีความสําคัญอยูท่ีการรูจักบริหารจัดการดังกลาวแลว พระพุทธเจาจึงตรัสสอนบรรดา

สาคารชนคนชาวบาน ใหปฏิบัติธรรมที่จะนํามาซึ่งทิฏฐธัมมิกัตถะ ใหรูจักปฏิบัติตอทรัพยสินเงินทอง เปนตน 

อยางถูกตองและเกื้อกูล คําตรัสสอนเหลาน้ีกระจายอยูในที่ตางๆ ในพระไตรปฎก  
อน่ึง เม่ือทรงสอนหลักธรรมเพื่อประโยชนข้ันตาเห็นนั้น นอกจากทรงยํ้านิสสรณปญญารูทางรอดที่กลาว

แลว ก็จะทรงสอนธรรมท่ีเปนไปเพื่อประโยชนเลยตาเห็น  คือสัมปรายิกัตถะ ควบไปดวย เพราะธรรมในระดับ

ของความสุขท่ีประณีตน้ัน นอกจากเปนหลักประกันสําหรับตนเอง ท่ีจะไมใหกามสุขท่ีสรางข้ึนมา เปนพิษเกิดโทษ

แกตนเองแลว ก็เปนประกันท่ีจะไมใหกามสุขของตนน้ัน กอทุกขภัยแกผูอื่น หรือเบียดเบียนสังคม แตตรงขาม 

เขาจะไดใชกามโภคะของเขานั้น ชวยเหลือเกื้อกูลบําเพ็ญประโยชนสุขแกเพื่อนมนุษยขยายกวางออกไป พรอม

กันนั้น ก็จะไดเปนการเตือนตัวเขาเองใหไมลืมที่จะพัฒนาความสุขอิสระอันประณีตน้ันใหกาวตอสูงขึ้นไปดวย 

หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตของชาวบานผูเจริญงอกงาม ใหกาวไปในสัมปรายิกัตถะ ซึ่งหมายรวม

ตอไปถึงปรมัตถะดวย ท่ีตรัสเปนหลักอยูเสมอ เปนเชิงกํากับคุมเรื่องกามสุขไว มีช่ือตางๆ แตช่ือท่ีเปนหลัก คือที่

ตรัสวา อริยสาวก/อริยสาวิกาเจริญดวย “อริยาวัฒิ” (ความเจริญงอกงามอยางอริยชน) ๕ ประการ ไดแก
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๑. ศรัทธา ความซาบซึ้งม่ันใจในคุณพระรัตนตรัย ซึ่งมีแกนอยูท่ีตถาคตโพธิสัทธา คือ ศรัทธาใน

ปญญาตรัสรูของตถาคต ท่ีทําใหมนุษยเปนพุทธะ เทากับม่ันใจในความเปนมนุษยท่ีจะฝกใหเลิศ

ประเสริฐจนมีปญญารูแจงเปนพุทธะได ขอนี้นับเปนจุดตั้งตนของการศึกษาพัฒนาชีวิต 
๒. ศีล ความประพฤติดีงาม ดําเนินชีวิตท่ีปลอดเวนการเบียดเบียน โดยมีศีล ๕ ท่ีอาจพัฒนาสูศีล ๘ 
๓. สุตะ สดับฟงขอมูลคําสอนหลักธรรมคําอธิบายท่ีจะนํามาไตรตรองพิจารณาวิเคราะหวิจัยใหเขาถึง

ความหมาย โดยเฉพาะที่จะเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตใหกาวตอไป 
๔. จาคะ  ความมีนํ้าใจเผื่อแผเสียสละ ครองเรือนดวยใจที่ไมตระหนี่คับแคบ ใสใจรับฟงทุกขสุขของ

คน พรอมท่ีจะใหปนชวยเหลือ  
๕. ปัญญา  ความมีปญญารูเทาทันความเปนจริง หยั่งถึงสภาวะแหงการเกิดขึ้นและความดับสลาย ทํา

ใหสามารถลดละความชั่วราย กิเลสต้ังตัวไมได และสามารถแกปญหาทําทุกขใหส้ินไป 
ใน ๕ ขอนี้ ท่ีถือวาจําเปนจริงๆ ตองมาเต็มชุด ๔ ขอ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา สวนสุตะ คือ

ความรูขอมูล ก็ควรจะมี ย่ิงเปนพหูสูต ไดเรียนรูมาก ก็ย่ิงดี แตถึงจะขาดไป ก็พอยอมได ถามีปญญา ก็พ่ึงพาสุตะ

นอยลง แตถึงเลาเรียนนาน มีสุตะมาก แตถาขาดปญญา ก็ไมสัมฤทธ์ิผล ปญญาสําคัญท่ีสุด อยางไรก็ตาม รวม

แลว คุณสมบัติเหลาน้ี ถือวาเปนกําไรของชีวิต 
หลักธรรมวาดวยการบริหารจัดการกามสุขและกามโภคะ ท่ีวากระจายอยูหลายแหงในพระไตรปฎกนั้น 

ท่ีตรัสยาวเปนพระสูตรใหญทีเดียวก็มี คือ สิงคาลกสูตร แสดงระบบการดําเนินชีวิตของคหัฏฐชน ท้ังสวนตัว 

ชุมชน และสังคม ในพระไตรปฎกบาลี อักษรไทย ฉบับสยามรัฐ เปนเนื้อความยาวถึง ๑๔ หนา พระอรรถกถา-

จารยอธิบายวา พระสูตรนี้ ตรัสใหเปนคิหิวินัย คือวินัยชาวบาน หรือแบบแผนชีวิตของอารยชน
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2090 องฺ.ปฺจก.๒๒/๖๓-๖๔/๙๑; องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๕/๒๒๓; “วัฒิ” น้ี ถาแปลตรงศัพทแท ก็คือ “กําไร”, ใน องฺ.ทสก.๒๔/๗๔/๑๔๗ ตรัสถึง

อริยสาวกท่ีเจริญดวยอริยาวัฒิ ๑๐ ประการ เปนฝายทิฏฐธัมมิกัตถะ ๕ ขอ (เจริญดวย เรือกสวนไรนา เงินทองธัญชาติ บุตรภรรยา คน

รับใชกรรมกรคนทํางาน สัตวสี่เทา) แลวคุมดวยฝายสัมปรายิกัตถะ ๕ ขอ (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา) 
2091

 ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗; อรรถกถาที่กลาววา พระสูตรน้ีช่ือวา “คิหิวินัย” คือ ที.อ.๓/๑๕๑; กอนท่ีจะมีโอกาสเพิ่มเติมหนังสือ 
พุทธธรรม สําหรับการพิมพครั้งใหมน้ี ไดประมวลสาระของสิงคาลกสูตรแสดงไวแลวในหนังสือ วินัยชาวพุทธ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 



๑๐๔๒  พุทธธรรม 
 

สิงคาลกสูตร ท่ีวาเปนแบบแผนชีวิตของอารยชนน้ัน ถือตามพุทธดํารัสท่ีตรัสตอนเริ่มตนพระสูตร

น้ันเองวา “อริยวินัย” พระพุทธเจาตรัสพระสูตรนี้ จบลงดวยคาถาแสดงหลักการสรางความม่ันคงสามัคคีของ

สังคม ท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการ เทากับเปนบทสรุปลงทาย ขอนํามาแสดงไวเหมือนเปนตัวอยาง ดังน้ี 
การให้ปัน ๑ พูดอย่างรักกัน ๑ การบําเพ็ญประโยชน์ ๑ ความเสมอกันในธรรมทั้งหลาย ๑ 

(ส่ีข้อน้ี) พึงปฏิบัติให้เหมาะควร ในบุคคลท่ีพึงสงเคราะห์ด้วยธรรมท้ัง ๔ น้ันๆ  

ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นหลักยึดเหนี่ยวใจคนในโลก เป็นเหมือนสลักรถที่แล่นไป
อยู่ ถ้าธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซร้ ไม่ว่ามารดา หรือแม้นว่าบิดา ก็ไม่พึงได้รับ
ความนับถือหรือบูชา แม้จากการท่ีเขาเป็นบุตร  

แต่เพราะเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายเห็นตระหนักถึงสังคหธรรมเหล่านี้ บัณฑิตเหล่านั้นจึงลุถึง
สถานะท่ีย่ิงใหญ่ และเป็นผู้อันหมู่ชนสรรเสริญ 

อยางน้ี ก็เปนความสุขในระดับกามสุขท่ีพัฒนาใหประณีตข้ึนมา เหมือนเปนชวงตอท่ีประโยชนข้ัน

ทิฏฐธัมมกําลังหนุนประโยชนขั้นสัมปราย แตในกรณีท่ัวๆ ไป ท่ีทรงเทศนาส้ันๆ ประโยชนข้ันทิฏฐธัมมจะเนนอยู

ท่ีเรื่องทรัพยสินเงินทอง เพราะเศรษฐกิจเปนเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตของฆรวาสีชนคนครองบานครองเรือน เปน

เรื่องท่ีคุมและคุมชีวิตดานอื่นๆ ไวดวยแทบท้ังหมด และเมื่อเห็นเฉพาะพระสูตรอยางนั้น บางทีเลยเขาใจไปวา 

ประโยชนข้ันทิฏฐธัมม คือทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึงเรื่องเงินทองเทาน้ัน 
ในท่ีนี้ จะนําพุทธพจนในเรื่องน้ีมาแสดงไวเล็กนอย พอใหเห็นตัวอยางท่ีประโยชนข้ันทิฏฐธัมมเนนเรื่อง

ทรัพยสินเงินทอง แลวก็โยงตอข้ึนสูประโยชนขั้นสัมปรายไปเลย  
แตกอนจะไปท่ีพุทธพจนเชนนั้น ขอยกพระสูตรส้ันๆ มาใหดู พอใหเห็นกรณีท่ีประโยชนข้ันทิฏฐธัมม 

หมายถึงกามสุขดานอื่นท่ีไมใชเงินทอง (ในกรณีนี้ เปนการบริหารจัดการในเรื่องสุขภาพรางกาย) ดังน้ี 
“พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระนครสาวัตถี ... สมัยนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวย

พระสุธาหารหุงด้วยข้าวสารหน่ึงทะนาน ครั้นเสวยแล้ว ทรงอึดอัด เสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วประทับน่ัง ณ ที่ควรข้างหน่ึง 

“ลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยแล้วทรงอึดอัด จึงได้
ทรงภาษิตพระคาถาน้ี ในเวลาน้ัน ว่า 

 “‘บุคคลผู้มีสติอยู่เสมอ ได้อาหารมา ก็รู้จักประมาณ จะมีเวทนาเบา
บาง แก่ช้า ครองอายุอยู่ได้ยืนยาว’ 
“สมัยนั้น มาณพชื่อสุทัศน์ ยืนอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ลําดับนั้น 

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ตรัสกะเขาว่า มานี่แน่ะ สุทัศน์ เธอจงเรียนคาถานี้ในสํานักพระผู้มีพระภาค 
แล้วจงกล่าวในเวลาเราบริโภคอาหาร เราจะให้เงินค่าอาหารแก่เธอวันละ ๑๐๐ กหาปณะทุกวัน 

“สุทัศน์มาณพรับสนองพระราชดํารัสของพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่ง 
พระพุทธเจ้าข้า เขาเรียนคาถานี้ในสํานักพระผู้มีพระภาคแล้ว ในเวลาที่พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวย
พระกระยาหาร ก็กล่าว … (คาถาน้ัน) 

“ครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล ยั้งพระองค์มาโดยลําดับ จนทรงอยู่โดยมีพระกระยาหาร
หน่ึงทะนานข้าวสุกเป็นอย่างมาก 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๔๓ 
 

  

“ในกาลต่อมา พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าคล่องแคล่วดี ได้ทรงลูบ
พระวรกายด้วยฝ่าพระหัตถ์แล้ว ทรงเปล่งพระอุทานน้ี ณ เวลาน้ันว่า 

“‘พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ ๒ อย่าง
ครบหมดเลยหนอ ท้ังประโยชน์ข้ันทิฏฐธัมม์ และประโยชน์ข้ันสัมปราย์’”2092  

  พระสูตรตอไปน้ี ก็เปนตัวอยางท่ีแสดงประโยชนข้ันทิฏฐธัมม ดวยการบริหารจัดการกามโภคะและกาม

สุข ในแงท่ีเนนเรื่องทรัพยสินเงินทอง ซึ่งเม่ือสังเกตใหดี จะเห็นวาโยงตอข้ึนสูข้ันสัมปรายดวยเชนกัน  
พึงสังเกตดวยวา พระสูตรน้ีตรัสแกอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเปนโสดาบันบุคคล และนาสนใจมากวา ใน

สุข ๓ ขอตน ทรงใชคําวา “กุลบุตร” แตในสุขขอท่ี ๔ ทรงเปล่ียนเปน “อริยสาวก” (ขึ้นสูระดับสัมปราย) 
ครั้งนั้นแล ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม

แล้ว น่ัง ณ ท่ีควรข้างหน่ึง ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสว่า  
ดูกรคฤหบด ีสุข ๔ ประการน้ี อันคฤหัสถ์ ผู้บริโภคกาม พึงได้พึงถึง อยู่เสมอๆ... กล่าวคือ  

(๑) สุขเกิดจากความมีทรัพย์ (อัตถิสุข)  (๒) สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค (โภคสุข)  
(๓) สุขเกิดจากความไม่เป็นหน้ี (อนณสุข)  (๔) สุขเกิดจากอนวัชชกรรม (อนวัชชสุข)   

(๑) ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดจากความมีทรัพย์ เป็นไฉน? คือ กุลบุตร มีโภคะอันหามาได้
ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมขึ้นมาด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างนํ้า เป็นของ
ชอบธรรม ได้มาโดยธรรม, เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เรามีโภคะที่หามาได้ด้วย
ความขยันหม่ันเพียร เก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างนํ้า เป็นของชอบธรรม 
ได้มาโดยธรรม, น้ีเรียกว่า อัตถิสุข 

(๒) ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค เป็นไฉน? คือ กุลบุตร กินใช้ 
และทําสิ่งดีงามเป็นบุญทั้งหลาย ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร อันเก็บรวบรวม
ขึ้นมาด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหงื่อต่างนํ้า ซึ่งเป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม, เธอย่อมได้
ความสุข ได้ความโสมนัสว่า ด้วยทรัพย์ท่ีหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร...ได้มาโดยธรรม เรา
ก็ได้กินใช้ และได้ทําสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลาย, น้ีเรียกว่า โภคสุข 

(๓) ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ เป็นไฉน? คือ กุลบุตร ไม่ติดหนี้สินไรๆ 
ต่อใครๆ ไม่ว่าน้อยหรือมาก เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เราไม่ติดหนี้สินไรๆ ต่อ
ใครๆ เลย ไม่ว่าน้อยหรือมาก, น้ีเรียกว่า อนณสุข 

(๔) ดูกรคฤหบดี ก็ส ุขเก ิดจากอนวัชชกรรม เป ็นไฉน? คือ อริยสาวก เป็นผู้
ประกอบด้วยกายกรรม ที่ดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยวจีกรรม ที่ดีงามไร้โทษ ประกอบด้วย
มโนกรรม ที่ดีงามไร้โทษ เธอย่อมได้ความสุข ได้ความโสมนัสว่า เราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรม... 
ประกอบด้วยวจีกรรม... ประกอบด้วยมโนกรรม ที่ดีงามไร้โทษ, น้ีเรียกว่า อนวัชชสุข 

 “เมื่อตระหนักถึงความสุขจากความไม่เป็นหนี้แล้ว คนจะพึงระลึกถึงสุขที่เกิด
จากความมีทรัพย์, เมื่อกินใช้ ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุข, เมื่อมองเห็นแจ้ง
ชัด เขามีปัญญาดี ย่อมรู้ถึงทั้งสองส่วนเทียบกัน (แลเห็นว่า) ความสุข ๓ อย่าง
ข้างต้นน้ัน มีค่าไม่ถึงเส้ียวที่ ๑๖ ของความสุขท่ีเกิดจากอนวัชชกรรม”2093 
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๑๐๔๔  พุทธธรรม 
 

ขอใหดูอีกพระสูตรหน่ึง คราวนี้แยกชัด โดยตรัสข้ันทิฏฐธัมมจบแลว จึงตอดวยข้ันสัมปราย ท่ีตามมา
ท้ังเพื่อเสริมคาและควบคุม ตามเรื่องวา สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวโกฬิยะ ช่ือกักกร-

ปตต ใกลเมืองโกฬิยะ โกฬิยบุตร ช่ือทีฆชาณุ เขาไปเฝา และไดกราบทูลถาม ดังความตอไปน้ี
2094

  
ทีฆชาณุ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ ผู้บริโภคกาม นอนมีบุตรเบียด ใช้ไม้
จันทน์แคว้นกาสี ทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ ยังยินดีเงินทองอยู่ ข้าแต่พระองค์
ผู ้จริญ ขอพระผู ้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ ที ่จะพึงเป็นไปเพื ่อประโยชน์
ในทิฏฐธัมม์ เพื่อความสุขในทิฏฐธัมม์ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราย์เถิด  

พระพุทธเจา: ดูกรพยัคฆปัชช์ ธรรม ๔ ประการนี ้ เป็นไปเพื ่อประโยชน์เพื ่อความสุข
ในทิฏฐธัมม์ แก่กุลบุตร กล่าวคือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา 

(๑) อุฏฐานสัมปทา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงาน ไม่ว่าจะ
เป็นกสิกรรมก็ดี พาณิชยกรรม ก็ดี โครักขกรรม ก็ดี ราชการทหาร ก็ดี ราชการพลเรือน ก็ดี 
ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ ่ง ก็ด ี เธอเป็นผู ้ขย ันช ํานิช ํานาญ ไม่เก ียจคร ้าน ในงานนั ้น 
ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอบสวนตรวจตรา รู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ สามารถทํา สามารถ
จัดการ, น้ีเรียกว่า อุฏฐานสัมปทา 

(๒) อารักขสัมปทา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรมีโภคทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
รวบรวมขึ้นมาได้ด้วยกําลังแขน อย่างอาบเหง่ือต่างนํ้า เป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม เธอ
จัดการรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้น โดยพิจารณาว่า ทําอย่างไร ราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบ
โภคะเหล่านี้ของเราเสีย พวกโจรจะไม่พึงลักไปเสีย ไฟจะไม่พึงไหม้เสีย นํ้าจะไม่พึงพัดพาไปเสีย 
ทายาทอัปรีย์จะไม่พึงผลาญไปเสีย, น้ีเรียกว่า อารักขสัมปทา 

(๓) กัลยาณมิตตตา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรเข้าอยู่อาศัยในคามหรือนิคมใดก็ตาม เธอเข้า
สนิทสนมสนทนาปราศรัย ถกถ้อยปรึกษา กับท่านที่เป็นคหบดีบ้าง บุตรคหบดีบ้าง พวกคน
หนุ ่มที ่ม ีความประพฤติเป็นผู ้ใหญ่บ้าง คนสูงอายุที ่ม ีความประพฤติเป็นผู ้ใหญ่บ้าง ผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีล ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา, เธอศึกษา
เยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธาของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธา ศึกษาเยี่ยงอย่าง
ความเพียบพร้อมด้วยศีลของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศีล ศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วย
จาคะของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยจาคะ ศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยปัญญาของท่านผู้
เพียบพร้อมด้วยปัญญา, น้ีเรียกว่า กัลยาณมิตตตา 

(๔) สมชีวิตา เป็นไฉน? คือ กุลบุตรเลี้ยงชีวิตพอเหมาะ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไป ไม่ให้
ฝืดเคืองเกินไป โดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูน และทางลดถอยแห่งโภคทรัพย์ ว่าทําอย่างนี้ รายได้
ของเราจึงจะเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจึงจักไม่เหนือรายได้ เปรียบเหมือนคนชั่งตาชั่ง
หรือลูกมือคนชั่ง ยกตาช่ังขึ้นแล้ว ย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่านั้น หรือเกินไปเท่านี้..., ถ้าหากกุลบุตรนี้มี
รายได้น้อย แต่เลี้ยงชีวิตฟุ้งเฟ้อ ก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่า กุลบุตรผู้นี้ กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคน
กินมะเดื่อ, ถ้ากุลบุตรนี้มีรายได้มาก แต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคือง ก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่า กุลบุตร
ผู้น้ีคงจะตายอย่างคนอนาถา, แต่เมื่อกุลบุตรน้ีเลี้ยงชีวิตพอเหมาะ...น้ีจึงเรียกว่า สมชีวิตา 
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องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๔/๒๘๙ (คนถิ่นน้ันเรียกกันสืบมาวา พยัคฆปชช); มีคลายกันใน องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๕/๒๙๔; ๑๗๒/๓๓๓; ๑๗๓/๓๓๔; 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๔๕ 
 

  

ดูกรพยัคฆปัชช์ โภคะท่ีเกิดขึ้นโดยชอบอย่างน้ีแล้ว ย่อมมี อบายมุข (ช่องทางเสื่อม) ๔ 
ประการ คือ เป็นนักเลงหญิง เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงการพนัน มีมิตรชั่วสหายชั่ว ฝักใฝ่ใน
คนชั่ว เปรียบเหมือนอ่างเก็บนํ้าแหล่งใหญ่ มีทางนํ้าไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหลออก ๔ ทาง 
หากคนปิดทางนํ้าเข้าเสีย เปิดแต่ทางน้ําออก อีกทั้งฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนี้
อ่างเก็บน้ําใหญ่น้ัน เป็นอันหวังได้แต่ความลดน้อยลงอย่างเดียว ไม่มีความเพิ่มขึ้นได้เลย... 

ดูกรพยัคฆปัชช์ โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมี อายมุข (ช่องทางเพิ่มพูน) 
๔ ประการ คือ ไม่เป็นนักเลงหญิง ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงการพนัน มีมิตรดี มี
สหายดี ใฝ่ใจในกัลยาณชน เปรียบเหมือนอ่างเก็บนํ้าแหล่งใหญ่ มีทางนํ้าไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหล
ออก ๔ ทาง หากคนเปิดทางนํ้าเข้า ปิดทางนํ้าออก และฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเป็น
เช่นน้ี อ่างเก็บน้ําใหญ่น้ัน ย่อมเป็นอันหวังได้แต่ความเพิ่มขึ้นอย่างเดียว ไม่ลดน้อยลงเลย... 

ดูกรพยัคฆปัชช์ ธรรม ๔ ประการน้ีแล เป็นไปเพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขในทิฏฐธัมม์ แก่กุลบุตร 

ดูกรพยัคฆปัชช์ ธรรม ๔ ประการนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราย์ แก่
กุลบุตร กล่าวคือ สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา ปัญญาสัมปทา  

(๑) สัทธาสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ กุลบุตรมีศรัทธา คือ เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของ
พระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ฯลฯ เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้
จําแนกแจกธรรม,...น้ีเรียกว่าสัทธาสัมปทา  

(๒) สีลสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ กุลบุตรเป็นผู้งดเว้น จากปาณาติบาต ฯลฯ จากการ
ด่ืมน้ําเมา คือสุราเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท,...น้ีเรียกว่าสีลสัมปทา  

(๓) จาคสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ กุลบุตรอยู่ครองเรือน โดยมีใจปราศจากมลทินคือ
ความตระหนี่ มีนํ้าใจเผื่อแผ่เสียสละเต็มที่ มีมือที่แบ (พร้อมที่จะให้) ยินดีในการสละ ควรแก่
การขอ ยินดีในการเจือจานแบ่งปัน,...น้ีเรียกว่าจาคสัมปทา  

(๔) ปัญญาสัมปทา เป็นไฉน? ในข้อนี้ กุลบุตรเป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยอริยปัญญา 
ท่ีหย่ังถึงอุทัยและอัสดง ชําแรกเรื่องได้ ให้ถึงความส้ินทุกข์โดยถูกต้อง,...น้ีเรียกว่าปัญญาสัมปทา  

ดูกรพยัคฆปัชช์ ธรรม ๔ ประการนี้แล เป็นไปเพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขในสัมปราย ์แก่กุลบุตร  

ผู้ขยันหมั่นในงาน ไม่ประมาท รู้จักจัดการ เลี้ยงชีวิตพอดี ทรัพย์ที่หามาก็
รู้จักดูแลรักษา มีศรัทธา พร้อมด้วยศีล รู้ความต้องการทันคําคน ปราศจากความ
ตระหน่ี ชําระทางสัมปราย์ ให้เป็นความสวัสดี ไว้ทุกเวลา  

ธรรม ๘ ประการดังกล่าวนี้ ของคนครองเรือน ผู้มีศรัทธา อันพระผู้มีสัจจะ
เป็นพระนาม ตรัสว่า นําสุขมาให้ทั ้งสองสถาน ทั้งประโยชน์ทิฏฐธัมม์ และ
ความสุขสัมปราย์ แลด้วยประการดั่งนี้ จาคธรรม และปวงบุญ ก็จะเจริญเพิ่มพูน
แก่เหล่าคฤหัสถ์ทั้งหลาย  

ชาวบาน หรือคฤหัสถท้ังหลาย แมจะยังอยูกับกามสุข เมื่อบริหารจัดการกามโภคะใหเปนประโยชน

ทิฏฐธัมมได และไมลืมที่จะทําความคุนเคยไวกับประโยชนสุขสัมปราย ก็มั่นใจไดแนนอนวา จะมีชีวิตดีท่ีเจริญ

งอกงามมีความสุขอยางปลอดภัย พรอมท้ังชวยรักษาสังคมใหสุขสวัสดีเจริญกาวหนาพัฒนาอยางยั่งยืน 



๑๐๔๖  พุทธธรรม 
 
สุขใน สุขประณีต จนถึงสุขสูงสุด 
ก้าวสู่ความสุขที่ประณีตสูงข้ึนไป   

กอนจะกลาวถึงความสุขท่ีประณีต เห็นควรแสดงความหมายท่ัวไปของความสุข และความทุกข ชนิดที่มี

เปนพื้นอยูในจิตใจ ซึ่งสัมพันธกับความสุขอยางอื่นๆ ท้ังหมด กลาวคือ ครั้งหน่ึง มีปริพาชกถามพระสารีบุตรวา 

อะไรคือความสุข อะไรคือความทุกข ในธรรมวินัยนี้ พระสารีบุตรไดตอบวา 
“ความไม่ยินดี น่ันแลท่าน เป็นทุกข์ ในธรรมวินัยน้ี, ความยินดี จึงเป็นสุข;  
“เมื ่อมีความไม่ยินดี (อนภิรดี) ก็เป็นอันหวังทุกข์นี ้ได้ คือ แม้เดินอยู่ ก็ไม่ประสบ

ความสุขความสําราญ แม้ยืนอยู่...แม้นั่งอยู่...แม้นอนอยู่...แม้อยู่ในบ้าน...แม้อยู่ในป่า...แม้อยู่ที่
โคนไม้...แม้อยู่ในเรือนว่าง...แม้อยู่ในที่แจ้ง...แม้อยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุ ก็ไม่ประสบความสุขความ
สําราญ, เม่ือมีความไม่ยินดี ย่อมเป็นอันหวังทุกข์น้ีได้,   

“(แต่) เมื่อมีความยินดี (อภิรดี) ก็เป็นอันหวังความสุขนี้ได้ คือ แม้เดินอยู่ ก็ประสบ
ความสุขความสําราญ แม้ยืนอยู่...แม้นั่งอยู่...แม้นอนอยู่...แม้อยู่ในบ้าน...แม้อยู่ในป่า...แม้อยู่ที่
โคนไม้...แม้อยู่ในเรือนว่าง...แม้อยู่ในที่แจ้ง...แม้อยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุ ก็ย่อมประสบความสุข
ความสําราญ, เม่ือมีความยินดี ก็เป็นอันหวังความสุขน้ีได้”2095 

จากนี้ พึงทราบความสุขประณีต ในระดับต้ังแตฌานสุขขึ้นไป วามีเคาความรูสึกอยางไร ดังท่ีทานแสดง

ไวโดยอุปมา สรุปมาพิจารณากันดูตอไปนี้ 
กาวสุดทายกอนจะบรรลุฌาน ก็คือการละ นิวรณ์ ๕ (กามฉันท พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ 

และวิจิกิจฉา) ได ผูละนิวรณไดแลว จะมีความรูสึกปลอดโปรงโลงเบาสบายและอิ่มใจเกิดข้ึน เปนพื้นนําของการ

จะไดความสุขในฌานตอไป ดังท่ีทานอุปมาไว ๕ ประการ 
๑. เปรียบเหมือนการเกิดความปราโมทย มีโสมนัสชื่นฉ่ําใจ ของคนท่ีเคยกูยืมเงินคนอื่นมาประกอบการ

งานแลว ประสบความสําเร็จ ใชหน้ีสินไดหมดแลว และยังมีเงนิเหลือไวเล้ียงครอบครัว 
๒. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย มีโสมนัสช่ืนฉ่ําใจ ของคนท่ีฟนหายจากความเจ็บปวยเปนไขหนัก

กลับกินขาวกินปลาได มีกําลังกายแข็งแรง 
๓. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย มีโสมนัสชุมชื่นใจ ของคนที่พนจากการถูกจองจํา ไปไดโดยสวัสดี 

ไมมีภัย และไมตองเสียทรัพยสิน 
๔. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย มีโสมนัสชุมช่ืนใจ ของคนท่ีหลุดพนจากความเปนทาส อาศัย

ตนเองได ไมข้ึนกับคนอ่ืน เปนไทแกตัว จะไปไหนก็ไปไดตามใจปรารถนา 
๕. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย มีโสมนัสชุมชื่นใจ ของคนม่ังมีทรัพย ผูเดินทางขามพนหนทางไกล

กันดาร ท่ีหาอาหารไดยาก และเต็มไปดวยภยันตราย มาถึงถิ่นบานอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี 
ตอแตน้ัน ก็จะไดประสบความสุขใน ฌาน ๔ ท่ีประณีตดียิ่งกวาน้ันข้ึนไปอีกตามลําดับ กลาวคือ 
ใน ฌานที่ ๑ ซึ่งประกอบดวย วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา ผูปฏิบัติ ทํากายของตนใหชุมช่ืนเอิบอาบ

ซาบซานดวยปติและความสุข ไมมีสวนใดของกายทั่วทั้งตัว ที่ปติและความสุขจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนแปงสีกายที่

เขาเทใสภาชนะสําริด เอาน้ําพรมปลอยไว พอถึงเวลาเย็น ก็มียางซึมไปจับติดถึงกันท่ัวทั้งหมด ไมกระจายออก 
                                                 
2095  อง.ทสก.๒๔/๖๖/๑๓๐ 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๔๗ 
 

  

ใน ฌานที่ ๒ ซึ่งประกอบดวยปติ สุข และเอกัคคตา ผูปฏิบัติ ทํากายใหชุมช่ืนเอิบอาบซาบซานดวยปติ
และความสุข ท่ีเกิดจากสมาธิ ท่ัวไปหมดท้ังตัว เปรียบเหมือนหวงนํ้าลึก ท่ีน้ําผุดข้ึนภายใน ไมมีนํ้าไหลจากท่ีอื่น

หรือแมแตน้ําฝนไหลเขามาปน กระแสน้ําเย็นผุดพุขึ้นจากหวงน้ําน้ัน ทําใหหวงนํ้านั้นเองชุมชื่นเอิบอาบซาบซึม

เยือกเย็นทั่วไปหมดทุกสวน 
ใน ฌานที่ ๓ ซึ่งประกอบดวยสุข และเอกัคคตา ผูปฏิบัติ ทํากายใหชุมชื่นเอิบอาบซาบซานดวย

ความสุขท่ีปราศจากปติ ท่ัวไปหมดทุกสวน เปรียบเหมือนกอบัวเหลาตางๆ ท่ีเติบโตข้ึนมาในนํ้า แชอยูในนํ้า และ

นํ้าหลอเล้ียงไว ยอมชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นทั่วไปหมดทุกสวน ต้ังแตยอดตลอดเหงา 
ใน ฌานที่ ๔ ซึ่งประกอบดวยอุเบกขา และเอกัคคตา ผูปฏิบัติ แผจิตใจอันบริสุทธ์ิผองแผวไปทั่วท้ัง

กาย เหมือนเอาผาขาวลวนบริสุทธ์ิ มานุงหมตัวตลอดหมดทั้งศีรษะ
2096 

ตอจากความสุขในฌาน ๔ น้ีไป ก็มีความสุขในอรูปฌานอีก ๔ ขั้น ซึ่งประณีตยิ่งข้ึนไปตามแนวเดียวกัน

น้ีโดยลําดับ 
แมวาฌานสุขท้ังหลายจะประณีตลึกซึ้ง ดีเยี่ยมกวากามสุข แตก็ยังมีขอบกพรองหลายอยาง มิใช

ความสุขท่ีสมบูรณ   
มีพุทธพจนตรัสวา ในอริยวินัย (ระบบอริยะ หรือแบบแผนของอารยชน) เรียก กามคุณ ๕ วาเปนโลก 

หรือวา โลกก็คือกามคุณ ๕ น่ันเอง ผูยังติดอยูในกามสุข ก็คือติดของอยูในโลก   
ผูใดเขาถึงฌาน จะเปนรูปฌาน หรืออรูปฌานก็ตาม ทานเรียกผูนั้นวา ไดมาถึงท่ีสุดของโลกแลว และ

อยู ณ ท่ีสุดแหงโลก แตก็ยังเปนผูเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตัวไมพนจากโลก   
สวนผูใดกาวลวงอรูปฌานข้ันสุดทายไปไดแลว เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ และเปนผูหมดอาสวะเพราะ

เห็น (สัจธรรม) ดวยปญญา ผูน้ีจึงจะเรียกไดวา ไดมาถึงท่ีสุดแหงโลกแลว อยู ณ ท่ีสุดแหงโลก และท้ังไดขาม

พนโยงใยท่ีเหน่ียวพันใหติดอยูในโลกไปไดแลว
2097

   
น้ีคือการมาถึงความสุขขั้นสุดทาย หรือสุขท่ีสมบูรณ ของผูมีจิตใจเปนอิสระ ไดแกสุขของผูบรรลุ

นิพพานแลว ซึ่งรวมถึงสุขเน่ืองดวยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ อันเปนสุขข้ันท่ี ๑๐ ในบรรดาสุข ๑๐ ขั้น ท่ี

กลาวถึงมาโดยลําดับ 
ขอบกพรองซึ่งทําใหฌานสุขไมสมบูรณ เฉพาะที่สําคัญ คือ ภาวะในฌานยังไมโปรงโลงเต็มท่ี ยังถูกจํากัด มี

ความคับแคบดวยสัญญาและองคธรรมอ่ืนๆ ท่ีเน่ืองอยูในฌานน้ันๆ
2098

 ยังมีความคํานึงนึกดวยสัญญาเก่ียวกับฌาน

ช้ันตํ่ากวาฟุงขึ้นมาในใจได จึงยังนับวามีส่ิงรบกวนหรือมีความบีบเบียน
2099

 ถึงแมจะจัดเปนนิรามิสสุข แตก็ยัง

เปนเหตุใหติดใหยึดเกิดความถือม่ัน คืออุปาทานได อาจกลายเปนเครื่องขัดขวางการบรรลุนิพพาน หรือขัดขวาง

ความสุขสมบูรณท่ีสูงขึ้นไป
2100

 จึงยังเปนส่ิงท่ีไมเพียงพอ ยังตองกาวขามหรือละไปเสียใหได
2101

 เปนภาวะปรุง

แตงถูกปจจัยทางจิตสรรคสรางข้ึนมา ไมเท่ียงแท จะตองดับไปตามสภาวะ
2102

 และเปนภาวะเส่ือมถอยได 
                                                 
2096  ที.สี.๙/๑๒๖-๑๓๐/๙๖-๑๐๐; ๓๒๕/๒๕๗; ม.มู.๑๒/๔๗๐/๕๐๓; ม.ม.๑๓/๓๔๓/๓๓๑; ม.อุ.๑๔/๓๐๓/๒๐๘; องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๘/๒๖ 
2097  ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๔๒/๔๔๘ (โยงใยที่เหน่ียวพันใหติดอยู แปลเอาความจากคําวา “วิสัตติกา” ซ่ึงตามปกติทานอธิบายวา หมายถึง

ตัณหา และแปลกันวา ตัณหาเครื่องของ) 
2098  ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๔๖/๔๗๐ (มีสัมพาธะ) 
2099  ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๔๕/๔๕๘ (มีอาพาธ) 
2100  ดู ม.อุ.๑๔/๔๐/๔๐; ๙๐/๗๘ 
2101  ดู ม.อ.๑๓/๑๘๕/๑๙๒; ม.อุ.๑๔/๗๕/๖๖ 
2102  ดู ม.ม.๑๓/๒๒/๒๑; องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๒๓/๓๗๒ 



๑๐๔๘  พุทธธรรม 
 

ลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่งของฌานสุข คือ ยังเปนสุขระดับเวทนา หมายความวา เปนสุขที่เกิดจากการเสวย
อารมณ หรือเสพรสอารมณ

2103
 ถามองในแงนี้ ฌานสุขก็ยังมีลักษณะรวมอยางหนึ่งกับกามสุข คือเปนสุขเวทนา   

โดยนัยน้ี สุข ๙ ขั้นต้น จึงอาจจัดเข้าเป็นประเภทเดียวกัน คือ สุขอาศัยการเสพรสอารมณ์   

สุขเหนือเวทนา     
เปนอันวา เหลือแตสุขขั้นสุดทาย คือขอที่ ๑๐ อยางเดียว ท่ีตางออกไป โดยเปนสุข แตไมเปนเวทนา 

หรือเปนสุขไดโดยไมตองมีการเสวยอารมณ จะเรียกวา สุขเหนือเวทนา ก็ได ตามท่ีทานแสดงไว มุงเอาสุขเนื่อง
ดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาเวทยิตนิโรธนี้ เปนสมาบัติท่ีดับสัญญาและเวทนา จึงเปนธรรมดาท่ีจะไมมีเวทนา   

อาจมีผูสงสัยวา ถาไมมีเวทนา จะเปนสุขไดอยางไร เพราะความสุขเปนเวทนาอยางหน่ึง แตตามความ
เปนจริง ความสุขท่ีไมเปนเวทนา ก็มี ดังพุทธพจนท่ีตรัสในเรื่องน้ีวา 

“อานนท์ ภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าถึงสัญญา-
เวทยิตนิโรธอยู่, นี้แล คือความสุขอื่น ที่ดีเยี่ยมกว่า และประณีตกว่าความสุข (ในเนวสัญญานา-
สัญญายตนะ) นั้น” 

“อาจเป็นไปได้ ท่ีอัญเดียรถีย์ปริพาชกจะพึงกล่าวว่า พระสมณโคดมตรัสสัญญาเวทยิตนิโรธ
ไว้ และทรงบัญญัติ (จัดเอา) สัญญาเวทยิตนิโรธน้ันเข้าในความสุขด้วย, ข้อนั้นคืออะไรกัน ข้อ
น้ันเป็นได้อย่างไรกัน;  

“เธอพึงกล่าวชี้แจงกะอัญเดียรถีย์ปริพาชกที่พูดอย่างน้ันว่า; นี่แน่ะท่าน พระผู้มีพระภาคจะ
ทรงบัญญัติไว้ในความสุข หมายเอาเฉพาะสุขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้น ก็หาไม่, ในที่ใดๆ พบ
ความสุขได้ ในภาวะใดๆ มีความสุข พระตถาคตย่อมทรงบัญญัติฐานะภาวะนั ้นๆ ไว้ใน
ความสุข (คือจัดเอาฐานะหรือภาวะน้ันๆ เข้าเป็นความสุข)”2104 

สัญญาเวทยิตนิโรธ เปนภาวะเทียบคลายภาวะนิพพาน และสุขโดยไมมีการเสวยอารมณ หรือสุขไมเปน

เวทนา แหงสัญญาเวทยิตนิโรธนี้ ก็เปนประดุจนิพพานสุข
2105

   
เรื่องนี้ พระสารีบุตรก็เคยอธิบายไวในนิพพานสูตร

2106
 ความยอวา ครั้งหนึ่ง ทานไดกลาวกะภิกษุ

ท้ังหลายวา  
“ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย นิพพานน้ีเป็นสุข นิพพานน้ีเป็นสุข”  

พระอุทายีถามทานวา จะมีความสุขไดอยางไร ในภาวะท่ีไมมีการเสวยอารมณ พระสารีบุตรตอบวา 

นิพพานท่ีไมมีการเสวยอารมณ (ไมมีเวทนา) นี่แหละเปนสุข จากน้ัน ทานไดอธิบายดวยวิธียกตัวอยางภาวะใน
สมาบัติ เปนเครื่องเทียบเคียงใหเขาใจโดยนัยออม   

ตามคําอธิบายของพระสารีบุตรน้ัน ทานมิไดใชเฉพาะแตสัญญาเวทยิตนิโรธอยางเดียวเทาน้ันเปนเคร่ือง

เทียบ ทานใชภาวะในฌานทุกช้ัน ต้ังแตปฐมฌานข้ึนไปทีเดียว เปนเครื่องแสดงใหเห็นแงท่ีจะเทียบเคียงเขาใจ
ความสุขแหงภาวะนิพพานได  

                                                 
2103  เวทนาในฌาน เปนเวทนาที่ไมมีการเบียดเบียน ซ่ึงทานถือวาเปนเวทนาที่มีสวนดี หรือสวนที่เปนคุณมากที่สุด (ม.มู.๑๒/๒๐๕/๑๗๖) 
2104  ม.ม.๑๓/๑๐๒/๙๘; สํ.สฬ.๑๘/๔๒๔/๒๘๒; ดูประกอบ ม.อ.๓/๑๐๙; สํ.อ.๓/๑๕๓ 
2105  ดู วิสุทฺธิ.๓/๓๖๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๖๔๗; ฎีกาแหงมัชฌิมนิกาย ฉบับอักษรพมา ๒/๑๘๔ (ฉบับไทยยังไมพิมพ) 
2106  องฺ.นวก.๒๓/๒๓๘/๔๒๙ 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๔๙ 
 

  

ท้ังนี้มีอธิบายวา ในฌานแตละข้ัน ตามปกติจะมีสัญญามนสิการ (ความคํานึงนึกดวยสัญญา) ท่ี

เกี่ยวของกับฌานช้ันต่ํากวาท่ีถัดลงไป ฟุงขึ้นมาในใจได เชน ผูท่ีบรรลุฌานท่ี ๓ ซึ่งปราศจากปติ มีเฉพาะสุขและ

เอกัคคตา ก็ยังมสัีญญามนสิการท่ีประกอบดวยปติ คอยฟุงเขามาในใจได   
การท่ีสัญญามนสิการเชนน้ีฟุงขึ้นมา นับวาเปนอาการรบกวน เปนส่ิงบีบคั้น ทําใหไมสบายสําหรับผูท่ี

กําลังอยูในฌานนั้นๆ (คําวาอาการรบกวนบีบค้ันทําใหไมสบายนี้ ทานใชศัพทวา อาพาธ ท่ีปกติแปลกันวา ความ
เจ็บไขหรือปวย) อาการรบกวน บีบคั้น ทําใหไมสบายนี้เอง คือส่ิงท่ีเรียกวาความทุกข เหมือนกับคนท่ีมีความสุข
ถาจะเกิดมีทุกข ก็คือเกิดส่ิงท่ีรบกวนบีบค้ันทําใหไมสบาย   

โดยนัยน้ี เม่ือไมมีสัญญามนสิการฟุงขึ้นรบกวน ผูอยูในฌานใด ก็ดื่มด่ําในฌานน้ันเต็มท่ี ดังนั้น ภาวะ

ในฌานตามปกติของมันเอง แมไมมองในแงของเวทนา ก็นับวาเปนความสุขอยูแลวในตัว พูดอีกอยางหนึ่งวา จะ

เห็นวา ภาวะของฌานเปนความสุข ก็เมื่อเอาอาการรบกวนบีบคั้นเขามาเทียบ   
ภาวะโปรงโลงเต็มอิ่มสมบูรณตามปกติ เชนที่เปนไปในฌานตางๆ ในเมื่อไมมีสัญญามนสิการฟุงเขามา

รบกวนบีบเบียนนี้แหละ พอจะเปนเคร่ืองเทียบใหเขาใจไดโดยออม ถึงความสุขแหงนิพพาน หรือวา สุขแห่ง
นิพพาน ก็คือภาวะท่ีโปรงโลงเปนอิสระเต็มเปยมสมบูรณ ท่ีไมมีอะไรๆ รบกวนบีบคั้นกดดันแตอยางใดเลย  

วิธีอธิบายของพระสารีบุตรอยางนี้ นับวาเปนวิธีใหเขาใจความสุขโดยเอาความทุกขเขาเทียบ คือ เม่ือ

สมบูรณดีเปนปกติ ไมมีทุกข ก็เปนสุข   
ท่ีวาไมมีทุกขนั้น เปนไปไดท้ังในแงบวก และแงลบ ในทางลบคือ ถูกบีบค้ันบ่ันรอนกดดัน เหมือนถูกกด

ใหยุบลงไป หรือทําใหขาดใหพรอง ตองแกดวยใหพนจากส่ิงกดบีบหรือเติมใหเต็มถึงสภาพสมบูรณปกติอยาง

เดิม ในทางบวก คือถูกเราถูกลนใหยืดพองเปงบวม ก็เปนภาวะเสมือนบกพรองขาดแคลนเชนเดียวกัน ตองแกไข

ใหกลับคืนสภาพสมบูรณเปนปกติอยางเดิมอีก   
การสนองความตองการโดยแกไขสภาพท่ีผิดปกติไปอยางน้ี ภาษาปุถุชนอาจเรียกวาเปนการแสวงหา

ความสุข หรือการไดเสวยความสุข แตโดยสภาวะท่ีแทแลว ก็คือ การเกิดทุกขขึ้น แลวแกไขทุกข ทําใหทุกขระงับ

ไป หรือทําใหคืนสภาพสมบูรณเปนปกติเดิมนั่นเอง   
วิธีอธิบายแนวนี้ ก็ตรงกับความหมายของนิพพานในแงท่ีเปนภาวะไรโรค มีสุขภาพดี สมบูรณแข็งแรง

อยางท่ีกลาวแลวขางตน ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไว ความมีสุขภาพดี มีความแข็งแรงสบาย เคล่ือนไหวได

คลองแคลว ตามปกติอาจไมรูสึกวาเปนความสุข เพราะไมไดเสพเสวยอารมณอะไร แตจะรูสึกไดวาเปนความสุข

ยิ่งใหญสําคัญท่ีสุด เม่ือเอาอาพาธ คือโรค หรือความเจ็บไข เขามาเทียบ   
พูดอีกนัยหนึ่งวา เมื่อเจ็บไข จึงจะรูไดชัดวา ความมีสุขภาพดี หรือภาวะไรโรค เปนความสุขอันยิ่งใหญ 
รางกายท่ีไรโรค มีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ โลงไรส่ิงระคายรบกวน เปนความสุขแนแท ฉันใด จิตใจท่ี

ปราศจากส่ิงมัวหมองรบกวน ไมมีอะไรค่ังคางกังวล ไมเกาะเกี่ยวพัวพันอยูกับอารมณท่ีเสพเสวยอยางใดๆ ก็ฉัน

น้ัน ยอมปลอดโปรงเปดกวาง แผโลงไปไรขีดจํากัด มีลักษณะอยางท่ีทานเรียกวา “มีจิตใจไรเขตแดน”2107
   

ภาวะจิตเชนนี้ จะใหเกิดความรูสึกอยางไร จะเปนสุข ผองใส เบิกบาน โปรงโลงอยางไร เปน

ประสบการณเฉพาะที่ผูหลุดพนแลวมีเปนพิเศษ ตางหากจากปุถุชนท้ังหลาย ซึ่งปุถุชนไมเคยไดประสบ จึงยากท่ี

จะนึกคิดคาดคะเนใหแจงแกใจ แตกค็งพอนึกถึงไดวาจะตองเปนภาวะท่ีเลิศลํ้าแนทีเดียว 

                                                 
2107  “วิมริยาทิกเตน เจตสา” มีมาหลายแหง เชน ม.อุ.๑๔/๑๕๖/๑๑๗; สํ.นิ.๑๖/๔๐๙/๒๐๗; องฺ.ติก.๒๐/๕๔๕/๓๓๔; ฯลฯ 



๑๐๕๐  พุทธธรรม 
 
สุขได้ไม่ต้องพ่ึงเวทนา คืออิสรภาพ และเป็นสุขภาวะท่ีสมบูรณ์     

เม่ือมองใหถึงตัวสภาวะ สุขท่ียังเปนเวทนา หรือสุขท่ียังอาศัย ยังข้ึนตอการเสวยอารมณ ลวนเปนทุกข

ท้ังส้ิน เพราะสุขเวทนาก็เชนเดียวกับเวทนาอื่นๆ (คือทุกข และอทุกขมสุข) ลวนเปนสังขารธรรม (หมายถึง 

สังขารในความหมายของสังขตธรรม ท่ีคลุมขันธ ๕ ท้ังหมด ไมใชสังขารท่ีเปนขอท่ี ๔ ในขันธ ๕) จึงยอมเปน

ทุกขท้ังส้ิน (หมายถึงทุกขในไตรลักษณ) ดังพุทธพจนตรัสชี้แจงแกภิกษุรูปหนึ่ง ดังน้ี 
ภิกษุ: เมื่อข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่ลับ ได้เกิดความครุ่นคิดในใจอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสเวทนาไว้ ๓ อย่าง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา...แต่พระผู้มีพระภาค
เจ้าก็ได้ตรัสข้อความนี้ไว้ด้วยว่า การเสวยอารมณ์ (เวทนา) ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด ล้วนจัดเข้า
ในทุกข์; ข้อที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การเสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด ล้วนจัดเข้าใน
ทุกข์ดังน้ี พระองค์ตรัสหมายถึงอะไรหนอ? 

พระพุทธเจา: ถูกแล้ว ถูกแล้ว ภิกษุ เรากล่าวเวทนาไว้ ๓ อย่าง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
อทุกขมสุขเวทนา...แต่เราก็ได้กล่าวข้อความนี้ไว้ด้วยว่า การเสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด 
ล้วนจัดเข้าในทุกข์, ความข้อ (หลัง) นี้...เรากล่าวหมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแล เป็นสิ่ง
ไม่เท่ียง...เรากล่าวหมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแล มีความสิ้น ความสลาย ความจางหาย 
ความดับ ความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดา”2108 

เม่ือใด รูเขาใจตามเปนจริงวา เวทนาท้ัง ๓ คือ สุขก็ดี ทุกขก็ดี อทุกขมสุขก็ดี ลวนไมเท่ียง เปนส่ิงท่ี

ปจจัยตางๆ ปรุงแตงขึ้น เปนของอาศัยกันๆ เกิดข้ึน มีอันจะตองส้ิน ตองสลาย ตองจางหาย ตองดับไปเปน

ธรรมดา แลวหมดใครหายติดในเวทนาทั้ง ๓ น้ัน จนจิตหลุดพนเปนอิสระไดแลว
2109

 เม่ือนั้น จึงจะประสบสุข

เหนือเวทนา หรือสุขท่ีไมเปนเวทนา ไมพึ่งพาอาศัยขึ้นตอการเสวยอารมณ ท่ีเปนข้ันสูงสุด 
เวทนาจะเกิดข้ึนได ตองอาศัยผัสสะ คือการรับรู ท่ีเกิดจากอายตนะ มีตา เปนตน ประจวบกับอารมณ 

มีรูป เปนตน แลวเกิดการเห็น การไดยิน เปนตน พูดงายๆ แงหน่ึงวา เวทนาตองอาศัยอารมณ ขึ้นตออารมณ 

ถาไมมีอารมณ เวทนาก็เกิดไมได เวทนาจึงแปลวา การเสวยอารมณ หรือเสพรสอารมณ   
เม่ือเวทนาอาศัยอารมณ สุขท่ีเปนเวทนา ก็ตองอาศัยอารมณ ฌานสุขอาศัยเฉพาะธรรมารมณอยางเดียว 

แตกามสุขตองอาศัยอารมณทุกอยาง เฉพาะอยางยิ่ง อารมณ ๕ อยางตน ท่ีเรียกวากามคุณ ซึ่งเปนอามิส   
โลกิยปุถุชนดําเนินชีวิต โดยมุงแสวงหากามสุข  จึงเทากับฝากความสุขความทุกข ฝากชีวิตของตนไวกับ

อารมณเหลาน้ัน คราวใดกามคุณารมณพรั่งพรอมอํานวย ก็สนุกสนานราเริง คราวใด กามคุณารมณเหลาน้ันผัน

ผวนปรวนแปรไป หรือขาดแคลน ไมมีอารมณจะเสพเสวย ก็ซบเซาเศราสรอยหงอยละเห่ีย   
ตางจากทานผูรูจักความสุขท่ีประณีตสูงข้ึนไป เฉพาะอยางยิ่งสุขท่ีไมอาศัยเวทนา ซึ่งไมฝากชีวิตไวกับ

อารมณเหลานั้น ถึงแมกามคุณารมณจะเส่ือมสลายปรวนแปรไป ก็ยังคงเปนสุขอยูได ดังพุทธพจนวา 
“เทพและมนุษย์ทั้งหลาย มีรูปเป็นที่ยินดี รื่นรมย์ด้วยรูป บันเทิงด้วยรูป...บันเทิงด้วย

เสียง...บันเทิงด้วยกลิ่น...บันเทิงด้วยรส...บันเทิงด้วยสิ่งสัมผัสกาย...บันเทิงด้วยธรรมารมณ์;  
                                                 
2108  สํ.สฬ.๑๘/๓๙๓/๒๖๘; สุขเวทนา ก็เปนทุกข เชนเดียวกับทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา ยังกลาวไวอีกใน สํ.สฬ.๑๘/๓๖๒/๒๕๔; 

ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๑/๒๖๖; ขุ.สุ.๒๕/๓๙๗/๔๗๗ 
2109  ม.ม.๑๓/๒๗๓/๒๖๗; “ขอที่เวทนาเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไดเปนธรรมดา, น้ีเปนขอเสีย (อาทีนวะ) ของเวทนา

ทั้งหลาย” (ม.มู.๑๒/๒๐๖/๑๗๗) 
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“เพราะรูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ แปรปรวน เลือนหาย ดับสลายไป 
เทพและมนุษย์ท้ังหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์;   

“ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ทราบตามความเป็นจริงแล้ว ซึ่งความเกิดขึ้น ความ
ตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ ของรูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ พร้อมทั้งทางออก 
จึงไม่เป็นผู้มีรูปเป็นที่ยินดี ไม่รื ่นรมย์อยู่ด้วยรูป ไม่บันเทิงอยู่ด้วยรูป ฯลฯ ธรรมารมณ์, 
เพราะรูป ฯลฯ ธรรมารมณ์ ปรวนแปร เลือนหาย ดับสลายไป ตถาคตก็อยู่เป็นสุขได้”2110 

ท่ีเปนเชนนี้ เพราะโลกิยปุถุชนมีประสบการณจํากัด คับแคบ รูจักแตเพียงกามสุขอยางเดียว เวลา

ประสบสุขเวทนาสมปรารถนา ก็เสวยสุขเวทนานั้นอยางถูกมัดตัว ลุมหลงมัวเมาหมกมุนในกามสุข และในกาม
คุณย่ิงข้ึน เวลาประสบทุกขเวทนา ก็โศกเศราหงอยเหงาหรือทุรนทุราย แลวก็หันมาฝนใฝครุนคํานึงฝาก

ความหวังไวกับกามสุขตอไปอีก เพราะโลกิยปุถุชนน้ัน ไมรูทางออกจากทุกขเวทนานอกเหนือไปจากกามสุข  
สวนอริยสาวก ผูรูจักสุขประณีตกวาแลว เม่ือประสบสุขเวทนาจากกามคุณารมณ ก็เสวยสุขเวทนานั้น

อยางไมถูกมัดตัว ไมลุมหลงมัวเมาหมกมุนตกเปนทาสของกามคุณน้ัน คร้ันไดประสบทุกขเวทนา ก็ไมซบเซาเศรา

ทุรนทุราย และก็ไมหันไปรอหากามสุข เพราะรูจัก นิสสรณะ คือทางออก หรือภาวะรอดพนเปนอิสระท่ีดีกวา ซึ่ง
ไมตองอาศัยกามสุข คือมีประสบการณเกี่ยวกับความสุขท่ีกวางขวางกวา มีปญญารูเทาทันสุขทุกขตามความเปน

จริง และรูจักสุขอยางอื่นที่ดีกวา ความสุขของทานไมขึ้นตอเวทนา ไมจําเปนตองอาศัยการเสพอารมณเสมอไป
2111  

ความสุขท่ีไมเปนเวทนา ไมพึ่งพา ไมข้ึนตออารมณน้ี เปนเรื่องยากท่ีคนทั่วไปจะเขาใจได เพราะไมเคย

ประสบ ตัวอยางท่ีจะเทียบก็ไมมี แตกระน้ันก็อาจพูดใหเห็นเคาวา ตามปกติ คนท่ัวไปก็มีความสุขพ้ืนฐานอยู

อยางหน่ึง ซึ่งตางจากความสุขจากการเสพรสอารมณ   
ความสุขพื้นฐานท่ีวาน้ี เปนทั้งความสุขโดยตัวของมันเอง และเปนฐานรองรับท่ีชวยใหไดรับความสุขจาก

การเสพรสอารมณตางๆ ความสุขพื้นฐานน้ี ไดแกภาวะท่ีจิตใจปลอดโปรงผองใสเบิกบาน ไมมีความมัวหมอง

วุนวาย หรือเรื่องติดคางกังวลใจใดๆ จะเรียกวาจิตวาง หรือมีความสะอาดสวางสงบ หรืออยางไรก็ตามที ผูท่ีมี
ภาวะจิตเชนน้ี ยอมเรียกไดวาเปนผูมีความสุข น้ีเปนขั้นที่หนึ่ง   

ข้ันตอไป ผูท่ีมีภาวะจิตใจเชนนี้ ถาจะไปเสพเสวยอารมณใดก็ตาม ไมวาจะเปนรูป เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐัพพะ ก็ตาม ก็จะไดรบัความสุขจากการเสพเสวยอารมณน้ันๆ เต็มที่   
เรื่องน้ีจะเห็นไดชัดในทางตรงขาม เชน คนผูหนึ่งกําลังจะรับประทานอาหาร ถาเวลาน้ัน จิตใจของเขาไม

ปลอดโปรงผองใส มีเรื่องโศกเศรา หรือขุนมัว หรือกําลังกลุมกังวลวุนวายใจอยางใดอยางหน่ึง แมวาอาหารน้ันจะ
เปนอยางอรอยท่ีเขาเคยชอบ แตคราวน้ีเขาอาจจะไมรูสึกอรอยเลย อาจฝนกิน หรือถึงกับกินไมลงก็ได แตถา

จิตใจของเขาเบิกบานผองใส เขาจะรูสึกรสอาหารเต็มท่ี แมบางทีอาหารไมดีนัก แตเขาก็รับประทานไดอยางอรอย   
ตัวอยางเทียบในทางรางกายก็มี นอกจากเรื่องรางกายมีสุขภาพดีแข็งแรงอยางท่ีกลาวแลว พึงเห็นไดเชน 

คนมีรางกายเปรอะเปอนฝุนหรือส่ิงสกปรก ตัวเหนอะหนะดวยเหงื่อ หรือเจ็บโนนเจ็บนี่ยุบยิบไป เขาจะลงนั่งฟง

เพลงก็ไมสบาย หรือจะลงมือทํางานอะไรท่ีละเอียด ก็ไมไดผลดี แตถาเขาไดชําระลางรางกายใหสะอาดปลอด

โปรงโลงเบาแลว จะเสพเสวยอารมณใด ก็ไดสุขเต็มท่ี จะลงมือทํางานที่ตองการความประณีตใดๆ ก็จะทําไดดี  
                                                 
2110  สํ.สฬ.๑๘/๒๑๖-๘/๑๕๙-๑๖๑; ดูประกอบ ม.มู.๑๒/๔๐๙/๔๔๐; ม.อุ.๑๔/๘๒๒/๕๑๖; ขุ.สุ.๒๕/๔๐๖/๔๘๒ 
2111  ดู สํ.สฬ.๑๘/๓๖๓-๓๗๒/๒๕๔-๙. 
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เปนอันวา คนท่ีมีความสุขช้ันใน หรือความสุขพื้นฐานแลว ยังจะเสวยความสุขช้ันนอก หรือข้ันเสวย
อารมณไดดีอีกดวย นอกจากผลดีในดานความสุขแลว ยังจะไดประสิทธิภาพในการทํางานของจิตเพ่ิมเขามาอีก    

สวนผูท่ีขาดความสุขชั้นในแลว ก็เสียผลท้ังสองขั้น คือ ทุกขท้ังขางใน และขางนอก ยิ่งกวานั้น

ประสิทธิภาพในการทํางานของจิตก็เสียไปดวย ความสุขพื้นฐานช้ันในนี้ ยังสามารถฝกปรือใหบริสุทธ์ิ เดนชัด 

และประณีตลึกซึ้งข้ึนไปกวาท่ีคนทั่วไปรูสึกไดอีกมาก ความสุขเน่ืองดวยนิพพาน ก็พึงนึกพอเปนเคาอยางนี้  
สรุปว่า นิพพาน เป็นท้ังความสขุเอง และเป็นท้ังภาวะที่ทําให้พร้อมที่จะเสวยความสุข 

เม่ือคนวางใจถูกตองตอกาม คลายความติดพันในกามคุณ ไมเอาความสุขของตนไปฝากไวกับกาม เลิก

หมกมุนในกามสุขได เขาก็มีสิทธิหรือเปนผูพรอมท่ีจะทําความรูจักกับฌานสุขท่ีประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป เม่ือเขา

ประสบฌานสุขแลว ถาเขายังตองการเสพกามสุขอยู เขาก็จะเสพไดตามปกติ และมีความละเมียดละไม แตเขาจะ

ไมทําความช่ัวเพราะเห็นแกกามสุข เพราะเขามองเห็นคุณคาของฌานสุขสูงกวา และฌานสุขนั้นตองอิงอาศัย

ความดีงาม   
เมื่อเขาไดรับฌานสุขแลว จิตของเขาจะด่ืมด่ํานอมดิ่งไปในอารมณของฌานอันประณีต ซึ่งมีหลาย

ข้ันตอน ลึกซึ้งกวากันขึ้นไปโดยลําดับ จนถึงข้ึนสูงสุด เปนดังกลืนหายไปกับภาวะประณีตลึกซึ้งน้ัน
2112

 ภูมิขั้น

แหงการบรรลุเชนนี้ นับวาประเสริฐ สุดสูงสุดเลิศ ยากที่ใครๆ จะเขาถึงได   
อยางไรก็ตาม ผูใดสามารถปลอยวาง ละความติดใจพัวพันในภาวะเลิศลํ้าดื่มด่ํานอมดิ่งของฌานสมาบัติ

เหลาน้ีได คือถอนความติดในกามมาไดข้ันหน่ึงแลว ยังถอนความติดในฌานสมาบัติไดอีก ไมมีความเกี่ยว

เกาะติดพันในส่ิงใดๆ เลย เขาก็จะถึงภาวะหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ นี้คือภาวะที่เรียกวา “นิพพาน”   
นิพพานเปนภาวะที่ตรงขามกันหมด กับภาวะท่ีกลาวมากอนหนา ไมวาจะเปนกาม หรือฌานสมาบัติก็

ตาม เพราะในขณะท่ีภาวะของกามและฌานสมาบัติ ยังเปนภาวะแหงการเขาหา เขาไปยึด เขาไปรวม ตองมีท่ีฝาก

ตัว ตองมีท่ีข้ึนตอ แตนิพพานเปนภาวะหลุดออก ปลอดพน โปรงโลง   
แตท้ังท่ีเปนภาวะตรงขามนี้แหละ ผูประจักษแจงนิพพานแลว กลับเปนผูมีสิทธิหรือเปนผูพรอมท่ีจะ

เสวยความสุขชนิดกอนๆ ท้ังหมด ท้ังกามสุขและฌานสุข และเสวยไดอยางดีท่ีสุด โดยไมมีพิษมีภัยอีกดวย  
การท่ีเขาเลิกละเมถุนสมาบัติ (การรวมรักรวมเพศ) ตลอดจนปลอยท้ิงหรือตัดใจจากฌานสมาบัติ

ท้ังหมดมาได กลับทําใหเขาสามารถเขาถึงสมาบัติอื่นที่สูงยิ่งขึ้นไปกวาน้ันไดอีก   
เปนอันวา ผูประจักษนิพพาน ไดท้ังความสุขของนิพพานเอง และสามารถเสวยสุขอยางกอนๆ ท่ีผาน

มาแลวไดท้ังหมด และไดรสแหงการเสวยนั้นอยางเต็มเปยมที่สุดดวย    
สวนผูใดไมไดผานฌานสมาบัติมาโดยตลอด แตไดบรรลุนิพพาน ผูนั้นก็ขาดสิทธิท่ีจะเสวยสุขในฌาน

สมาบัติเหลาน้ันไปสวนหน่ึง แตกระนั้น เขาก็ยังไดประสบนิพพาน เสวยวิมุตติสุขท่ีประเสริฐกวา  
สรุปวา เมื่อเลิกติดกาม ก็มีสิทธิไดฌานสุข เมื่อเลิกติดฌานสุข ก็มีสิทธิไดนิพพานสุข เม่ือไดนิพพานสุข 

ก็มีวิมุตติสุข คือสุขจากความพนเปนอิสระ จึงปลอดโปรงโลงเบิกบานสดใส แลวกลับไดสุขหมดทุกอยาง  
ยํ้าวา จะไดนิพพาน ตองละไดหมดกอน แมกระทั่งฌานสมาบัติ ก็ไมติด จึงมีวิมุตติโลงเปนอิสระ เมื่อ

ละได้หมดแล้ว (เป็นอิสระแล้ว ไม่ติดอยู่ในอะไรๆ แล้ว จะเอาอะไร) ก็ได้ทั้งหมด  
ไมมีความสุขใดย่ิงใหญกวา เหนือกวา ความสุขในความเปนอิสระ  

                                                 
2112  ภาวะอยางน้ี คงพอเทียบได หรือเปนอยางท่ีฝรั่งเรียกวา ภาวะ mystic หรือ mystical state. 
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ถึงวิมุตติ สุขเต็มสุดแล้ว จะเลือกสุขอย่างไหนก็ได้ ทําไมมองลงมาไม่ถึงกามสุข      

บางคนเปนหวงกามสุข กลัววาถาไปนิพพานเสียแลว เขาจะไมไดเสวยกามสุข อาจบอกเขาไดวา อยา

กลัวเลย ถาทานไปทางนิพพาน ทานจะไดรูจักความสุขมากอยางยิ่งขึ้น มีความสุขท่ีดีกวา เยี่ยมกวาอีกดวย ทาน

จะมีความสุขใหเลือกเสพไดมากข้ึน และเม่ือถึงเวลานั้น ถาทานยังอยากเสพกามสุข ทานก็เสพได และจะเสพไดดี

ยิ่งกวาเด๋ียวน้ี เพราะจะไมมีอะไรรบกวนใหเสียรสเลย  
เม่ือวาอยางน้ี บางคนอาจคานขึ้นโดยเปนหวงในทางตรงขามวา จะใหคนบรรลุนิพพานแลวเสพกามสุข

ไดอยางไรกัน    
พึงตอบวา เรื่องอยางน้ีไมตองเปนหวง เปนเรื่องธรรมดาท่ีจะเปนไปเอง ไมตองไปกังวล คนที่ถึงนิพพาน

แลว เปนผูมีสิทธิ และเปนผูพรอมดีท่ีสุด ท่ีจะเสวยความสุขไดทุกอยาง การท่ีเขาจะเสพความสุขอยางใดหรือไม

เสพ ก็เปนเรื่องสุดแตความพอใจของเขาเอง  
แตทีนี้ ธรรมดาปรากฏเป็นของมันเองว่า ผูท่ีบรรลุนิพพานแลวไมเสพกามสุข ท่ีเขาไมเสพ มิใชเพราะ

เขาเสพไมได แตเปนเพราะเขาไมนึกอยากจะเสพ คือกิเลสท่ีเปนเหตุใหอยากเสพไมมี เขาไดประสบสิ่งอื่นท่ีดีกวา 

จนไมเห็นกามคุณน้ันมีคุณคาท่ีเขาจะเก่ียวของเสพเสวยเสียแลว   
เรื่องน้ีก็คลายกันกับความคิดที่วา พระอรหันตบรรลุญาณทัสสนะ มองเห็นตามเปนจริงวา ส่ิงท้ังหลาย

เปนอนัตตา ไมมีตัวตน คนเปนเพียงสวนประกอบตางๆ มีธาตุ ๔ เปนตน มาประชุมกันเขา ไมมีนาย ก. นาง ข. 

เปนตน เมื่อเห็นอยางนี้แลว ก็คงฆาคนไดไมบาป แตความจริง เมื่อมองเห็นอนัตตาเชนนั้น กิเลสคือโทสะที่จะ

เปนเหตุใหทําการฆา ก็หมดไปเสียแลว การฆาก็เลยไมมีทางที่จะเกิดมีข้ึนมาได  
ความเปนจริงในเรื่องน้ีปรากฏวา ผูไดนิพพานสุขแลว จะเสวยความสุขลงมาถึงช้ันฌานสุข ดังท่ีกลาววา

ใชฌาน ๔ เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือเปนเครื่องพักผอนอยูสบายในปจจุบัน 
เรื่องผูบรรลุนิพพานไมเสพโลกามิส ไมแสวงกามสุขน้ี เปรียบอยางหน่ึง เหมือนคนเคยอยูในท่ีคุมขัง เขา

ไดอาศัยบางส่ิงบางอยางในท่ีนั้น ชวยทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เสมือนกลบหรือทําใหลืมความคับ

แคบอึดอัดไปไดบาง ตอมา เมื่อมีโอกาสหลุดออกไปจากสถานที่น้ัน บางคนอาจติดใจส่ิงท่ีเคยใหความสนุกสนาน

เพลิดเพลินจนไมยอมออกไป บางคนพะวาพะวังลังเลอยู แตคนที่ไดรูจักอิสรภาพอยางแทจริงแลว จะคอยๆ ตัด

ใจได และไมชา ก็จะไมหวงอาลัยที่คุมขังนั้นอีกตอไป 
ทานท่ีแนะนําชักชวนท้ังหลาย เชนพระพุทธเจา ไดเคยเริงรมยในกามสุขมากอนแลว และตอมาไดรูจัก

สุขท่ีประณีตข้ึนไป ท้ังฌานสุข และนิพพานสุข เปนอันวาไดรูจักความสุขทุกประเภท การท่ีมาแนะนําชักชวนนั้น 

ก็ยอมเปนไปดวยความรูจริง โดยไดผานประสบการณจริง เปนเครื่องยืนยันอยางแนนแฟนวา สุขใดท่ีทานวาดี 

หรือไมดี หรือวาอยางไหนดีกวา ก็ควรจะเปนเชนน้ันจริง 
เมื่อเปรียบเทียบกับสุขท่ีประณีต โดยเฉพาะนิพพานสุข กามสุขมีสวนเสียหรือขอบกพรองดังท่ีควร

กลาวถึงนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว หรือท่ีควรยํ้าไวอีก ดังน้ี 
๑. ทําใหชีวิตขึ้นกับส่ิงภายนอก ไมอิสระ ไมเปนตัวของตัวเอง แมกระทั่งเปนทาสของวัตถุ ซึ่งมักหลอก

ใหนึกวาเราเปนเจาของบังคับมันได แตย่ิงเขายึดถือครอบครองมันจริงจังมากเทาใด เราก็ยิ่งหมดอํานาจในตัว

กลายเปนทาสของมันมากข้ึนเทานั้น  
ความเปนทาส หรือข้ึนตอกามคุณนั้น เปนไปท้ัง ๒ ขั้นตอน คือ  
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กอนจะไดรับไดเสพ มันก็เปนตัวบังคับและกําหนดทิศทางใหเราว่ิงแลนไปทําการตางๆ เพื่อหาเอาเวทนา

ท่ีชอบมาเสพเสวย ถาเปนไปอยางรุนแรงก็คือ มีชีวิตอยูเพื่อมันเทาน้ัน    
ครั้นไดรับเอามาเสพแลว มันก็ปรุงแตงบังคับเราใหวุนไปตามมันอีก โดยใหเกิดตัณหา ตามดวยรัก 

โกรธ เกลียด โลภ หลง แลวแสดงอาการตางๆ ออกมาตามอํานาจกิเลสเหลานั้น เปนไปตามกระบวนการที่วา 

ตัณหาปรุงใหหาเวทนา พอไดเวทนาแลว เวทนาก็ทําใหเราปรุงแตงตัณหาอีก วนเวียนเรื่อยไป   
แลวลงทาย ความเปล่ียนแปลงผันผวนปรวนแปรไปของส่ิงเหลาน้ัน ท้ังท่ีมันก็เปนไปตามธรรมดาของ

ธรรมชาติน่ันเอง ก็มีอิทธิพลบีบค้ันเขามาถึงชีวิตจิตใจของเรา ทําใหโศกเศราขุนหมองทุกขระทมคับแคนไปตาม 
สวนสุขท่ีประณีตช้ันใน เปนนิรามิส คือไมตองข้ึนตอวัตถุภายนอก จึงเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง 

นอกจากนั้น ยังเปนหลักประกันท่ีชวยรักษาไมใหลุมหลงหมกมุนในกามสุข ชวยคุมครองใหเกี่ยวของกับกามสุข

ในทางที่ไมเกิดโทษพิษภัย และไมใหเกิดความทุกขเพราะความบีบคั้นที่เกิดจากความผันผวนปรวนแปรของวัตถุ 

๒. ในเมื่อกามสุขตองอาศัยกามคุณ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ซึ่งอยูภายนอก คนท่ีอยูดวย

กามสุข จึงเทากับเอาความสุข รวมทั้งโชคชะตาของตนทั้งหมด ไปฝากไวกับส่ิงอื่นที่อยูภายนอก และส่ิงภายนอก

เหลานั้น ก็ข้ึนตอเหตุปจจัยหลากหลายท่ีเปนไปตามวิถีของมัน ซึ่งผูแสวงกามสุขนั้นบังคับ ควบคุมไมได จึงเปน

ธรรมดาท่ีวา ผูท่ีเอาความสุขของตนไปฝากไวกับส่ิงอื่น ซึ่งไมแนนอนเชนน้ัน จะตองเต็มไปดวยโอกาสท่ีจะพบกับ

ความผิดหวัง และความยุงยากวุนวายนานัปการ ยิ่งอยูอยางไมรูเทาทันมากเทาใด ก็ยิ่งประสบทุกขไดมากเทานั้น 

๓. ทําใหชีวิตหมุนวนอยูแคกระบวนการรับรู คืออินทรีย หรืออายตนะ ท่ีติดตอส่ือสารกับโลกภายนอก
อันนับไดวาเปนกิจกรรมช้ันนอกของชีวิต และเปนระดับท่ีผิวเผิน นอกจากน้ัน การหมุนเวียนว่ิงตามมันไปน้ี ก็
เปนเรื่องท่ีนาเหน็ดเหน่ือยเบื่อหนายไมนอย สวนสุขช้ันในอันประณีต ชวยใหมนุษยเปนอิสระจากกระบวนการ

รับรูน้ันไดบาง ทําใหรูจักท่ีจะเปนอยูไดโดยไมตองขึ้นตออินทรียเหลานั้นส้ินเชิง ไมตองอาศัยมันเกินสมควร 

อยางนอยก็ไดพักผอน และหันมาพบกับสวนท่ีลึกซึ้งลงไปอยูขั้นในของชีวิตบาง 

๔. เพราะเปนสุขท่ีขึ้นตอวัตถุภายนอก กามสุขจึงตองอาศัยอารมณท่ีจะเขามาปอนใหแกตัณหา ผานทาง

อินทรียตางๆ ถาไมมีอารมณท่ีตองการปอนเขามา ก็จะอยูเปนทุกข สวนสุขประณีตภายใน ไมตองอาศัยอารมณท่ี

จะตองถูกปอนเขามา ผูมีความสุขประเภทนี้ แมจะขาดอารมณสนองอินทรีย ก็สามารถอยูเปนสุขได  
นอกจากนี้ เพราะเหตุท่ีกามสุขตองขึ้นตออารมณจากภายนอกน้ีเอง กามสุขจึงเปนสุขชนิดท่ีอยูกับตัวเอง

ไมได ถาอยูน่ิง ก็จะกระสับกระสาย ตองรานรนไปหาส่ิงท่ีจะเสพ ซึ่งวาตามความเปนจริงแลว อาการรานรน

กระสับกระสายเชนน้ัน ลวนเปนความทุกขท้ังส้ิน แตคนท่ีรานรนนั้น มักจะพยายามหลอกตัวเองใหมองขาม

หรือไมมองเสีย โดยมองแตสวนที่ตนประสบไดเสพสม    
ยิ่งกวาน้ัน ครั้นไดเสพอารมณนั้นสมปรารถนา แมจะเปนอารมณท่ีชอบใจถูกใจ ผูเสพก็ไมสามารถเสวย

อารมณน้ันอยูไดนาน ถาเสพอยูนาน ก็จะกลายเปนทนเสพ แลวท่ีสุขก็จะกลายเปนทุกข สุขจากกามจึงอาศัยการ

เปล่ียนอารมณอยูเรื่อยๆ และทานจึงแสดงหลักไววา อิริยาบถบังทุกข
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 สวนผูรูจักสุขลึกซึ้งดานในแลว ยอมไม

ถูกทรมานดวยความรานรนกระสับกระสาย สามารถเสวยสุขอยูในอาการอยางใดอยางหนึ่งไดนานๆ ตามใจ

ปรารถนา เชน กรณีของพระพุทธเจา กับพระเจาพิมพิสาร เปนตน 

                                                 
2113  สันตติ บังอนิจจลักษณะ, อิริยาบถ บังทุกขลักษณะ, ฆนะ บังอนัตตลักษณะ (วิสุทฺธิ.๓/๒๗๕) 
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๕. กามสุข เปนสุขท่ีถูกตัณหาปรุงแตง อยูใตอิทธิพลของตัณหา คือเนื่องดวยความชอบใจ-ไมชอบใจ ท่ี
ส่ังสมเปนความเคยชินไว ดังน้ัน ผลจะปรากฏวา อาการและลักษณะท่ีชอบใจและไมชอบใจนั้น ผันแปรไม

แนนอน ของอยางเดียวกัน การแสดงออกกิริยาทาทางรูปลักษณะเดียวกัน คนหนึ่งชอบ คนหนึ่งไมชอบ คนหนึ่ง

เห็นเปนสุข (ไดสุขเวทนา) อีกคนหนึ่งเห็นเปนทุกข (เกิดทุกขเวทนา)
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แมแตบุคคลเดียวกัน คราวหน่ึงเห็นหรือไดยินแลว พอใจ อีกคราวหนึ่งเห็นหรือไดยินแลว ขัดใจ หรือ

ในกรณีท่ีตางบุคคลรับรูอารมณเดียวกันแลว ตางก็ชอบใจ ก็อาจกลายเปนเหตุใหตางบุคคลนั้นเอง กลับขัดใจซึ่ง

กันและกัน เพราะตางก็ปรารถนาส่ิงเดียวกัน ภาวะเชนน้ีนําไปสูปญหาตางๆ เชน ความขัดแยงภายในจิตใจบุคคล 

ความกระทบกระท่ังระหวางบุคคล เปนตน เปนตนตอของความยุงยากเดือดรอนวุนวายเปนอันมาก ซึ่งทุกคน

พอจะคาดคิดเห็นได   
โดยนัยน้ี กามสุขหรืออามิสสุขน้ี จึงตรงขามกับความสุขดานใน ไรอามิส ซึ่งเกิดแกใครเม่ือใด ก็มีแต

เปนคุณ ใหความสบาย เปนท่ีพอใจแกผูน้ันทันที และเกื้อกูลแกผูอื่นทุกคนที่เกี่ยวของ ยิ่งเปนสุขกันไดมากคน

ออกไปก็ยิ่งดี มีแตสงเสริมกันใหเปนสุขยิ่งข้ึน เพราะไมมีอะไรท่ีจะตองแกงแยงชวงชิงกัน ตางก็สุขเหมือนกัน จึง

มีแตจะนําไปสูการระงับปญหาและความสงบสุข  

๖. โดยเหตุท่ีกามสุขเกิดจากการสนองระงับตัณหา ถาตัณหาเกิดข้ึนแลว ไมไดรับการสนอง ตัณหาน้ันไม

ระงับไป ปมปญหาก็เกิดข้ึนทันที ปมปญหาหรือภาวะติดขัดบีบคั้นนั้น ทานเรียกวา “ทุกข์”   
พอทุกขเกิดข้ึน ผลเสียก็ตามมา ผลเสียนี้ ถาไมขังอยูภายใน ก็ตองหาทางระบายออกขางนอก หรือไมก็

ท้ังสองอยาง  
ผลเสียท่ีขังอยูขางใน ไดแกอาการกลัดกลุมกระวนกระวายคับแคนเศราหมองและทุกขใจตางๆ รวม

เรียกวา ความหลงใหลฟนเฟอน   
ผลเสียท่ีหาทางออกขางนอก อาจระบายทางเบา เชน เท่ียวขอคําแนะนําความชวยเหลือในรูปตางๆ อาจ

เปนความชวยเหลือแนะนําทางปญญาและคุณธรรม หรืออาจไปแสวงหาความชวยเหลือจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอํานาจ

ลึกลับดลบันดาลตางๆ บางก็พยายามกลบเกล่ือนทุกข ดวยกามสุขชนิดที่หยาบและรอนแรงยิ่งๆ ข้ึนไป หรืออาจ

ระบายออกทางรุนแรงตอผูอื่น เชน กอเหตุขัดแยงรุกรานผูอื่น หรือทําการในทางทําลายไปรอบตัว เทาท่ีตนจะ

เกี่ยวของไปถึง เกิดพฤติกรรมท่ีเปนภัยมากมาย หรือไมก็หันกลับเขามาเกลียดชังตัวเอง ทําการเขมงวดบีบรัด

ตางๆ แมกระทั่งทําลายตนเอง  

ในเรื่องนี้ มีพุทธพจนท่ีพึงสังเกตแหงหน่ึงวา 

“ภิกษุทั้งหลาย เหตุก่อกําเนิดแห่งทุกข์เป็นไฉน? ตัณหาเป็นเหตุก่อกําเนิด (นิทาน-
สมภพ) แห่งทุกข์... 

“วิบากแห่งทุกข์เป็นไฉน?...เรากล่าวว่า ทุกข์มีความหลงฟั่นเฟือน เป็นวิบาก หรือมีการ
หาทางปลดเปล้ีองภายนอก เป็นวิบาก”2115 

                                                 
2114   เคยมีการถกเถียงกันวา ในกามคุณ ๕ อยาง อยางไหนดีเลิศ เปนเย่ียม พระพุทธเจาตรัสวาอยูที่ชอบหรือถูกใจ (ดู สํ.ส.๑๕/๓๕๙/๑๑๖) 

2115   องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๔/๔๖๕ 



๑๐๕๖  พุทธธรรม 
 

การหาความสุขแบบสนองตัณหาน้ี กอปญหาไดทุกขั้นตอน ไมเฉพาะในขั้นถูกขัดใหไมไดรับการสนอง

เทานั้น แมในขั้นแสวงหาส่ิงเสพตางๆ มาสนองตัณหาก็ดี ในข้ันที่หามาไดและเสพสนองตัณหาแลวก็ดี ปญหาก็

เกิดขึ้นไดท้ังน้ัน กลาวคือ ในข้ันแสวงหา ก็อาจใชวิธีการเบียดเบียน เปนเหตุใหเกิดความทุกขความเดือดรอนแก

ผูอื่น เมื่อไดมาเสพสนองแลว ก็อาจหลงใหลมัวเมาทะยานอยากมากและรุนแรงย่ิงๆ ขึ้น ทําใหเกิดปญหาในแง

อื่นๆ ตอไปอีก   
เม่ือเปนเชนนี้ ปุถุชนช้ันดี จึงตองใชสติปญญา นําเอาคุณธรรมเขามาควบคุมพฤติกรรมของตน บรรเทา

พิษภัยของตัณหาลงบาง   
แตวิธีคุมท่ีชวยใหปลอดภัยไดมาก คือ การใหคนผูเสพกามสุขเหลานี้ มีความสุขฝายนิรามิสเปน

ทางออก (นิสสรณะ) อยูบาง   
ทางออกหรือนิสสรณะน้ี จะชวยผอนพฤติกรรมท่ีสืบเนื่องจากตัณหาใหประณีต หรืออยูในขอบเขตท่ีดี

งามไดอยางมาก เพราะสุขฝายท่ีไมข้ึนตออามิสนี้ อยูดานตรงขามกับตัณหา ปรากฏตัวข้ึนในเวลาสรางตัณหา มี

อยูไดโดยไมตองอาศัยตัณหา ใครเขามาอยูกับความสุขชนิดน้ี ก็ยอมพนจากพิษภัยที่จะเกิดจากตัณหาของตนไป

ไดทันที 
เพราะกามสุขมีสวนเสีย อาจกอโทษไดมากอยางนี้ และมนุษยทั้งหลายก็ชอบหรือฝกใฝกามสุข

กันอยูแลว ไมจําเปนตองไปกระตุนเขาอีก ดังนั้น ทานจึงไมสนับสนุนใหมุงหากามสุข ไมใหเอากามสุข

เปนจุดหมายของชีวิต  
การทําบุญหรือทําความดีในทางพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนทาน ศีล หรือภาวนาก็ตาม วาตามหลักแท

แลว ทานไมสอนใหมุงหาผลตอบแทนเปนกามสุข เชน โชคลาภ ยศ เกียรติ อํานาจ บริวาร การไปเกิดในสวรรค

เปนตน แตทานสนับสนุนใหทําเพื่อพัฒนาชีวิต กาวสูงข้ึนไปในความสุขท่ีแทจริงยั่งยืน ท่ีทําใหลดกิเลส หางไกล

ความชั่วราย ทําลายความส่ังสมกอตัวของตัณหาเชื้อทุกข ทําใหผูทําความดีน้ันประสบสุขประณีตท่ีลึกซึ้งภายใน 

ซึ่งจะนําความรมเย็นเปนสุขมาใหท้ังแกตนและผูอื่น เก้ือกูลท้ังแกชีวิตของตนและแกสังคม โดยมีนิพพานสุขเปน

จุดหมายสุดทาย  

ดังความในบาลีแหงหนึ่งวา  

“บัณฑิตย่อมไม่ให้ทาน เพราะเห็นแก่ความสุขกลั้วกิเลส (อุปธิสุข คือสุขที่เป็นเหตุก่อ
ทุกข์ได้อีก มุ่งเอากามสุขเป็นสําคัญ) เพื่อจะมีภพต่อไปอีก แต่บัณฑิตย่อมให้ทาน เพื่อหมด
ส้ินกิเลส เพื่อไม่มีภพต่อไปอีกโดยแท้ 

“บัณฑิตย่อมไม่บําเพ็ญฌาน เพราะเห็นแก่ความสุขกลั้วกิเลส เพื่อจะมีภพต่อไปอีก แต่
บัณฑิตย่อมบําเพ็ญฌานเพื่อความหมดส้ินกิเลส เพื่อไม่มีภพต่อไปอีกโดยแท้ 

“บัณฑิตมุ่งภาวะเย็นใจ (คือนิพพาน) มีจิตโน้มไปทางนั้น น้อมใจไปในภาวะนั้น จึงให้
ทาน บัณฑิตเหล่าน้ัน ย่อมมีนิพพานเป็นท่ีหมาย เสมือนธารนทีไหลเรื่อยสู่กลางสาคร”2116 

                                                 
2116  ขุ.ม.๒๙/๘๒๕/๕๑๗. 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๕๗ 
 

  

ทบทวนความสุขที่คนสามารถพัฒนาไปถึงได้     

เทาท่ีไดกลาวมาในเรื่องความสุข เห็นควรสรุป ใหเห็นข้ันตอน และประเภท ชัดเจนข้ึนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะ

ไดดังนี้ 

ก. เวทยิตสุข (สุขท่ีเปนเวทนา หรือสุขท่ีมีการเสวยอารมณ) 
 ๑. กามสุข สุขเน่ืองดวยกาม สุขเกิดจากกามคุณ หรือสุขจากส่ิงเสพทางผัสสะท้ัง ๕ 
 ๒. ฌานสุข สุขเน่ืองดวยฌาน หรือสุขท่ีเปนวิบากแหงฌาน 

- สุขเนื่องดวยรูปฌาน  ๔  ข้ัน 
- สุขเนื่องดวยอรูปฌาน  ๔  ข้ัน 

ข. อเวทยิตสุข (สุขท่ีไมเปนเวทนา หรือสุขท่ีไมมีการเสวยอารมณ) 
๓. นิโรธสมาบัติสุข สุขเน่ืองดวยนิโรธสมาบัติ คือการเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ 

ขางบนนี้ จัดตามหลักความสุข ๑๐ ขั้น ท่ีกลาวมาแลวขางตน  

แตในท่ีนี้ จะขอจัดใหมอีกอยางหนึ่ง ซึ่งก็คลายกันมาก แตใหความรูสึกยืดหยุน หรือกวางออกไปสัก

หนอย โดยแบงเปน ๓ ดังน้ี  

๑. กามสุข สุขเนื่องดวยกาม 
๒. ฌานสุข สุขเนื่องดวยฌาน 
๓. นิพพานสุข สุขเนื่องดวยนิพพาน

2117 

กลาวโดยสัมพันธกับบุคคลผูเสพเสวยความสุขเหลาน้ี จะเปนดังนี้ 

                                                 
2117  ที่จัดอยางน้ี ถือตามแนวพุทธพจน ใน ขุ.อุ.๒๕/๕๒/๘๗ ท่ีตรัสถึงความสุข ๓ อยาง คือ กามสุข ทิพยสุข และ ตัณหักขยสุข;  
  คําวากามสุข ชัดอยูแลว สวนทิพยสุข (บาลีเปนทิวิยสุข) อรรถกถา อุ.อ.๑๓๕ อธิบายวา หมายถึงฌานสุขน่ันเอง (เฉพาะชั้นโล

กิยฌานสุข; ท่ีทานวาทิพยสุขเปนฌานสุข เพราะถือวาฌานเปนทิพยวิหาร ตามหลักใน ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒ ซ่ึง ที.อ.๓/๒๕๖ วา

ไดแกสมาบัติ ๘ สวนทิพยสุขที่หมายถึงสุขของเทวดา ก็รวมอยูในกามสุขแลว) ขอสุดทาย ตัณหักขยสุข แปลวาสุขเนื่องดวยภาวะไร

ตัณหา (ความส้ินไปแหงตัณหา) ก็คือสุขเน่ืองดวยนิพพาน หรือนิพพานสุขน่ันเอง เพราะตัณหักขัยเปนไวพจนคําหน่ึงของนิพพาน  
  แตอรรถกถาที่อางขางตน ไขความวา ตัณหักขยสุข หมายถึงผลสมาบัติสุข ซ่ึงเปนสุขที่พระอริยบุคคลทุกทาน ตั้งแตพระ

โสดาบันขึ้นไปเสวยได โดยทํานิพพานเปนอารมณ ในที่นี้ ใชคําวานิพพานสุข ใหมีความหมายหลวมๆ คลุมถึงผลสมาบัติสุขท่ีกลาวนี้

ดวย สุขเนื่องดวยนิโรธสมาบัติที่เปนภาวะเทียบคลายนิพพานดวย คลุมถึงวิมุตติสุขท่ีทานกลาวถึงบอยๆ ดวย (วิมุตติสุข คือผล
สมาบัติขั้นสุดทายซ่ึงเปนของพระอรหันต ดู วินย.อ.๓/๓; อุ.อ.๔๐, ๔๖; วินย.ฏีกา ๔/๔๒๑)    

  การจัดเปน ๓ อยางนี้ ไมหางจากแบบท่ีประมวลจากสุข ๑๐ ขั้นขางตนเลย  
  อรรถกถาที่แบงประเภทสุขละเอียดที่สุด คงไดแก องฺ.อ.๑/๕๖ = องฺ.อ.๒/๓๒๖ ซ่ึงแบงสุขเปน ๗ ขั้น คือ มนุษยสุข ทิพยสุข 

ฌานสุข วิปสสนาสุข มรรคสุข ผลสุข นิพพานสุข; สุข ๗ อยางน้ี อาจจัดรวมไดเปน ๔ ประเภท คือ 
๑. กามสุข รวมถึง มนุษยสุข และทิพยสุข (เฉพาะในความหมายวา สุขของเทวดา หรือสุขในสวรรค) 
๒. ฌานสุข ไดแก โลกิยฌานสุข หรือโลกิยสมาบัติสุข บางแหงเรียกเปนทิพยสุข ในแงเปนทิพยวิหาร 
๓. วิปสสนาสุข สุขเน่ืองดวยวิปสสนา ที่ชัดคือที่เปนวิปสสนูปกิเลสอยางหนึ่ง (ดู นิทฺ.อ.๒/๓๔๓; วิสุทฺธิ.๓/๒๗๑; วินย.ฏีกา ๒/๓๖๗) 
๔. โลกุตรสุข ไดแก มรรคสุข ผลสุข และนิพพานสุข (สุตฺต.อ.๒/๑๖๖) และในคําวาผลสุข ใหรวมถึง ผลสมาบัติสุข ซึ่งคลุมเอา

วิมุตติสุขเขาดวย (ผลสมาบัติสุข เปนโลกุตรสุข ตาม อุ.อ.๔๓; ปฏิสํ.อ.๓๒๒; วิสุทฺธิ.๓/๓๕๘) 



๑๐๕๘  พุทธธรรม 
 

๑. กามสุข ผูเสพ ไดแก มนุษยปุถุชน และอริยบุคคลชั้นโสดาบัน และสกทาคามี
2118 

๒. ฌานสุข ผูเขาถึง ไดแก มนุษยปุถุชน และอริยบุคคลทุกชั้น ต้ังแตพระโสดาบันถึงพระ

อรหันต เฉพาะทานที่เจริญฌานช้ันน้ันๆ ไดแลว
2119 

๓. นิพพานสุข ผูเขาถึง ไดแก พระอริยบุคคลท้ังหลาย ต้ังแตพระโสดาบัน จนถึงพระอรหันต (แต

ตองแยกแยะออกไปอีก ถาเปนผลสมาบัติสุข ก็ไดสําหรับผูบรรลุผลขั้นนั้นๆ ถาเปน

นิโรธสมาบัติสุข ก็ไดเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันตท่ีไดสมาบัติ ๘ แลว) 

ถ้าจัดโดยถือบุคคลเป็นหลัก การเสวยความสุข จะมีวิสัยดังนี้ 

๑. มนุษยปุถุชน อาจเสพกามสุข และเสวยฌานสุข  
๒. อริยบุคคล ชั้นโสดาบัน และสกทาคามี อาจเสวยกามสุข ฌานสุข และนิพพานสุขประเภทผลสมาบัติสุข 
๓. อริยบุคคล ช้ันอนาคามี และพระอรหันต อาจเสวยฌานสุข และนิพพานสุข ท้ังประเภทผลสมาบัติสุข 

และนิโรธสมาบัติสุข (ถาไดสมาบัติ ๘ แลว) 

ส่ิงสําคัญท่ีพึงย้ําไวเปนพิเศษในเรื่องความสุขนี้ มีอยูวา พระพุทธศาสนาไมสอนใหบุคคลทําการตางๆ 

เพื่อเห็นแกความสุขก็จริง แตก็ยอมรับความจริงอยูเสมอวา ความสุขเปนสวนสาระสําคัญท่ีจําเปนของจริยธรรม 

เปนส่ิงท่ีใหความหมายแกการประพฤติธรรม จะวาเปนหลักยึดหรือฐานค้ําชูของการประพฤติธรรม ก็วาได   
ท้ังนี้ ไมวาจะพูดในระดับท่ีเรียกวาการปฏิบัติธรรม ก็ตาม หรือในระดับจริยธรรมท่ัวไป ก็ตาม ความสุข

ท่ีพระพุทธศาสนาพูดถึงนี้ หมายเอาความสุขท่ีเปนพื้นฐานอยูภายในจิตใจ ซึ่งจิตใจสามารถสัมผัสไดเองทันทีทุก

เวลาที่มันพรอม ไมตองอิงอาศัยกระบวนการรับรูท่ีข้ึนตออารมณของโลกภายนอก เปนความสุขท่ีทําใหชีวิตนี้มี

ความเปนอิสระในสวนของมนัได   
ความสําคัญและจําเปนของความสุขสําหรับผูปฏิบัติธรรม จะเห็นไดดังท่ีกลาวไวแลวต้ังแตตน และควร

จะนําเอาสาระมากลาวย้ําไวอีกวา ผูปฏิบัติธรรมใด ถายังไมประสบความสุขประณีตลึกซึ้งภายในที่ไมอาศัยกาม ก็

ยังวางใจไมไดวาจะไมเวียนกลับมาหากามอีก   
แมทานท่ีบวชเปนบรรพชิตแลว ถาตราบใดยังไมไดสัมผัสความสุขประณีตลึกซึ้งภายใน ชนิดท่ีไมตอง

อาศัยอามิส ก็ยังไมปลอดภัยอยูตราบนั้น กิเลสจะสามารถเขาครอบงําใจ อาจใหครองพรหมจรรยอยูไมได   
ทานชักชวนแมแตปุถุชน ใหพยายามสรางสมความสุขชนิดน้ีไว หรือใหรูจักความสุขอยางน้ีไวบาง เพราะ

นอกจากจะทําใหเขามีความสุขเพิ่มมากข้ึนจากกามสุขท่ีตนมีอยูแตเดิม เปนการเพิ่มคุณคาใหแกชีวิตของตนแลว 

ยังทําใหชีวิตมีทางออกในทางความสุข ท่ีจะไมตองถูกบีบบังคับดวยตัณหา ใหว่ิงพลานรานรนอยางไมมีขอบเขต 

จนกอแตปญหาตางๆ ใหเพิ่มมากขึ้น ท้ังแกตนเองและแกโลก   
อาจพูดย้ําลงไปไดทีเดียววา ถามนุษยไมยอมหันมาทําความรูจักกับความสุขฝายนิรามิสไว และไมเอาใจ

ใสความสุขดานน้ีกันบางแลว การโลดแลนทะยานหาแตกามสุขอยางเดียว จะนํามนุษยไปสูความมีชีวิตท่ีผิวเผิน 

ประกอบดวยความคับแคนกระวนกระวายเบื่อหนายระทมทุกขภายในจิตใจ และการแขงขันแยงชิงเอารัดเอาเปรียบ 

การเบียดเบียน ตลอดจนการทําลายลางระหวางกัน จนในท่ีสุดมนุษยจะพาตนเองและโลกไปสูความพินาศ   

                                                 
2118  รวมทั้งเทวดาชั้นกามาพจรสวรรค ทั้ง ๖ 
2119  รวมทั้งพรหมทั้งหมด (รูปพรหม ๑๖ อรูปพรหม ๔) 
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ในเม่ือ แมแตปุถุชนผูอยูทามกลางการแสวงหากามสุข ความสุขดานในยังจําเปนถึงอยางน้ีแลว ผูดําเนินชีวิต
ชนิดท่ีปลีกออก หรือลด หรือเสียสละกามสุข ก็ยิ่งจําเปนตองเขาถึงความสุขประเภทนี้มากข้ึนเปนทวีคูณ   

ไมตองพูดถึงผูท่ีออกบวช หรือทานท่ีเรียกกันวามุงปฏิบัติธรรมชั้นสูง แมแตผูท่ีบําเพ็ญตนเปนนัก

เสียสละ ดําเนินชีวิตเพื่ออุดมคติ ก็จะตองพยายามมีความสุขช้ันในน้ีใหไดบาง มิฉะนั้น ความเสียสละ หรือความ
มีอุดมคติน้ัน ก็จะขาดหลักประกันที่มั่นคง มีหวังท่ีจะพลาดหลนจากอุดมคติ หมุนกลับลงมาหาระบบท่ีเปนบาป
รายไดอีก  

พูดงายๆ วา ถาจะเสียสละ ก็ตองมีความสุขในการอยูอยางเสียสละดวย ถาจะมีอุดมคติ ก็ตองมี

ความสุขในความมีชีวิตตามอุดมคติดวย   
ในวงกวางออกไป ก็ควรพูดวา ถาทําใหคนรูจักความสุขดานในไมได ทําใหเห็นคุณคาของความสุขดาน

ในนั้นไมสําเร็จ การทะยานหากามสุขก็จะครอบงํามนุษย เปนตัวกําหนดชะตากรรมของโลกโดยสิ้นเชิงอยูตอไป 

ไมวาศาสนาปรัชญา หรือนักจริยธรรม จะระดมกําลังกันส่ังสอนมนุษยวาอยางใด. 

บทสรุป 
หลักการพ้ืนฐานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า ความสุขลุถึงได้ด้วยความสุข   

เพ่ือใหเห็นทัศนคติของพระพุทธศาสนาตอความสุขชัดเจนยิ่งขึ้น ขอยอนกลับไปขยายขอความที่อางไว

ตอนตนบทความนี้วา จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุไดดวยความสุข หรือดวยขอปฏิบัติท่ีมี

ความสุข มิใชบรรลุดวยความทุกข หรือดวยขอปฏิบัติท่ีเปนทุกข 
ครั้งหน่ึง โพธิราชกุมารกราบทูลแสดงทัศนะแดพระพุทธเจา และมีพุทธดํารัสดังความตอไปนี้:  
โพธิราชกุมาร: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความสุขจะพึงบรรลุด้วย
ความสุข หาได้ไม่ ความสุขจะพึงบรรลุได้ ก็ด้วยความทุกข์ 
พระพุทธเจา: ดูกรราชกุมาร ก่อนแต่สัมโพธิ เมื่อเป็นโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ แม้เราก็ได้มีความ 
คิดดังน้ีว่า ความสุขจะพึงบรรลุด้วยความสุข หาได้ไม่ ความสุขจะพึงบรรลุได้ ก็ด้วยความทุกข์ 

พระพุทธเจาตรัสเลาตอไปวา ดวยพระดําริดังกลาวนี้ ตอมาพระองคก็ไดเสด็จออกบรรพชา ทรงศึกษา

ในสํานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร จนจบความรูของสํานักทั้งสองแลว เสด็จ

ตอไปจนถึงอุรุเวลาเสนานิคม แลวทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานพระองคดวยวิธีการตางๆ จนในท่ีสุดทรงอด

อาหาร จนพระวรกายซูบผอมอยางยิ่ง ดังบาลีท่ีตรัสเลาไววา 
“เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยนั่นแล อวัยวะน้อยใหญ่ของเรา จึงกลายเป็นเหมือน

เถาวัลย์แปดสิบข้อ หรือเหมือนเถาวัลย์ข้อดํา ตะโพกของเรา เป็นเสมือนเท้าอูฐ กระดูกสันหลัง
ผุดระกะ เหมือนเถาวัฏฏนาวฬี ซี่โครงขึ้นนูนเป็นร่องๆ ดังกลอนศาลาเก่าที่เครื่องมุงหล่นโทรม
อยู่ ดวงตาบุ๋มลึกเข้าไปในเบ้าตา ประหนึ่งดวงดาวปรากฏในบ่อนํ้าลึก ผิวศีรษะที่รับสัมผัสอยู่ก็
เหี่ยวแห้ง ดุจดังผลนํ้าเต้าสดที่ตัดมาทั้งสดๆ ถูกลมและแดดกระทบเหี่ยวแห้งไปฉะนั้น เราคิด
ว่าจะลูบผิวหนังท้อง ก็จับถูกกระดูกสันหลัง คิดว่าจะลูบสันหลัง ก็จับถูกหนังท้อง หนังท้องกับ
กระดูกสันหลังติดถึงกัน เมื่อคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ ก็ซวนเซล้มลง ณ ที่นั้นเอง 
เม่ือจะให้กายน้ีมีความสบาย เอามือลูบตัว ขนทั้งหลายมีรากเน่า ก็หลุดร่วงจากกาย” 



๑๐๖๐  พุทธธรรม 
 

ในท่ีสุดทรงพระดําริวา 
“สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลาย เหล่าหนึ่งเหล่าใด ในอดีตกาล...ในอนาคต...ในปัจจุบัน ได้

เสวยทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อนแรงกล้า ที่เกิดเพราะความเพียร อย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ ไม่ยิ่งไปกว่านี้ 
และด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้ เราก็หาบรรลุญาณทัศนะวิเศษที่สามารถทําคนให้เป็นอริยะ ซึ่ง
เหนือกว่าธรรมของมนุษย์สามัญได้ไม่ มรรคาเพื่อความตรัสรู้ คงจะมีเป็นอย่างอ่ืนกระมังหนอ 

“ดูกรราชกุมาร เราน้ันได้มีความคิดดังน้ีว่า เรายังรู้ประจักษ์ใจอยู่ ในคราวงานวัปปมงคลของ
ท้าวศากยะผู้พระบิดา เราน่ังอยู่ในร่มไม้หว้าเย็นสบาย สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ นี่กระมังหนอจะพึงเป็นมรรคาเพื่อ
ความตรัสรู้; เราน้ันได้มีความรู้สึกชัดแล่นตามสติว่า น่ีแหละคือมรรคาเพื่อความตรัสรู้; เรานั้นได้มี
ความคิดว่า เรากลัวไหม ต่อความสุข โดยไม่ต้องมีกาม ไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลาย และได้มี
ความคิดต่อไปว่า เราไม่กลัว ต่อความสุข โดยไม่ต้องมีกาม ไม่ต้องมีอกุศลธรรมท้ังหลาย        

“เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า การที่บุคคลผู้มีร่างกายผ่ายผอมเหลือเกินอย่างนี้จะบรรลุความสุข
อย่างน้ัน มิใช่จะทําได้ง่ายเลย ถ้ากระไรเราพึงบริโภคอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดเถิด” 

ตอจากน้ัน พระโพธิสัตวก็ไดทรงเสวยอาหารหยาบ จนมีกําลังข้ึนแลว ทรงบําเพ็ญฌาน จนบรรลุจตุตถ
ฌาน และไดตรัสรู2120 

ปฏิปทาเพื่อบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา เปนขอปฏิบัติท่ีมีความสุขดังท่ีกลาวมาน้ี แตก็มีขอตอง

ระวัง คือ ผูปฏิบัติจะตองไมติดใจหลงใหลในความสุขท่ีเกิดข้ึนแกตน ไมปลอยใหความสุขท่ีเกิดข้ึนนั้นครอบงํา

จิตใจของตน ยังมีจิตใจเปนอิสระ สามารถกาวหนาไปในธรรมเบ้ืองสูงตอๆ ไป จนบรรลุความเปนอิสระหลุดพน

โดยสมบูรณ ซึ่งเม่ือบรรลุจุดหมายน้ันแลว ก็สามารถเสวยความสุขท่ีเคยเสวยมาแลว โดยท่ีความสุขนั้นไมมี

โอกาสครอบงําจิตใจ ท่ีจะทําใหติดพันหลงใหลและกอปญหาอยางอื่นข้ึนไดเลย2121 
ในบางกรณีท่ีเปนการแสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบ หรือยักเยื้องความเชิงภาษา พระพุทธเจาถึงกับ

ทรงเรียกการหมั่นบําเพ็ญฌาน ๔ วาเปนสุขัลลิกานุโยค คือความหมกมุนในความสุขชนิดหน่ึง แตเปน การ

หมกมุนความสุขชนิดท่ีดีงามเปนประโยชน เปนไปเพื่อความตรัสรู   
เหตุท่ีตรัสดังน้ัน เพราะตามปกติ นักบวชในสมัยพุทธกาล นิยมบําเพ็ญตบะและขอปฏิบัติตางๆ ท่ีบีบรัด

เขมงวดทรมานตน ซึ่งเม่ือเทียบกันแลว ทําใหรูสึกวา การบําเพ็ญสมณธรรมในพุทธศาสนาผอนเบาสบายเปน

อยางมาก นักบวชในลัทธิศาสนาอื่นจึงมักยกเปนขอตําหนิติเตียนวา พระสงฆในพุทธศาสนาเปนอยูยอหยอนสุข

สบาย ดังตัวอยางพุทธพจนท่ีตรัสในคราวหนึ่งวา 

“ดูกรจุนทะ ข้อนี้เป็นฐานะซึ่งเป็นไปได้ คือ การที่อัญเดียรถีย์ปริพาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า 
พวกพระสมณะศากยบุตรทั้งหลาย เป็นผู้ฝักใฝ่ประกอบตนหมกมุ่นอยู่ในความสุข; เธอพึงพูดกะอัญ-
เดียรถีย์ปริพาชกที่กล่าวอย่างนั้น ดังนี้ว่า สุขัลลิกานุโยค (การประกอบตัวให้พัวพันหรือหมกมุ่นใน
ความสุข) ชนิดไหนล่ะท่าน? เพราะว่าสุขัลลิกานุโยค มีมากมายหลายอย่างหลายประการ? 

                                                 
2120   ม.ม.๑๓/๔๘๘-๕๐๘/๔๔๓-๔๖๑; พวกนิครนถก็มีความเห็นวา สุขจะบรรลุไดดวยทุกข จึงไดบําเพ็ญตบะทรมานตนดวยวิธีการตางๆ 

ดู ม.มู.๑๒/๒๒๐/๑๘๗ (เคยอาง) 
2121   ดู ม.มู.๑๒/๔๒๕-๙/๔๕๗-๔๖๐ 
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“ดูกรจุนทะ สุขัลลิกานุโยค ๔ อย่างต่อไปนี้ เป็นของทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของ
ปุถุชน เป็นอนารยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธ 
เพื่อความสงบ เพื่ออภิญญา เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน; ๔ อย่างไหน? กล่าวคือ คนพาล
บางคนในโลกน้ี ฆ่าสัตว์แล้ว ทําตนให้เป็นสุขเอิบอ่ิม...บางคนถือเอาของที่เขามิได้ให้แล้ว ทําตน
ให้เป็นสุขเอิบอิ่ม...บางคนพูดเท็จแล้ว ทําตนให้เป็นสุขเอิบอิ่ม...บางคนพรั่งพร้อมเต็มที่ บํารุง
บําเรอตนด้วยกามคุณท้ัง ๕... 

“ดูกรจุนทะ สุขัลลิกานุโยค ๔ อย่างต่อไปนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทา เพื่อวิราคะ เพื่อ
นิโรธ เพื ่อความสงบ เพื ่ออภิญญา เพื ่อความตรัสรู ้ เพื ่อนิพพาน โดยส่วนเดียว; ๔ 
อย่างไหน? กล่าวคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ
ปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌาน...”2122 

เรียนรู้ให้ชัด วิธีปฏิบัติต่อความสุข   

ความเทาท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น สอดคลองกับหลักการท่ัวไปเกี่ยวกับความสุข ตามคําสอนของ

พระพุทธศาสนา หลักการท่ัวไป หรือหลักการใหญของพระพุทธศาสนาสําหรับปฏิบัติตอความสุข มี ๓ หัวขอ ดัง

พุทธพจนวา 

“ภิกษุท้ังหลาย ความพยายามจะมีผล ความเพียรจะมีผลได้อย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
(๑) ไม่เอาทุกข์ทับถมตน ที่ไม่มีทุกข์ทับถม 
(๒) ไม่ละท้ิงความสุขท่ีชอบธรรม 
(๓) ไม่หมกมุ่นสยบในความสุข (แม้ท่ีชอบธรรม) น้ัน”2123 

แตหลักการใหญน้ัน ไมไดจบแค ๓ ขอนี้ พระพุทธเจาตรัสตอไปถึงตอนสําคัญ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได

เปนขอท่ี ๔ วา พึงเพียรพยายามกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดส้ินไป ขอน้ีเปนเกณฑตัดสินสุดทาย ท่ีจะใหถึง

จุดหมาย เพราะจะบรรลุธรรมสูงสุด ส้ินทุกขสุขสมบูรณ ก็ตองกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดส้ิน  
พรอมกันนั้น การทําความเพียรเพื่อกําจัดเหตุแหงทุกขนี้ เม่ือวาตามหลักของการปฏิบัติตามลําดับ ก็พูด

ไดอีกสํานวนหนึ่งวา เพียรปฏิบัติเพื่อเขาถึงความสุขท่ีสูงขึ้นไป จนถึงสุขสูงสุดท่ีเปนภาวะอันไรทุกขโดยส้ินเชิง 

ดังนั้น จึงสรุปหลักท่ีตรัสซึ่งจัดไดเปน วิธีปฏิบัติต่อความสุข ๔ ขอ ดังนี้ 
๑. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนท่ีไม่เป็นทุกข์ 
๒. ไม่ละท้ิงสุขท่ีชอบธรรม 
๓. แม้ในสุขท่ีชอบธรรมน้ัน ก็ไม่หมกมุ่นสยบ 
๔. เพียรทําเหตุแห่งทุกข์ให้หมดส้ินไป 
(โดยนัยว่า เพียรปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงสุขท่ีสูงขึ้นไปจนสูงสุด) 

น้ีเปนหลักเกณฑมาตรฐาน ท่ีชาวพุทธจะพึงใชปฏิบัติ ในการเก่ียวของกับความสุข  

                                                 
2122   ที.ปา.๑๑/๑๑๔-๕/๑๔๓-๕ 
2123  ม.อุ.๑๔/๑๒/๑๓ (ตรัสเพ่ือแสดงความแตกตาง ระหวางพระพุทธศาสนา กับลัทธิของนิครนถ ซึ่งเปนคําสอนประเภทอัตตกิลมถานุโยค). 



๑๐๖๒  พุทธธรรม 
 

อยางไรก็ตาม แมจะมีหลักการท่ีเปนแกนกลางใหอยางน้ี แตความละเอียดออน ความกวางขวางลึกซึ้ง

แหงความเขาใจเกี่ยวกับความสุข ก็ยังแตกตางกันไป และเปนขอท่ีพึงนํามาพิจารณาประกอบดวย เชน ผูท่ีเห็น

โทษของกามสุข เบ่ือหนายกามสุขแลว และดวยมุงหวังความสุขท่ีประณีตขึ้นไป จึงบําเพ็ญขอปฏิบัติบางอยาง ซึ่ง
บางตอนมีลักษณะยากลําบาก ผูยังของอยูในกามสุขอาจจะมองการกระทําของเขาวาเปนการหาทุกขมาใสตัวก็ได   

ในกรณีเชนนี้ เมื่อผูปฏิบัตินั้นมีความพรอมอยูแลว เบ่ือหนายกามสุขอยูแลว ซึ่งการอยูในกามสุขกลับ
กลายเปนความทุกขสําหรับเขาก็ดี หรือแมยังไมพรอมดีนัก แตมองเห็นโทษของกาม เห็นคุณของความสุขท่ี

ประณีตกวา ซึ่งเปนอิสระ ไมตองพึ่งพาการเสพ ไมตองขึ้นตอวัตถุเปนตนภายนอก และมีความหวังวาจะไดสุขท่ี
ประณีตนั้นก็ดี ขอปฏิบัติท่ียากลําบากนั้น ก็กลายเปนแบบฝกหัดสําหรับฝกตน  

ถาหากบุคคลน้ันสมัครใจจะฝก และขอปฏิบัติน้ันก็ไมเลยเถิดไปจนกลายเปนการทรมานตัวเอง ทานก็

ยอมใหในความหมายที่วาเปนการฝกนั้นแล   
นอกจากนั้น ความเปนอยูบางดานของผูประสบสุขอันประณีตแลว บางครั้ง เมื่อมองดูในสายตาของคน

ท่ีของในกามสุข อาจเห็นเปนความทุกขไปก็ได เชนเดียวกับคนท่ีอยูในความสุขอันประณีต มองเห็นความเปนอยู

ของคนท่ีของในกามสุขวาเปนความทุกข แตท้ังน้ี ผูท่ีอยูในภาวะน้ันเอง ยอมรูตัววาตนมีความสุขหรือไม  
เปนอันวา ปญหาท่ีวาพระพุทธศาสนาเปนคําสอนท่ีนิยมสุข หรือนิยมทุกข (เปนสุขนิยม หรือทุกขนิยม) 

ใฝสุขหรือใฝทุกข เปนอันตัดทิ้งไปไดแลว เพราะไมใชท้ังน้ัน  
ยังเหลือปญหาแตเพียงในแงความเขาใจ เกี่ยวกับความหมาย หรือขอบเขตความลึกซึ้งของความสุข ซึ่งก็

สรุปลงไดอีก คือ เหลือเพียงการเลือกระหวาง กามสุข (ความสุขท่ีพ่ึงพาส่ิงเสพขางนอก) กับสุขท่ีประณีตกวากามสุข 

(ความสุขขางในที่สรางข้ึนเองไดอยางเปนไทแกตน) ในแงนี้ ขอยุติก็คือ ทานถือวา ความสุขประณีตสําคัญกวา   
จึงตกลงวา ควรมีความสุขประณีต อยางนอยก็มีท้ังกามสุขและสุขประณีตดวย คืออยางนอยก็ใหได

อยางบุคคลโสดาบัน และสกทาคามี ท่ีวา กามสุขก็ยังเสพไม่ท้ิงไป สุขอิสระข้างในก็ถึงด้วย  
หลักการท่ัวไปสําหรับการกาว จากระดับกามสุข ไปสูสุขท่ีประณีตกวา หรือจากสุขดวยเสพ ไปสูสุขอิสระ 

ก็คือ ความพรอม และการฝก และก็มีหลักท่ัวไปตามมาอีกขอหนึ่งวา บุคคลทุกคนควรมีความสุขอันชอบธรรม 

ท่ีเหมาะสมกับระดับชีวิตของตน หรือท่ีเปนผลแหงความเพียรพยายามฝกฝนตนเอง อยางนอยหนึ่งข้ัน   
หากผูใดขาดความสุขท่ีพึงไดพึงถึง ท้ังสองดาน เชน กามสุขก็สูญเสียไปแลว ความสุขประณีตก็มิได

ปฏิบัติตัวเพ่ือใหได คนนั้นทานถือวาเปนผูมีชีวิตพลาดที่สุด   
โดยนัยน้ี พระภิกษุผูสละกามสุขไปแลว และมิไดต้ังใจฝกฝนตนเพื่อความสุขท่ีประณีต หรือฝกไม

สําเร็จ จึงอยูในฐานะตกตํ่า เปนผูพลาดจากประโยชน ยิ่งกวาชาวบานที่เสพกามสุข พูดงายๆ ในแงนี้ วา พระไมดี 

เต็มทีกวาคฤหัสถ หรือนาสงสารกวาคฤหัสถ ดังพุทธพจนวา 
“ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ แต่เป็นผู้มีความละโมบ มีราคะแรงกล้าในกาม

ทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดําริแห่งใจที่แรงร้าย มีสติเลอะเลือน ไร้สัมปชัญญะ ใจไม่มี
สมาธิ จิตพล่าน ปล่อยอินทรีย์ ไม่สํารวม, บุคคลผู้นี้ เรากล่าวว่า มีอุปมาเหมือนดุ้นฟืนเผาผี 
ท่ีไฟไหม้ปลายเสียแล้วท้ังสองข้าง อีกตรงกลางก็เปื้อนคูถ จะใช้ประโยชน์เป็นเครื่องไม้ในบ้าน ก็
ไม่ได้ผล เป็นเครื่องไม้ในป่า ก็ไม่ได้ผล โภคะของคฤหัสถ์ เขาก็เสื่อมไปเสียแล้ว ประโยชน์ที่มุ่ง
หมายของความเป็นสมณะ เขาก็ทําให้บริบูรณ์ไม่ได้”2124 

                                                 
2124  สํ.ข.๑๗/๑๖๗/๑๑๓; ขุ.อิติ.๒๕/๒๗๑/๒๙๙ 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๖๓ 
 

  

มองความสุขเชิงปฏิบัติ วัดจากการพัฒนาของชาวบ้านข้ึนไป   

เม่ือพิจารณาโดยถือกามสุขเปนหลัก พอจะสรุปแนวทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสุข ไดดังน้ี 

๓. กรณีที่เสวยกามสุข 
ก. ข้ันดีเลิศ  คือ การเสวยกามสุข พรอมทั้งรูจักความสุขอยางประณีตดวย ความสุขอยางประณีตนั้น

จะเปนเครื่องคุมครองรักษา และคํ้าประกัน ใหการเสวยกามสุขอยูในขอบเขตแหงความดีงาม ใหเสวยกามอยางมี

ศีลธรรม ไมกอปญหาทั้งแกตนและคนอื่น แตสามารถเปนอยูอยางเกื้อกูล ทําใหเกิดประโยชนสุขท้ังแกตนเอง

และสังคม โดยมีลักษณะท่ัวไป คือ รูเทาทันเห็นโทษ อันไดแกชองเสีย หรือแงท่ีบกพรองของกามสุขน้ัน รูจัก

ประมาณในการเสพ ไมหลงใหลมัวเมา เชน ในทางเพศ ผูมีครอบครัวก็มีสทารสันโดษ คือความพอใจอ่ิมอยูแค

คูครองของตน อยูรวมกันดวยธรรม เชน ซื่อตรงจงรักตอกัน และชักจูงกันใหเจริญกาวหนาในความดีงาม และ

ในความสุขท่ีประณีตสูงข้ึนไป เชน คูอริยสาวกบิดามารดาของนายนกุล เปนตน
2125 

ข. ข้ันดี  คือ การเสวยกามสุขท่ีมีศีลธรรม แตยังหางเหินจากความสุขอยางประณีต มีลักษณะคลาย

กับการเสวยกามสุขขั้นดีเลิศนั่นเอง คือ เสวยกามสุขไปตามปกติธรรมดา โดยยอมรับ และรูเทาทันความจริงวา 

เมื่อมีกาม ก็ตองมีทุกขบางเปนคูกัน มองเห็นแงเสีย หรือโทษของกามนั้น แลวดําเนินชีวิตอยางใหมีทุกขนอยท่ีสุด 

ใหกามเกิดโทษกอปญหานอยท่ีสุด ไมหมกมุน รูจักประมาณ และพยายามปฏิบัติตนใหเปนท่ีเกิดของประโยชน
สุขใหมาก ท้ังแกตนเองและแกผูอื่น แตเพราะยังขาดความสุขอยางประณีตไวเปนทางออกและเปนหลักประกัน 

จึงยังเส่ียงตอการที่จะถูกลอเราใหถลําลึกลงไปในกามสุข อาจกลับหมกมุนสยบไดอีก ไมม่ันคงปลอดภัยแทจริง 

ค. ข้ันทราม  คือ การเสวยกามสุขอยางหมกมุนมัวเมา จิตใจฝกใฝหลงใหลครุนคิดอยูแตในเรื่องการ
แสวงหา และปรนเปรอตนดวยส่ิงเสพตางๆ มีลักษณะเดน เชน ในเรื่องอาหาร และเรื่องทางเพศ ก็มีการกระตุน

ปลุกเรา ใหมีความตื่นเตนความเครียดความกระสับกระสายรานรนกระวนกระวาย อยางเกินเลยกวาระดับท่ีเรียก

กันวาเปนความตองการตามธรรมชาติ ของการกินอาหาร และการสืบพันธุ อาจปรุงแตงวิธีการและอุปกรณตางๆ 

ข้ึนมา เพื่อปลุกเราความเครียดกระวนกระวายเชนน้ี โดยอาศัยความตองการท่ีเรียกกันวาตามธรรมชาติน้ันเปน

เพียงเชื้อสําหรับจุดไฟ แลวโหมความอยากเรารุนหรือรานรนใหรุนแรงมากกวาปกติ และใหเปนไปอยูบอยๆ หรือ

เนืองนิตย แมกระท่ังถึงข้ันที่เรียกไดวาวิปริต  
ในสภาพเชนน้ัน การกินอาหารท่ีมิใชเพื่อหลอเล้ียงกาย และเพศสัมพันธท่ีมิใชเพื่อการสืบพันธุ จะเปนไป

อยางโดดเดน จนถึงขั้นหมดสํานึกตอจุดหมายเดิม กลายเปนกิจกรรมเสพเพื่อสนองตัณหาอยางเดียวลวน หรือ

กามเพื่อกามโดยส้ินเชิง และตามมาดวยภาวะท่ีเรียกไดวา อยูเพื่อกาม หรือมีชีวิตอยูเพื่อกินเสพเทาน้ัน 
ในระดับสังคม เม่ือสภาพท่ีเลยจากข้ันปลดปลอยระบายตามธรรมชาติ กลายเปนข้ันความเครียดกระวน

กระวายท่ีปรงุแตงโดยจงใจเชนนี้ จนเปนไปอยางแพรหลายเกรอแลว สังคมนั้นจะเปนเหมือนอยูในภาวะสงคราม

ตลอดกาลชนิดหน่ึง   
ตามปกติ ในภาวะสงคราม ยอมจะมีการปลุกเราใจคนใหเกิดความโกรธแคนเกลียดชัง เกินกวาระดับ

ความรูสึกท่ีจะเปนไปเองตามธรรมดา จนคนอยาก และพรอมเต็มท่ี ท่ีจะทําการลางผลาญเขนฆาทําลายกัน และ

มีความช่ืนชมสมใจในการท่ีไดกระทําเชนน้ัน   

                                                 
2125  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๕/๘๐ 



๑๐๖๔  พุทธธรรม 
 

ในภาวะกามปรุงแตงน้ีก็เชนเดียวกัน จะมีการยั่วยุปลุกเราใหเกิดความห่ืนกระหาย และความหมกมุน
ครุนคิดอยากเสพอยาง เกินกวาท่ีจะเปนไปเองตามธรรมดา   

ภาวะเชนนี้ เปนคูกับสงครามเกลียดโกรธ อาจเรียกวาสงครามกาม และเปนทางมาของสงครามเกลียด
โกรธไดดวย พูดไดวา คนเขาอยูกันสบายๆ ทําการสรางสรรคตางๆ กันดีๆ กลับมาแกลงยุเยา ใหเขาเกิดความ
ทุกขความเครียดบีบคั้น ใหทนอยูสุขสบายไมได เหมือนย่ัวใหคนโกรธ จนตองหาความสาแกใจดวยการทําลาย 

เม่ือ ภาวะสงครามกาม เปนไปอยางยืดเยื้อ มีกิจกรรมปลุกยุ เชนการโฆษณา คอยหนุนอยูเรื่อยๆ คน

จะมีความโนมเอียงไปในทางที่จะไมมองเห็นคนในฐานะท่ีเปนเพื่อนมนุษย หรือแมแตเปนมนุษย แตจะมองเห็น

คนในแงท่ีเปนส่ิงสําหรับเสพ เปนเหย่ือ หรือเปนแหลงท่ีอํานวยส่ิงเสพ และต้ังความหวังในการท่ีมองเชนน้ัน หรือ

ถาคนนั้นมิใชอยูในฐานะจะเปนท่ีเสพ หรืออํานวยส่ิงเสพได ก็จะมองเห็นในแงเปนคูแขง คูแกงแยง หรือตัว

ขัดขวาง หรือไมก็เปนส่ิงเกะกะ ไรประโยชน นารังเกียจ นารําคาญ 
เม่ือใจคนฝกใฝหมกมุนครุนอยูกับกาม และการเสพตางๆ ฉันทะในการทําหนาท่ีการงานก็เปนไปไดยาก 

ทําใหขาดความรักงาน ไมต้ังใจในการทํางาน ไมมีสมาธิ ระบบฉันทะจะเลือนหาย ระบบตัณหาจะเปนใหญ คนได

แตรอคอยจองเวลาท่ีจะไปหาส่ิงเสพ ทํากิจการตางๆ เพื่อมุงเอากามในรูปของผลประโยชนเทาน้ัน การทํางานเพื่อ

ผลสําเร็จของงาน เพื่อความดีเลิศของงาน จะเส่ือมหาย มีแตการทํางานพอใหเสร็จ หรือพอใหเห็นวาเสร็จ 

ตลอดจนการท่ีจะไดกามโดยทางลัด ท่ีไมตองทํางาน เปนทางมาของการทุจริตและอาชญากรรมนานา 
เม่ือใจโนมไปในทางท่ีจะมองเห็นกันเปนเหยื่อ หรือเปนผูแขงแยง ครุนใฝอยูกับการแสวงหาส่ิงเสพ และ

หวงแหนปกปองกามสวนท่ีตนจะได หรือท่ียึดเปนของตน ความหวาดระแวงริษยาขมเหงกัน ก็เปนไปไดมาก ใน

สภาพเชนนั้น โอกาสท่ีมนุษยจะรูจักปติสุขอยางประณีต แมแตเพียงความสุขอยางงายๆ เชน ความซาบซึ้งใน

ไมตรีจิตมิตรภาพ และน้ําใจเมตตาตอกัน การไดความเอิบอิ่มสดช่ืนเบิกบานเยือกเย็นใจในบรรยากาศสงบรมรื่น

ดวยจิตท่ีเปดออกรับรูความงามของธรรมชาติ เปนตน ก็หาไดยาก แมแตกามสุขชนิดที่ซาบซึ้งชุมเย็นดวยมี

คุณคาทางจิตใจประกอบ คนก็แทบจะไมรูจัก   
เมื่อปราศจากความสุขอยางสงบฉ่ําเย็นเชนน้ีแลว สุขภาพจิตของมนุษยก็ตกอยูในอันตราย เพราะ

ความสุขแบบกามตัณหาลวนๆ ท่ีเรารอนรานรน ปราศจากประณีตรสแหงคุณคาทางจิต เชนความรักความเห็นใจ 

ความเอ็นดูเอื้อเฟอ เปนตน ยอมไมชวยเกื้อกูลแกสุขภาพจิต คนสองฝายเขามาหากัน หรือเขามาครอบครองเสพ

กัน เพราะกามเปนเหตุ ตางก็มุงจะเอาจากกันเทานั้น เปนความสุขท่ีมาพรอมกับการสูญเสียสุขภาพจิตมากกวา  
ย่ิงกวานั้น การคบหา หรือสัมพันธเพื่อเอาจากกัน ก็ดี งานท่ีมิใชเพื่องาน

2126
 แตเพื่อผลประโยชนตอบ

แทน ก็ดี การคอยเพงมองแกงแยงผลประโยชนกัน ก็ดี มักนําไปสูความผิดหวัง ความหวาดระแวง ความคับ

แคน และคับของใจ ชนิดท่ีแหงแลง ทําลายสุขภาพจิตเปนอยางมาก สังคมท่ีตกอยูในสภาพเชนนี้ แมจะมีกาม

อยางนับวาคอนขางบริบูรณ คนยอมไมมีความสุขแทจริง แตมีทุกขมาก และทุกขชนิดแหงแลง ยอมเปนทุกข

แทๆ ท่ีเห้ียมโหดมาก ถึงสังคมจะเพียบพรอมดวยส่ิงเสพ แตชีวิตก็เปราะ และเหมือนไรความหมาย 

                                                 
2126  งานเพื่องาน ในที่นี้ มิใชหมายถึง งานเพื่องานโดยตัวของมันเอง หรืองานลวนๆ แตใหเล็งถึงประโยชนสุขของหมูมนุษย และความดี

งามท่ีเปนจุดมุงหมายของการทํางานนั้น 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๖๕ 
 

  

ในสังคมที่ขาดแคลนผูรูจักความสุขสงบขางในอยางประณีต ก็ไมมีแหลงท่ีจะอํานวยความสุขประณีตนั้น 

แมแกผูท่ีตองการอยางยวดยิ่ง ในขณะท่ีปญหาตามมาอีกวา ในสังคมที่หนักในกามสุขน้ัน จะมีคนจํานวนไมนอย

ท่ีประสบความผิดหวังจากกามสุข หรือถูกผลรายของกามสุขกระทบเขาในรูปใดรูปหน่ึง แลวเกิดปฏิกิริยาตอกาม

สุขนั้น กลายเปนเบื่อหนาย หรือถึงกับแลนไปทางเอียงสุดตรงขาม กลายเปนเกลียดชังกามสุขเสียทีเดียว เลยไป

ทบซ้ําเขากับคนอีกพวกหน่ึง ซึ่งพนออกไปจากฐานะท่ีจะเสพกามสุขอยางปกติธรรมดา เชน คนสูงอายุเฒาแก

ชวยตัวเองไมได  
สําหรับบุคคลเหลาน้ี กามสุขเขาก็ไมพรอมที่จะเสพ หรือรังเกียจเสียแลว ถาไมมีความสุขขางในอยาง

ประณีตเปนทางออกไวใหอีก ก็จะประสบปญหาทางจิตอยางหนัก ถายังมีกําลัง ก็อาจจะหันไปหาทางออกอยาง

อื่น เชน ส่ิงมึนเมา และสารเสพติดตางๆ เปนตน กอใหเกิดปญหาสังคมหนักยิ่งข้ึน 
เม่ือกระแสกามตัณหานี้รุนแรงไหลทวมทน และมนุษยไมสํานึกท่ีจะกลับตัวไดทัน สังคมท่ีฟอนเฟะก็จะ

เปอยยุยกินตัวเองหมดสภาพไป พรอมท้ังความลมสลายของอารยธรรมติดตามมา 

๔. กรณีท่ีไมเสวยกามสุข 
ก. ข้ันดีเลิศ ไดแก การไดเสวยความสุขอิสระภายใน ท่ีเปนสุขแท สุขไท อันประณีต ซึ่งมีความเต็มอิ่ม

สมบูรณในตัวแลว โดยท่ีจิตของผูนั้นหลุดพนจากความใฝปรารถนาตอกามสุข ไมโนมมา หรือไมวกเวียนมาหา

กามสุขน้ัน อยางเปนไปเองโดยธรรมดา บุคคลเชนนี้ ยอมหลุดพนจากปญหาท่ีจะเกิดจากกามไปไดโดยส้ินเชิง 

ข. ข้ันดี  ไดแก การละกามสุข ของผูหวังจะได และกําลังฝกเพื่อจะไดความสุขอยางประณีต การละ

กามสุขในกรณีนี้จะเปนส่ิงสมควร ตอเมื่อบุคคลนั้นเบ่ือหนายกามสุขแลว มีความพรอมท่ีจะฝกตนเพื่อเขาถึง

ความสุขอยางประณีตตอไป หรือแมยังไมพรอมในแงของความเบ่ือหนายอยางน้ัน แตไดมองเห็นหยั่งทราบถึง

โทษของกาม และเล็งเห็นคุณของสุขอิสระท่ีประณีตกวา พรอมท้ังมีความหวังวาจะไดความสุขประณีตน้ัน และ

สมัครใจท่ีจะฝกตน การสมัครใจและรูตัววากําลังฝกตน จะปองกันไมใหเกิดผลเสียเน่ืองดวยการกกักดหรือฝน  
แตเมื่อใดไมตองการจะฝก หรือหมดกําลังศรัทธาท่ีจะฝกเสียแลวอยางแนนอน ก็พึงยอมรับความพาย

แพ และเลิกการฝกได เชน ถาบวชเปนภิกษุ ก็ลาสิกขาเสียโดยสมัครใจ   
สําหรับผูทําเชนนี้โดยสุจริตใจ แมแตการสึกๆ บวชๆ ซึ่งตามปกติมิใชเปนวิธีการท่ีทานสนับสนุนเลย ก็

เปนเครื่องชวยทําใหเกิดความพรอม จัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการฝกไดดวย เชน พระจิตตหัตถสารีบุตร ท่ี

บวชและสึกถึง ๗ ครั้งแลว ในท่ีสุดไดบรรลุอรหัตตผล
2127

 เปนตน 

ค. ข้ันทราม  ไดแก การละกามสุข เน่ืองจากปฏิกิริยาตอกาม แลวแลนไปสุดทางตรงขาม ประพฤติ

พรตเขมงวดบีบค้ันตนเอง ระบายความเกลียดชังกาม โดยเอากายตนหรือชีวิตเปนเปา ระดมทุกขเขาทับถมตน 

การบีบคั้นตนเชนนี้ หรือการกักกด โดยขาดความหมายของความเขาใจและการฝกฝนที่กลาวในขอ ๒ ข. ยอม

กลายเปนการเบียดเบียนตน และกลายเปนปญหาทางจิตอีกอยางหน่ึง  

                                                 
2127  องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๑/๔๓๙-๔๔๖ (ทานผูนี้ไดวิหารสมาบัติช้ันสูงแลว ก็ยังสึก); เรื่องน้ีมีอางใน องฺ.อ.๓/๑๖๔; ธ.อ.๒/๑๒๒; ชา.อ.๒/๑๑๓. 



๑๐๖๖  พุทธธรรม 
 

พึงระลึกไววา พระพุทธศาสนาถือวา การไมเบียดเบียนตนเอง เปนหลักการสําคัญ เปนการปฏิบัติธรรม

อยางหน่ึง เชนเดียวกับการไมเบียดเบียนผูอื่น
2128

 ผูปฏิบัติดวยฝน หรือดวยปฏิกิริยาเชนที่กลาวนั้น พึงแกไข

ดวยการเปล่ียนแปรไปเปนการฝกในขอ ๒ ข.
2129

  
พระพุทธศาสนาสอนใหมองดูรูเห็น และยอมรับส่ิงท้ังหลายตามสภาวะท่ีเปนจริง สนับสนุนใหฝกตนเพื่อ

กาวหนางอกงามในธรรมย่ิงๆ ขึ้นไป ผูท่ีมีความพรอม และฝกฝนตนอยูในระดับตางกัน ก็อยูรวมกันโดยสงบสุข 

ปรารถนาดี และเก้ือกูลตอกัน สงเสริมประโยชนสุขอันชอบธรรม และความกาวหนาของกันและกันตามระดับ ไม

ขมข่ีบีบค้ัน หรือหมิ่นแคลนกันและกัน รวมกันสรางบรรยากาศของสังคม ใหมีความรมเย็น ไมตรี ดีงาม เจริญ

พัฒนา พรอมไปดวยกันกับความสงบสุข 
 
 
 

 

  

                                                 
2128  เชน ม.อุ.๑๔/๑๔๖-๗/๑๑๓; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๖/๒๔๓; ที.ปา.๑๑/๒๗๔/๒๔๔ ฯลฯ; แตตองระลึกไวดวยวา การเบียดเบียนตนเองนี้ 

เปนคนละเรื่องกันกับการเสียสละในเมื่อมีเหตุ ซ่ึงเปนการปฏิบัติธรรมอีกอยางหน่ึง 
2129 ในสังคมไทย ไดมีประเพณีการบวชอยางหนึ่ง เรียกวา “บวชเรียน” ซ่ึงนอกจากเปดโอกาสแหงการบวช สําหรับผูพรอมที่จะฝกตน

เพื่อเขาถึงความสุขอยางประณีตแลว ก็ใชการบวชเปนชองทางสําหรับใหการศึกษาแกมวลชน ดวยการฝกฝนเยาวชน ท้ังดานวิชาการ 

ศีลธรรม และวัฒนธรรม เปนเคร่ืองเตรียมคนใหพรอมที่จะเขาสูสังคม  
ผูบวชสวนมาก บวชต้ังแตยังเด็ก ตามความประสงคของผูปกครอง เม่ือบวชและไดเรียนพอสมควรแลว ก็ตัดสินเองโดยสมัคร

ใจวา จะบวชอยูตอไป หรือจะกลับคืนสูเพศคฤหัสถดวยความยินดีตอนรับของสังคม   
โดยวิธีน้ี ระหวางที่บวชอยู ผูบวชยอมรูตระหนักวา ตนอยูระหวางการฝก ซ่ึงถาตนไมตองการอยูจริง ก็จะฝกอยูเพียงชั่วคราว

เทานั้น แลวก็จะละเลิกไป เมื่อเปนเชนนี้ จิตก็ยอมรับความจริงได และแมแตคนที่ไมพรอม ก็อาจต้ังใจฝกตนใหดีที่สุดตลอด

ชวงเวลาชั่วคราวนั้น  
วิธีฝกโดยสอดคลองกับความเปนจริงเชนนี้ จึงทําใหเกิดผลดี โดยไมเกิดโทษท่ีเน่ืองจากความกักกด แลวดิ้นรนออกนอกลู

นอกทาง หรือหากจะมีโทษบาง ก็เหลือนอยที่สุด    
โดยนัยนี้ หากยังคงรักษาประเพณีบวชอยางนี้ไว ก็จะตองเปดโอกาสใหการสึกเปนไปโดยสมัครใจอยางเสรีดวย จึงจะเปนการ

ชอบธรรมแกบุคคล และกอประโยชนสุขแกสังคม  
 



บทท่ี ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน   ๑๐๖๗ 
 

  

บันทึกพิเศษทายบท 
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

 
บันทึกท่ี ๑: ความสุข จัดเปนคูๆ 

ความสุข ท่ีแสดงไวเปนคูๆ ใน องฺ.ทุก.๒๐/๓๐๙-๓๒๑/๑๐๐-๒ (ไขความตาม องฺ.อ.๒/๖๙) มีดังนี้:  
๑. คิหิสุข  (สุขของคฤหัสถ หรือสุขของชาวบาน) กับบรรพชาสุข หรือบรรพชิตสุข (สุขในชีวิตการบวช หรือสุขของนักบวช)  
๒.  กามสุข  (สุขเกิดจากกาม) กับ เนกขัมมสุข (สุขเกิดจากความปลอดโปรงจากกาม หรือจากความสละออก ไมโลภ)  
๓.  อุปธิสุข (สุขกล้ัวทุกข ไดแกสุขในไตรภูมิ หรือโลกิยสุข) กับนิรุปธิสุข (สุขไมกล้ัวทุกข ไดแกโลกุตรสุข)  
๔.  สาสวสุข (สุขกออาสวะ) กับ อนาสวสุข (สุขไมกออาสวะ หรือสุขไรอาสวะ)  
๕.  สามิสสุข (สุขอิงอามิส สุขอาศัยเหย่ือลอ สุขข้ึนตอวัตถุส่ิงเสพ หรือสุขทางเนื้อหนัง) กับนิรามิสสุข (สุขไมอิงอามิส สุขไม

ตองอาศัยเหยื่อลอ หรือสุขไมข้ึนตอส่ิงเสพ)   
๖. อริยสุข  (สุขของพระอริยะ) กับอนริยสุข (สุขของผูไมเปนอริยะ คือสุขของปุถุชน)  
๗.  กายิกสุข (สุขทางกาย) กับ เจตสิกสุข (สุขทางใจ)   
๘.  สัปปีติกสุข (สุขเจือปติ ไดแกสุขในฌานที่ ๑ และท่ี ๒) กับ นิปปติกสุข (สุขไมเจือปติ ไดแกสุขในฌานที่ ๓ และท่ี ๔)  
๙.  สาตสุข (สุขมีรสช่ืน อรรถกถาวาไดแก สุขในฌาน ๓ ข้ันตน) กับอุเบกขาสุข (สุขเกิดแตอุเบกขา คือสุขเมื่อจิตไดดุล

เต็มที่ มองดูเฉยอยางเปนกลาง พรอมที่จะเห็นตามเปนจริง และวินิจฉัยโดยถูกตองเสมือนคนมีปญญาผูมองจากนอก

เหตุการณ ทานวาไดแกสุขในฌานที่ ๔)  
๑๐. สมาธิสุข (สุขเกิดจากสมาธิ ไมวาอุปจาระ หรืออัปปนา ก็ตาม) กับ อสมาธิสุข (สุขท่ีไมถึงสมาธิ)  
๑๑. สัปปีติการัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌาน ๒ ข้ันแรกท่ีมีปติ) กับ นิปปีติการัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌานท่ี 

๓ และท่ี ๔ ซึ่งไมมีปติ)  
๑๒. สาตารัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌาน ๓ แรกท่ีมีรสช่ืน) กับ อุเปกขารัมมณสุข (สุขเกิดแกผูพิจารณาฌานท่ี ๔ ซึ่งมี

อุเบกขา)  
๑๓. รูปารัมมณสุข (สุขมีรูปธรรม หรือรูปฌานเปนอารมณ) กับ อรูปารัมมณสุข (สุขมีอรูปธรรม หรืออรูปฌานเปนอารมณ)  

แตละคูมีคําสรุปทายวา สุขอยางหลังเปนเลิศ หรือยอดเย่ียมกวา  
อนึ่ง พึงระลึกไวดวยวา อุเบกขาท่ีกลาวถึงในสุขขางตนนั้น ไมใชอุเบกขาเวทนา 

บันทึกท่ี ๒: ความสุข จัดเปน ๓ ระดับ (อีกแบบหน่ึง) 

มีการจัดแบงระดับความสุขอีกอยางหน่ึง ที่เฉียดเขามากับการจัดกลุมแบบท่ีแสดงไวในตัวบท คือ ใน สํ.สฬ.๑๘/

๔๕๐-๒/๒๙๓ ซ่ึงทานจําแนกสุขเปน ๓ เหมือนกัน คือ  
๑. สามิสสุข สุขอาศัยอามิส ไดแกกามสุขนั่นเอง  
๒. นิรามิสสุข สุขไมอาศัยอามิส ทานหมายถึงสุขในฌาน ๓ ช้ันตน   
๓. นิรามิสตรสุข สุขย่ิงกวานิรามิสสุข หรือสุขเหนือกวานิรามิสสุข ทานหมายถึง ความสุขโสมนัสท่ีเกิดข้ึนแกพระ

ขีณาสพ ผูพิจารณาจิตซ่ึงหลุดพนแลวจากราคะ โทสะ และโมหะ    

อรรถกถากลาววา สุขอยางท่ี ๓ คือนิรามิสตรสุขนั้น เปนโลกีย (เรียกอยางงายๆ วา สุขเกิดจากปจจเวกขณญาณของ

พระอรหันตนั่นเอง) แตเหนือกวาสุขอยางท่ีสอง คือนิรามิสสุข ซึ่งอาจเปนโลกียก็ได โลกุตระก็ได (เปนโลกุตระในเม่ือเปนฌาน

ของพระอริยบุคคล) (สํ.อ.๓/๑๕๘)  



๑๐๖๘  พุทธธรรม 
 

ท่ีกลาววา เฉียดเขามากับการจัดกลุมขางตน ก็เพราะมีความคลายคลึงในแงของขอบเขต กลาวคือ  
สามิสสุข  ตรงกับกามสุข  
นิรามิสสุข  อยูในเขตของฌานสุข และ 
นิรามิสตรสุข  พน หรือนอกเหนือออกไปจากฌานสุข  

สวนขอแตกตางท่ีสําคัญ ก็คือ กามสุข ฌานสุข และนิโรธสมาปติสุข ครอบคลุมหมด ท้ังสุขท่ีเปนเวทนา และสุขท่ีไมใช
เวทนา (ดังจะอธิบายตอไป) แตสามิสสุข นิรามิสสุข และนิรามิสตรสุขในที่นี้ รวมอยูในสุขท่ีเปนเวทนาเทานั้น   

ดังนั้น นิรามิสสุขอยางสูง จึงถึงตติยฌานเทานั้น ไมคลุมฌานสุขทั้งหมด (ในจตุตถฌาน ทานแยกออกไปเรียกวานิรา

มิสอุเบกขา ใน สํ.สฬ.๑๘/๔๕๔/๒๙๔ ซึ่งครอบคลุมถึงอรูปฌานไดดวย เพราะอรูปฌานอยูในระดับของจตุตถฌานน่ันเอง)  
สวนนิโรธสมาปติสุข กับนิรามิสตรสุข นั้น แยกออกไปคนละดานทีเดียว กลาวคือ นิโรธสมาปติสุข แมจะพนจากฌาน 

แตยังเปนเร่ืองของสมาบัติ และพระอรหันตกับพระอนาคามีท่ีชํานาญสมาบัติ ๘ เทานั้น จึงจะเขาได สวนนิรามิสตรสุขในที่นี้ 
ทานหมายเอาสุขจากปจจเวกขณญาณ เฉพาะของพระอรหันต ซึ่งจะเปนอุภโตภาควิมุต หรือปญญาวิมุต (ไมไดสมาบัติ ๘) ก็ได: 

อยางไรก็ดี ถาเพงเฉพาะศัพท นาจะจัดนิโรธสมาปติสุข เปนสุขท่ีย่ิงกวานิรามิสได โดยปริยายหนึ่งเหมือนกัน  
 
 
 



 

ตอน ๖: ชีวิตที่ดี เปนอยางไร? 

บทความประกอบท่ี ๖  

ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ2130
 

 

บทที่ ๒๓ 

ความนํา 

พุทธศาสนา คือ ระบบการพัฒนาความสุข 

ในพระพุทธศาสนา มีการกลาวถึงความสุขชื่อตางๆ หลากหลายมากมาย และจัดแบงไว ท้ังโดยข้ัน และ

โดยประเภท เปนสุข ๒ อยาง ๓ อยาง ๓ ขั้น ๕ ขั้น ฯลฯ ๑๐ ขั้น สูงข้ึนๆ ไป จนถึงความสุขอยางสูงสุด  
ลองดูช่ือความสุข ในคัมภีรท้ังหลาย จะเห็นวามากมายเหลือเกิน ท่ีสําคัญก็มี ไมสําคัญก็มี เชนวา 

บริโภคสุข อุปโภคสุข โภคสุข กายสุข จิตตสุข กายิกสุข เจตสิกสุข กามสุข สามิสสุข หรืออามิสสุข นิรามิสสุข 

อุตุสุข เกียรติสุข ปุถุชนสุข มนุษยสุข ทิพยสุข มหาชนสุข สรรพโลกสุข มธุรสุข กุศลสุข ธรรมิกสุข ภาวนาสุข 
นิตยสุข สังสารสุข โยคสุข โลกิยสุข โลกุตรสุข วัฏฏสุข วิวัฏฏสุข โอฬาริกสุข สุขุมสุข สมาธิสุข ฌานสุข 

วิปสสนาสุข อริยสุข อนริยสุข วิเวกสุข สันติสุข วิโมกขสุข วิมุตติสุข สัมโพธิสุข บรมสุข ดังน้ี เปนตน  
ท้ังน้ี เม่ือพูดในแงการปฏิบัติ ทานกลาวถึงความสุขตางๆ พรอมท้ังบอกดวยวา อยางไหน ข้ันไหน ดี

อยางไร ยังมีขอเสียอยางไร ความสุขอีกอยางหนึ่ง หรืออีกข้ันหนึ่ง ดีกวาอยางไร  

การบอกใหรูวาความสุขมีมากมาย แลวก็มีความสุขท่ีดีกวากัน สูงกวากันขึ้นไป ก็เปนการบอกใหรูวาเรา

จะตองมีการกาวหนา หรือพัฒนาข้ึนไปในความสุข หรือใหถึงความสุขท่ีสูงข้ึนไปๆ เหลานั้นดวย  
เปนอันวา ความสุขมีมากมาย มีหลายข้ัน หลายระดับ หลายประเภท และความสุขน้ันพัฒนาได และทุก

คนก็ควรจะพัฒนาข้ึนไป จนกวาจะถึงความสุขท่ีดีเลิศยอดเยี่ยมท่ีสุด  

ทีนี้ การท่ีมีความสุขมากมายหลายอยางหลายข้ัน และสุขอยางนั้นดีกวา แลวอยางโนนยังดียิ่งกวานั้นอีก 

ตลอดจนวาเราควรพัฒนาข้ึนไปใหถึงความสุขท่ีสูงข้ึนไปนั้น ก็แสดงวา ความสุขขั้นน้ันๆ ถึงจะดี แตก็ยังมีความ

ไมสมบูรณ เรียกอยางภาษาพระวา มีขอดี และขอดอย  
ตรงน้ีสําคัญ เม่ือเราจะพัฒนากาวหนาไปได ก็ตองรูขอดี และขอดอย เปนการจับจุดใหชัด แลวจึงจะ

พัฒนาไปได ดังน้ัน พระพุทธศาสนาเวลาพูดถึงอะไร ก็จึงบอกใหดูท้ังขอดีและขอดอย หรือขอดีและขอเสียของ
ส่ิงนั้นๆ เรื่องน้ันๆ พูดตามภาษาพระ ขอดีเรียกวา อัสสาทะ ขอดอยเรียกวาอาทีนวะ   
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เรื่องความสุขบทนี้ เพิ่มขึ้นมาในการพิมพครั้งใหม ท่ีหนังสือ พุทธธรรม แรกมีขอมูลในคอมพิวเตอร ซ่ึงทําใหมีโอกาสเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะเร่ืองความสุขน้ี เปนเรื่องพื้นฐานท่ีทุกคนสนใจ จึงไดตั้งใจไวนานแลววา จะเขียนบทเสริมความเขาใจขึ้น ตางหากจากเรื่อง

เดิมในบทท่ี ๑๕ ที่มีหลักอางอิงมากและซับซอน ตอมา ไดรับอาราธนาพูดเรื่องนี้ เมื่อวันท่ี ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๓ ในวาระท่ี ศาสตราจารย

เกียรติคุณ แพทยหญิง คุณสาคร ธนมิตต ท่ีปรึกษาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะฯ มีอายุครบ ๘๐ ป และไดพิมพเปนเลม

หนังสือครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม ปน้ัน ในชื่อวา ความสุข ทุกแง่ทุกมุม จึงนําความในหนังสือนั้นมาจัดเรียงใหกะทัดรัดขึ้น  
เน่ืองจากเรื่องความสุขในบทน้ี เปนการสรุปสาระ จึงมีเน้ือความที่ซํ้ากับเรื่องแรงจูงใจ (ตัณหา-ฉันทะ) ในบทท่ี ๑๔ และเรื่อง

ความสุขในบทกอน คือบทท่ี ๑๕ หลายแหง เพราะเปนหลักธรรมเดียวกันท่ีพูดแตกแงออกไป ขอใหถือการซํ้า เปนการทบทวน 

๓ 



๑๐๗๐  พุทธธรรม 
 

ย่ิงกวาน้ัน ยังมีดานท่ี ๓  ตอไปอีกวา  จะตองมีนิสสรณะ คือทางออก หรือจุดท่ีไปถึงแลว จะพนจาก

ขอดีและขอดอยน้ัน หมายความวาไปสูภาวะท่ีสมบูรณหรือดีกวาน้ัน  
ทีนี้ เม่ือพูดถึงความสุขแตละอยางๆ ก็ใหใชหลักแงดาน ๓ ประการน้ี มาตรวจดูดวยวา  ความสุขอยางน้ี 

ข้ันน้ี ก็ดีนะ มันมีอัสสาทะ คือขอดีอยางนี้ๆ แตมันก็มีอาทีนวะ คือมีขอดอยขอเสียอยางนี้ๆ ดวย  
แลวในเม่ือมันยังไมสมบูรณอยางนี้ เราจะมีทางออกหรือทางพนไปจากสภาพที่ไมสมบูรณน้ันอยางไร จะ

ไดหมดปญหาปลอดโปรงโลงไปได นี่แหละนิสสรณะ พอถึงจุดน้ี การพัฒนาก็เดินหนาตอไปได   
เทาท่ีพูดมานี้ เปนการบอกใหรูวา ทางพระพุทธศาสนาถือวา ความสุขมีมากมาย แตกตางหลากหลาย 

และความสุขน้ันเปนภาวะท่ีตองพัฒนา และการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา พูดในสํานวนหน่ึง ก็คือการพัฒนาให

กาวไปในความสุขเหลาน้ี 

เม่ือพูดมาถึงจุดน้ี ก็จะเห็นวา การพัฒนาความสุขเปนเรื่องใหญ และจะพูดวา พระพุทธศาสนา คือระบบ
การพัฒนาความสุข ก็ได  

พุทธศาสนาสอนว่า สุขถึงได้ด้วยสุข 
ไมคอยไดสังเกตกันวา พระพุทธศาสนาน้ีเปนศาสนาแหงความสุข ย่ิงบางทีไปเจอคําสอนบางเรื่องทํานอง

วา น่ันก็ทุกข น่ีก็ทุกข ก็นึกวาพุทธศาสนาเต็มไปดวยเรื่องทุกข บางคน พอเจออริยสัจ ๔ ข้ึนตนขอแรกวา “ทุกข” 
หรือพระดํารัสสรุปอริยสัจวา ท้ังในกาลกอนและบัดนี้ เราสอนแตทุกข และนิโรธแหงทุกข ก็อาจจะถึงกับบอกวา 

พระพุทธศาสนา เปนศาสนาแหงความทุกข 

เรื่องนี้ควรย้ํากันบอยๆ วา อริยสัจน้ัน พระพุทธเจาตรัสกิจตออริยสัจกํากับไว ถาใครทํากิจตออริยสัจ

ผิดไป ก็พลาดตั้งแตตน ไมไดรูจัก และไมมีทางถึงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะทุกขน้ี เปนอริยสัจขอแรก จึงควร

จะแมนที่สุด ถาจะใหงาย ก็ทองคําบาลีติดล้ินไวเลยวา “ทุกฺขํ อริยสจฺจ ปริญ ฺเญยฺยํ” (ทุกขอริยสัจ พึงปริญญา) 
เปนอันวา กิจหรือหนาท่ีของเราตอทุกข คือ “ปริญญา” พูดเปนภาษาไทยงายๆ วา ทุกขนั้นสําหรับรู

เขาใจ หรือรูเทาทันดวยปญญา คือ ทุกขเปนเรื่องสําหรับปญญา ไมใชเปนเรื่องสําหรับเก็บไวบีบใจ แตใหใช

ปญญารูเขาใจและแกไขใหเสร็จส้ินไป อยางท่ีวา ถาทุกขมา ก็สงใหปญญาเอาไปจัดการ นี่คือเริ่มเดินถูกทาง 
คราวน้ี ก็มาถึงเรื่องความสุข ถาจะใหเห็นไดงาย ก็ดูท่ีพุทธประวัติ ทุกคนรูวา กอนพระพุทธเจาตรัสรู 

ไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา คือบําเพญ็ตบะทรมานรางกายตางๆ ตามนิยมของยุคสมัย ครั้นแลว ทรงมองเห็นวาเปน

การปฏิบัติท่ีผิด จึงไดทรงละเลิกทุกรกิริยา หันมาทรงดําเนินในทางสายกลาง อันเปนมัชฌิมาปฏิปทา จนไดตรัสรู 

น่ีคือ เรามักรู หรือเรียนกันมาอยางน้ี ซึ่งเปนทํานองคําสรุป แตถาเราเขาไปดูพุทธประวัติ ณ จุดน้ี จาก

พระไตรปฎกโดยตรง ก็จะรูจักพระพุทธศาสนาชัดเจนมากข้ึน 

พระพุทธเจาตรัสเลาไว มีในโพธิราชกุมารสูตร เปนตน วา พระองคเอง กอนตรัสรู ทรงดําริวา 

“ความสุขจะลุถึงดวยความสุขไมได แตความสุขน้ันจะตองลุถึงดวยความทุกข” จึงไดเสด็จออกผนวช  
ครั้นแลว ไดเสด็จไปศึกษาในอาศรมของสองดาบส หลังจากน้ันทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาดวยความเพียร

อยางแรงกลา ไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส ก็ไมเปนผลอะไร ไดทรงตระหนักวา จะลุถึงคุณวิเศษดวยทุกรกิริยาหา

ไดไม ตรงนี้สําคัญมาก คือทรงเลาตอไปถึงพระดําริวา “ทางแหงโพธิจะพึงมีเปนอยางอื่น”  



บทท่ี ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ   ๑๐๗๑ 
 

  

ครั้นแลว ทรงระลึกไดถึงเหตุการณแตครั้งทรงพระเยาว เม่ือประทับอยูเงียบสงัดพระองคเดียว ณ ใต

รมเงาตนหวาอันสงบเย็นสบาย ไดทรงเขาถึงปฐมฌาน อันมีปติและความสุขเปนจุดเดน  
ครั้งน้ัน ทรงสวางพระทัยวา นั่นคือทาง ดังท่ีตรัสกับพระองคเองวา “นี่แหละ คือทางแหงโพธิ” (เอเสว  

มคฺโค  โพธิยา)
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เม่ือทรงระลึกขึ้นได และชัดพระทัยดังนั้นแลว ยังทรงถามพระองคเองอีกวา เรากลัวไหม ตอความสุขท่ี

ไมตองอาศัยกามไมตองมีอกุศลธรรมน้ัน ทํานองตรวจสอบวาเปนความสุขท่ีจะมีพิษภัยอะไรไหม ก็ทรงมีคําตอบ

เปนทํานองความม่ันพระทัยวา เรามิไดกลัว 
น่ีแหละ จึงไดทรงละเลิกทุกรกิริยา แลวดําเนินในมรรคาแหงความสุขอยางน้ัน ซึ่งเราสรุปดวยคําวา

มัชฌิมาปฏิปทาใสลงไป แลวก็ไดตรัสรู 

จุดตางท่ีจะตองเนนไว คือ ลัทธิมากมายในชมพูทวีปถือวา “สุขจะลุถึงดวยสุขไมได จะลุถึงสุขตองดวย

ทุกข” จึงบําเพ็ญตบะ ทําทุกรกิริยา แตพุทธศาสนาบอกวา “สุขลุถึงไดดวยสุข” จึงเลิกทําทุกรกิริยา ไมใหบําเพ็ญ

ตบะ ซึ่งเปนอัตตกิลมถานุโยค ไมใหมัวทรมานตนใหลําบากเสียเวลาเปลา  

ความสุขข้ันตนที่รูจักกันเปนพื้น คือความสุขทางวัตถุ หรือความสุขจากส่ิงเสพน้ัน ตองขึ้นตอกาม ตอง

อาศัยกาม จึงเรียกวากามสุข เมื่อพัฒนาความสุข ก็คือจะมีความสุขท่ีเหนือกวาสูงกวาดีกวาน้ีขึ้นไป ท่ีตางหาก

หรือตางออกไปจากกามสุขนั้น ซึ่งเม่ือไดความสุขนั้นแลว จะมีคูกันพรอมไปดวยกับกามสุข หรือจะอยูกับ

ความสุขท่ีดีกวาประณีตกวานั้นอยางเดียวโดยเลิกหรือท้ิงกามสุขเสียเลย ก็สุดแตพอใจเลือก 
ลักษณะสําคัญของความสุขท่ีพัฒนาสูงข้ึนไปน้ัน นอกจากลดโทษหมดขอเสียของความสุขท่ีพึ่งวัตถุแลว 

ก็คือเปนความสุขท่ีเปนอสิระมากขึ้น สามารถมีความสุขไดโดยไมตองพึ่งพา ไมตองขึ้นตอการเสพวัตถุ ดังน้ัน ใน

คําท่ีตรัส จึงมีขอความวา “ความสุขท่ีไมตองอาศัยกามไมตองมีอกุศลธรรม” หมายความวา การพัฒนาความสุข

น้ัน กาวไปกับความสุขท่ีไมตองอาศัยกาม ไมขึ้นตอกาม เปนอิสระจากกาม คือกาวไปพรอมดวยความตองการ 

หรือความปรารถนา ท่ีเรียกวาฉันทะนั่นเอง 

อีกอยางหนึ่ง ในการปฏิบัติท่ีถูกตองนี้ ขอท่ีสําคัญก็คือ มีปญญาท่ีทําใหจิตใจเปนอิสระ ถึงแมความสุข

อยางประเสริฐท่ีดีเลิศน้ัน จะเกิดจะมีอยูตลอดเวลา ก็ไมมาครอบงําจิตใจ เชน ไมอาจทําใหติดเพลินหลงมัวเมา

เหลิงลําพองสยบตัวตกอยูใตความประมาท เปนตน นี่ก็คือ ความสุขตองมากับอิสรภาพ ในความสุขตองมี

อิสรภาพ และในอิสรภาพท่ีแทก็มีความสุข 

ทําไมพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา จึงเปนความเปล่ียนแปลงครั้งใหญ อยางท่ีวาแผนดินไหว ต่ืนกันไป

ตลอดถึงพรหมโลกชั้นสูงสุด ก็เพราะเปนแนวคิดและวิถีชีวิตอยางใหม อันใหลุถึงสุขดวยสุขน่ีแหละ  

ความสุขท่ีเปนจุดหมาย ซึ่งใชคําเรียกวาเปนบรมสุขน้ัน มากับปญญาท่ีรูแจงทําจิตใจใหเปนอิสระ ท่ี

แมแตความสุขอยางสูงก็ครอบงําไมได และความสุขน้ันก็เปนอิสระ สุขแทสุขจริง ไมมีพิษไมเปนภัย ไมตองหา ไม
ตองพึ่งพา ไมข้ึนตออะไร มีประจําอยูกับตัว จะอยูไหนไปไหนเมื่อใด ก็สดใสเบิกบานเปนสุขทุกเวลา 

สําหรับคนทั้งหลายท่ียังไมไดลุถึงสุขสูงสุดนั้น ก็ไมเปนไร เม่ือรูเขาใจหลักแลว ก็มาพัฒนาความสุขกัน

ตอไป  
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๑๐๗๒  พุทธธรรม 
 
ภาคหลักการ 

ความสุข คืออะไร  
เม่ือจะพัฒนาความสุข ก็มาดูความหมายของความสุขเสียกอนวา ความสุขมีความหมายวาอยางไร  
ความสุข คือ การได้สนองความต้องการ หรือใชภาษางายๆ วา คือ ความสมอยากสมปรารถนา  

ขอทําความเขาใจไวกอนวา นี่ยังไมใชความหมายท่ีครอบคลุมท้ังหมด แตครอบคลุมในระดับพื้นฐานที่มี
ขอบเขตกวางมาก เปนความหมายที่สําคัญอยางย่ิง ความสุขท่ีคนท่ัวๆ ไป รูจัก ก็อยูแคความหมายนี้ 

เราอยากอาบนํ้าแลว ไดอาบนํ้า ก็มีความสุข อยากรับประทานอะไรแลว ไดรับประทาน ก็มีความสุข เด็ก
อยากเลนแลว ไดเลน ก็มีความสุข น่ีก็คือไดสนองความตองการ หรือสนองความอยากความปรารถนาน่ันเอง2132  

ตรงนี้ ขอแทรกเรื่องปญหาทางภาษา เวลานี้ คําวา “ตองการ” กับ “ปรารถนา” กับ “อยาก” บางทีก็ตอง
ระวังการใช เน่ืองจากในทางวิชาการสมัยใหมบางสาขา มีการใชโดยแยกความหมายใหแตกตางกัน โดยเฉพาะ

ระหวางความตองการ กับความอยาก ใหมีความหมายเปนคนละอยาง  
 สําหรับในท่ีน้ี จะใชคําวาตองการกับปรารถนาแบบปนกันไปเลย ไมแยก ใหเหมือนกับวามีความหมาย

อยางเดียวกัน ถาเทียบกับคําภาษาอังกฤษ ใหถือวาเทากับ desire  ท้ังน้ัน 

เม่ือบอกวา ความสุข คือการไดสนองความตองการ หรือการไดสมอยากสมปรารถนา เรื่องก็เลยโยงไป
หาคําวา ตองการ หรือปรารถนา ซึ่งตองมาทําความเขาใจกัน  

ความตองการ หรือความปรารถนานี้ เปนเรื่องใหญมาก ขอยกพุทธพจนมาต้ังเปนหลัก พระองคตรัสวา 
“ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา” แปลวา ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล หมายความวา เรื่องของมนุษยทุกส่ิงทุกอยาง มี
ความตองการเปนมูล มีความอยากเปนตนทาง  

เพราะฉะน้ัน  

๑. เราจะตองทําความเขาใจเรื่องความอยาก ความปรารถนา ความตองการน้ี ใหชัดเจน  
๒. ในเม่ือความสุขเปนการไดสนองความตองการ หรือไดสนองความปรารถนา มันก็บงชี้วา การท่ีจะ

พัฒนาความสุขไดน้ัน ก็ตองพัฒนาความอยาก พัฒนาความปรารถนา หรือพัฒนาความตองการดวย มิฉะนั้น 

การพัฒนาความสุข ก็จะไมสําเร็จ  
เปนอันวา ความต้องการนี้ เป็นสิ่งท่ีจะต้องพัฒนา 
ก็จึงมาทําความเขาใจเรื่องความตองการ หรือความอยากกันตอไป ขอใหถือหลักความตองการนี้วาเปน

เรื่องใหญ ไมควรไปหลบไปเล่ียงท่ีจะศึกษามัน  

                                                 
2132 บางทีเราใชคําวาความตองการใหตรงกับคําวา need อยางในเศรษฐศาสตร คลายจะบัญญัติใหใหแปลคํานามพหูพจนของคําน้ี คือ 

needs วา “ความตองการจําเปน” สวนความอยากความปรารถนา ก็หมายถึง desire เปนตน ทําใหดูเหมือนกับวา ในภาษาไทยไม

มีคําที่มีความหมายตรงกับ need ของฝรั่ง จึงตองมาคิดกันใหม และหาคําตรงแทไมได ก็เลยตองใชเปนขอความหรือวลี   
คําวาตองการเชิงจําเปนนี้ นาจะตรงกับคําเกาที่เคยใชมากอนวา “จําปรารถนา” เชน ภาษิตวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา แปลวา 

“สติจําปรารถนาในที่ท้ังปวง” หมายความวา สติเปนธรรมที่ตองใชหรือจําเปนในทุกกรณี “จําปรารถนา” ก็ใกลๆ กับคําวาจําเปน แต

ไมตรงกันแท เชนในตัวอยางวา ในกระทอมหลังหนึ่ง ที่เราจะเขาไปนอน ไมมีอะไรเลย นอกจากพื้นดินที่เฉอะแฉะ และขรุขระ เราก็

บอกวา จําปรารถนาเตียง น่ีก็คือ ไมวาเราจะอยากไดหรือไม แตก็จําปรารถนา อยางคนเจ็บปวยก็จําปรารถนายา ดังน้ีเปนตน โบราณ

มีคํานี้ จึงไมสับสนระหวางคําวา ตองการ กับปรารถนา 
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ความคลุมเครือพรามัวในหลักความอยากความตองการน้ี ทําใหมองอะไรไมชัด พัฒนาไมเดินหนา 

แกปญหาไมสําเร็จ ไมวาจะเปนการศึกษา จริยธรรม วิชาการ หรือกิจการอะไรก็ตาม ถาจับจุดนี้ไมได ก็เปนอันวา
ไปไมถึงไหน ไมถึงเน้ือตัวไมถึงสาระของเรื่องน้ันๆ 

ความต้องการ คืออะไร และสําคัญอย่างไร 
ศัพทธรรมสําหรับความอยากหรือความตองการนี้ คอนขางซับซอน ตองใชเวลาทําความเขาใจเล็กนอย  

ขอยกพุทธพจนมาดูกันอีกครั้งหนึ่ง คือท่ีตรัสวา “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา” (ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปน
มูล หรือเปนราก เปนฐาน เปนตนตอ)  

คําสําคัญคือ “ฉันทะ” แปลวา ความตองการ หรือความอยาก จะแปลวาความปรารถนา ท่ีเปนคําบาลีวา 

“ปตฺถนา” ก็ได  

ท่ีวาซับซอน ก็คือ เริ่มแรก “ฉันทะ” ความตองการ หรือความอยากนี้ ในขั้นพื้นฐาน เปนคํากลางๆ ใชใน 

ทางดีก็ได ในทางรายก็ได เปนกุศลก็ได เปนอกุศลก็ได มีท้ัง กามฉันท เนกขัมมฉันท บริโภคฉันท ธรรมฉันท ฯลฯ   

ในข้ันน้ี ทานแยก “ฉันทะ” คือความตองการน้ี วามี ๒ อยาง คือ 
๑. ตัณหาฉันทะ แปลวา ฉันทะคือตัณหา หรือฉันทะท่ีเปนตัณหา (ฉันทะ คือความอยากได อยากเอา 

อยากเปน อยากมี อยากมลาย) 

๒. กัตตุกัมยตาฉันทะ แปลวา ฉันทะคือกัตตุกัมยตา หรือฉันทะท่ีเปนกัตตุกัมยตา (ฉันทะ คือความ
อยากทํา ใฝจะทํา ใฝสรางสรรค)  

อยางแรกเปนฝายราย เปนอกุศลฉันทะ อยางหลังเปนฝายดี เปนกุศลฉันทะ ท่ีจริง อยางนี้ก็ดูงาย และ
ก็ชัดดีอยู แตถอยคํายาวไปหนอย เรียกยาก  

ตรงนี้ก็มาถึงท่ีซับซอน คือ ในเวลาแสดงธรรม อธิบายธรรม หรือพูดจาส่ือสารกันทั่วไป ก็อยากใชคําท่ี

ส้ันๆ งายๆ ในท่ีสุดก็ปรากฏผลออกมาวา  
- เวลาพูดถึงฉันทะ ท่ีอยากในทางไมดี เปนอกุศล ก็ใชคําเดียวไปเลยวา “ตัณหา” (ไมตองพูดวา 

ตัณหาฉันทะ)  
- ถาจะพูดถึงฉันทะ ท่ีอยากในทางดี เปนกุศล ก็ใชคําเดียวไปเลยวา “ฉันทะ” (ไมตองไปพูดใหยาววา 

กัตตุกัมยตาฉันทะ หรือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ หรือสภาวฉันทะ ฯลฯ) 

ตอนนี้ก็เลยพูดไดงาย ส้ันนิดเดียว รูเรื่องกันไป ไมตองยืดยาดเยิ่นเยอ พอบอกวา “ตัณหา” ก็คือความ
อยากที่ไมดี (คือฉันทะฝายอกุศลน่ันเอง) พอพูดวา “ฉันทะ” ก็คือความอยากท่ีดี (คือฉันทะฝายกุศล หรือกัตตุ- 

กัมยตาฉันทะน่ันเอง)  

ถาไมรูท่ีไปท่ีมา ก็จะงง วาคําไหนหมายถึงอะไร คําไหนดี คําไหนราย ก็สับสนยุงไปหมด เชนไปเจอกาม

ฉันทะ ก็งง ไหนวาฉันทะเปนฝายดี ทําไมนี่ไมดีละ ดังนี้เปนตน จึงตองพูดทําความเขาใจกันใหชัด 

ถึงตอนน้ี ก็สรุปได คือบอกวา ความอยาก หรือความตองการนั้น มี ๒ อยาง คือ 
๑. ตัณหา คือ ความอยากความตองการท่ีเปนอกุศล ไดแก อยากได อยากเอา อยากมี อยากเปน 

อยากทําลาย 

๒. ฉันทะ คือ ความอยากความตองการที่เปนกุศล ไดแก อยากทํา (ใหมันดี) ใฝฝก ใฝศึกษา ใฝ

ปฏิบัติ ใฝจัดทํา ใฝสรางสรรค  
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ในคัมภีรภาษาบาลีช้ันอรรถกถา เมื่อทานจะแยก ๒ อยางนี้ ทานก็หาคํากลางมาต้ังกอน ไดพบวาทานใช

คําวา ปตฺถนา คือความปรารถนามาวางเปนคํากลาง แลวทานก็แยกใหดู บอกวา ปตฺถนา (คือความปรารถนา) มี 

๒ อยาง (ก็คือท่ีแยกใหดูแลวขางบนน่ันเอง) ไดแก  

๑. ตณฺหาปตฺถนา คือ ความปรารถนาที่เปนตัณหา (ปรารถนาเอา, ตองการเสพ)  

๒. ฉนฺทปตฺถนา คือ ความปรารถนาที่เปนฉันทะ (ปรารถนาดี, ตองการทําใหดี)  

มีขอสังเกตวา คนไทยทั่วไป โดยเฉพาะชาวพุทธไทยน้ีเอง พอพูดถึงความอยาก ก็มักจะบอกวาไมดี ไม

ถูก ใชไมได แลวก็ชอบบอกกัน สอนกัน ไมใหอยาก ซึ่งนับวาเปนอันตราย อาจกลายเปนการทําราย ท้ังตัดรอน

การพัฒนาคน และขัดขวางการพัฒนาสังคมประเทศชาติ 

สวนคนอีกพวกหน่ึงก็เลยเถิดไปในทางตรงขาม ชอบพูดชอบสอนวาใหอยากไดอยากเอา อยากม่ังอยาก
มี บางทีถึงกับสอนใหโลภ ใหอยากเดนอยากดัง อยากเปนใหญเปนโต บอกวาตองอยางน้ี ประเทศชาติสังคมจึงจะ

พัฒนา แตไมไดพัฒนาจริงเลย มีแตพัฒนาไปสูความพินาศ อยางนอยก็ทําใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน ท้ัง
การเมืองและเศรษฐกิจ พาคนพาโลกออกไปจากสันติภาพ 

ท้ังสองพวกน้ี ก็คือสุดโตง สุดขั้วไปคนละดาน แตเหมือนกัน รวมกันตรงท่ีมีความไมรู คือไมรูจักความ
อยาก ไมรูไมเขาใจธรรมชาติของความตองการ แลวก็จัดการกับความอยากน้ันไมถูกตอง 

เพราะฉะนั้น เรื่องความอยาก จึงตองรูจัก และแยกใหได ดังท่ีนํามาใหดูน้ัน เม่ือแยกไดแลว เรื่องราว

อะไรตางๆ ก็จะกระจางแจงชัดเจนข้ึนอยางมากมาย  
เม่ือไดเห็นความหมายท่ีแตกตางกันระหวางความอยาก ๒ แบบนั้นไปคราวๆ แลว ก็จะใหจับสาระ หรือ

ลักษณะสําคัญของความแตกตางน้ันใหจะแจงขึ้นอีก เปนการช้ีจุดสําคัญใหเดนชัดยิ่งข้ึน 

๑. ตัณหา เปนความอยากเพ่ือตัวตนของเรา หรือเพื่อตัวเราเอง เชน อยากเอาเขามาใหแกตัว เอามา

บําเรอตัว ใหตัวเสพ ใหตัวได ใหตัวเปนหรือไมเปนอยางน้ันอยางน้ี 

๒. ฉันทะ เปนความอยากเพื่อสภาวะของส่ิงน้ันๆ เอง เพื่อความดี เพื่อความงาม เพื่อความสมบูรณ

ของสิ่งน้ันๆ  

ขอยกตัวอยางงายๆ ในวัด เชนวา คนมาในวัดแลว เขาไปในบริเวณท่ีมีตนไมมากๆ เห็นกระรอกกระแต
ว่ิงโลดเตนกระโดดกระโจนไปมา  

คนหน่ึงก็ช่ืนชม มองวา เจากระรอกนี้นาดู คลองแคลว มันกระโดดไปกระโดดมา ดีนะ เปนภาพท่ีงามตา 
ขอใหกระรอกเหลานี้มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ทําหมูไมท่ีรมรื่นใหงดงามนาเพลินใจ ชวยใหวัดเปนรมณียสถาน
นานเทานานตอไปเถิด อยางนี้คืออยากเพื่อสภาวะท่ีเต็มสมบูรณของส่ิงน้ันเอง เรียกวามีความอยากหรือความ

ตองการท่ีเปนกุศล เปนฉันทะ  
สวนอีกคนหน่ึง ก็เห็นกระรอกตัวเดียวกันน้ันแหละ แตเขามองไปก็คิดไปวา เจากระรอกตัวนี้อวนดี เน้ือ

มาก ถาเราจับได เอาไปลงหมอแกงเย็นน้ี คงอรอยทีเดียวละ น้ีคืออยากเพื่อตัวตนของตนเอง เรียกวามีความ

อยากท่ีเปนอกุศล เปนตัณหา  
อีกตัวอยางหนึ่ง นักเรียนจบมัธยมศึกษาแลว คิดเลือกจะเรียนแพทย  

คนหนึ่งอยากเปนแพทย เพราะอยากมีรายไดมาก อยากหาเงินงาย จะม่ังคั่งร่ํารวย และมีหนามีตา มี

เกียรติสูง น้ีคืออยากเพื่อตัวตนของตนเอง เรียกวามีความอยากหรือความตองการท่ีเปนอกุศล ก็เปนพวกตัณหา 
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สวนอีกคนหนึ่งอยากเปนแพทย เพราะอยากทําใหคนหายจากโรค อยากเห็นประชาชนแข็งแรงมีสุขภาพ

ดี อยากใหชาวบานพนความเดือดรอน อยากใหบานเมืองมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพอยูกันรมเย็นเปนสุข อยางนี้คือ

อยากเพ่ือสภาวะท่ีเต็มสมบูรณของส่ิงน้ันๆ ท่ีเปนวัตถุประสงคอยางตรงไปตรงมาของอาชีพแพทยน้ันเอง เรียกวา

มีความอยากหรือความตองการท่ีเปนกุศล เปนฉันทะ 
คนมีความอยากตองการอยางไหน เม่ือเขาไดสนองความตองการอยางน้ัน เขาก็มีความสุข ดังน้ัน 

ความสุขของคนจึงตางกันไปตามความตองการ  
คนหน่ึงอยากใหกระรอกแข็งแรงสมบูรณเปนอยูสุขสบายของมัน พอเห็นกระรอกนั้นกระโดดโลดเตนรา

เริงดี ความตองการของเขาก็ไดรับการสนอง  เขาก็มีความสุขทันที   

อีกคนหนึ่งอยากเอากระรอกมาตมกินใหล้ินของตัวไดอรอย ตองไลจับไลยิงเอากระรอกน้ันมาตมมาแกง
ใหมันตาย จนกวาตัวเองจะไดกิน ความตองการของเขาจึงจะไดรับการสนอง แลวเขาจึงจะมีความสุข  

มองกวางไกลออกไป คนมีฉันทะรักท่ีจะทําเหตุของความเจริญ คนมากดวยตัณหาไดแตรอเสพผลของ

ความเจริญนั้น พูดส้ันๆ วา พวกฉันทะเปนนักสราง พวกตัณหาเปนนักเสพ พวกฉันทะจึงมีความสุขในการ

สรางสรรค พวกตัณหาจึงมีสุขตอเม่ือไดเสพ  
ในสังคมท่ีเปนอยูน้ี ไมอาจหวังวาจะทําการใดใหกระแสตัณหาเหือดหายไปได หรือจะใหวิถีของฉันทะ

ขยายข้ึนมาเปนใหญ ส่ิงท่ีพึงทํา คือพยายามดุลไว ไมปลอยใหกระแสตัณหาทวมทนไหลพาลงเหวไป และคอย
สงเสริมวิถีแหงการสนองฉันทะใหดําเนินไปได  

ตราบใด คนผูมีความสุขในแนวทางของการสนองฉันทะ ยังมีเปนหลักเปนแกนอยู สังคมมนุษยก็จะยัง

พอดําเนินไปได  

ส่ิงท่ีจะตองทําตลอดเวลา ก็คือ ความไมประมาทในการพัฒนามนุษย ใหกาวหนาไปในการพัฒนา

ความสุข  

พอจะได้ใจพองฟูข้ึนไป เป็นปีติ ได้สมใจสงบลงมา เป็นความสุข 
กอนจะพูดตอไปถึงหลักในการปฏิบัติจัดการกับความตองการ ขอแทรกเรื่องนารู ท่ีจะชวยใหเขาใจหรือ

รูจักความสุขไดชัดเจนมากขึ้น 

ไดบอกแลววา ความสุข คือการไดสนองความตองการ หรือความสมอยากสมปรารถนา  

ท่ีจริง ความสมอยาก หรือการไดสนองความตองการน้ัน พูดอีกสํานวนหนึ่ง ก็คือ การทําใหความตองการ

สงบระงับไปน่ันเอง เหมือนอยางระงับความกระหาย ดวยการดื่มน้ํา หรือระงับความหิว ดวยการกินอาหาร เม่ือ

ความหิวคือความตองการอาหารสงบไป หรือเมื่อความกระหายคือความตองการนํ้าสงบไป ก็เปนความสุข 

ดังน้ัน เม่ือพูดตามความหมายน้ี ความสงบระงับไปของความตองการนั่นเอง เปนความสุข หรือพูดให

ส้ันวา ความสุขคือความสงบ 

ทีน้ี ในการสนองความตองการ หรือสมอยากสมปรารถนานั้น จิตใจกวาจะมาถึงความสงบท่ีเปนภาวะ

แหงความสุข บางทีก็ไดประสบหรือไดเสวยภาวะที่นาช่ืนชมยินดีมาเปนลําดับหลายขั้นหลายอยาง โดยเฉพาะท่ี

เดนก็คือ “ปติ” ซึ่งมักพูดเขาคูเขาชุดกันวา “ปติสุข” 

ถาเรามองเห็นและเขาใจภาวะจิตท่ีเปนขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการสนองความตองการนี้แลว ก็จะ

เขาใจชัดเจนยิ่งข้ึนวาความสุขเปนความสงบอยางไร และความสงบนั้น มีความหมายสําคัญแคไหนและดีอยางไร 
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เริ่มท่ีปติ กับสุขน่ีแหละ วาไปตามหลักกอน ทานพูดใหงายวา ความปล้ืมใจในการไดอารมณท่ีปรารถนา 

เปนปติ การเสวยรสอารมณท่ีไดแลว เปนสุข เชน คนเดินทางกันดารมาแสนเหน็ดเหนื่อย เมื่อเห็นน้ําหรือไดยิน

วามีน้ํา ท่ีจะไดกินไดด่ืม ก็เกิดปติ พอเขาไปสูรมเงาหมูไมและไดลงด่ืมกินอาบนํ้าน้ัน ก็มีความสุข 

เพื่อใหเขาใจชัดยิ่งขึ้น ทานแสดงตัวอยางใหเห็นเปนข้ันเปนตอนไว
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กันดารมาแสนไกล แดดก็รอนจนเหง่ือโซมตัว ท้ังหิวท้ังกระหายเหลือเกิน  

ถึงจุดหน่ึงเห็นคนเดินทางสวนมา ก็ถามวา ในทางท่ีผานมามีนํ้าดื่มท่ีไหนบางไหม นายคนนั้นตอบวา 

โนน ดูสิ ขางหนาโนน ทานผานดงน้ันไป จะมีท้ังสระน้ําใหญและไพรสณฑ พอไดฟงคําบอกแคนั้น เขาก็ดีใจ

เหลือเกิน ราเริงข้ึนมาเลย 

เม่ือเดินตอจากท่ีนั้นไป ไดเห็นกลีบ กาน ใบ และดอกบัว เปนตน ท่ีตกเกล่ือนบนพื้นดิน ก็ยิ่งดีใจราเริง

มากข้ึนๆ เมื่อเดินตอไปอีก ก็ไดเห็นคนมีผาเปยกผมเปยก ไดยินเสียงไกปาและนกยูง เปนตน แลวใกลเขาไปๆ 

ก็เห็นไพรสณฑเขียวในบริเวณเขตสระนํ้า เห็นดอกบัวท่ีเกิดในสระ เห็นนํ้าใสสะอาด เขาก็ยิ่งดีใจราเริงปลาบปล้ืม

ยิ่งขึ้นไปๆ ทุกทีๆ  
แลวในท่ีสุด มาถึงสระ ก็กระโจน หรือกาวลงไป พอถึงนํ้า ไดสัมผัส ก็ฉํ่าช่ืน ใจท่ีฟูขึ้นพองออกไป ก็สงบ

เขาท่ี เขาอาบดื่มตามชอบใจ ระงับความกระวนกระวายหมดไป เค้ียวกินเหงารากใบบัว เปนตน จนอิ่มหนํา แลว

ข้ึนจากสระ มาลงนอนใตรมไมเย็นสบาย มีลมออนๆ โชยมา พูดกับตัวเองวา สุขหนอๆ  

ตามตัวอยางท่ีทานยกมาเปรียบเทียบน้ี จะเห็นวา  
ความดีใจปลาบปล้ืมราเริง นับต้ังแตชายผูนั้นไดยินวามีสระน้ําและหมูไม จนกระท่ังไดเห็นนํ้า น้ันคือ 

ปติ ซึ่งเปนอาการราเริงยินดีในอารมณท่ีเปนขั้นกอนหนา   
สวนการท่ีเขาไดลงไปอาบนํ้า กิน ดื่ม แลวนอนรําพึงวา สุขหนอๆ ท่ีใตรมไมเย็นสบาย มีสายลมออนๆ 

โชยมา นี้คือ สุข ซึ่งอยูในตอนที่ไดเสวยรสอารมณ 

ปติน้ันมีลักษณะฟู พอง พลุงขึ้น ซูซา ซาบซาน ปลาบปลื้ม ซึ่งก็แสนจะดีอยางย่ิง แตถึงจะดีอยางไร ปติ

จะคางอยูไมได เพราะยังไมสม ยังไมลุจุดหมาย สุดทายก็ตองมาจบลงท่ีความสุข ตองดีสุดตรงท่ีสุข ซึ่งก็คือสงบ

เขาท่ีน่ันเอง  
ถายังไมสงบ ก็ยังไมสม ยังจบยังสมบูรณไมได จึงมาดีท่ีสุดตรงท่ีสมและสงบลงได เรียกวาเปนสุข 

ท่ีจริง ถาดูใหละเอียด แยกใหครบ ยังมีภาวะจิตอีกชวงหนึ่ง อยูระหวางปติกับสุข อันน้ีก็สําคัญ เม่ือกี้ 

เรามองแตดานที่จะไดสนองระงับดับความตองการไดสมอยากสมปรารถนา คือดานได แตเมื่อดูใหละเอียด ก็ดู

ดานของตัวความตองการเองดวย  

ความตองการน้ันก็มีอาการของมันเอง คือ ความรุนเรา ความเรารอน ความกดดัน ยิ่งถารุนแรง ก็
กลายเปนความกระวนกระวาย ความเครียด ความกระสับกระสาย จนถึงขั้นทุรนทุราย  

ทีน้ี ในกระบวนการสนองความตองการนั้น เมื่อเขามาในข้ันตอนของการสนองที่จะไดสมปรารถนา 

ขณะท่ีปติฟูฟาแรงขึ้นน้ันเอง อีกดานหนึ่ง มันก็ทําใหความกระวนกระวาย เครียด เขม็ง กระสับกระสายที่เปน

อาการของความตองการ ซึ่งมีผลท้ังตอจิตและกาย ไดผอนคลาย ระงับไป หายเรารอน เย็นลง ราบลง กลายเปน

ความเรียบรื่น ภาวะน้ีเรียกวา “ปสสัทธิ”   
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ปสสัทธิน่ีแหละ เปนตัวนําโดยตรงเขาสูความสุข เพราะฉะน้ัน เม่ือซอยละเอียดใหชัด ทานจึงพูด

ตามลําดับดังนี้วา “ปติ ปสสัทธิ และสุข” 

(ความตองการฝายตัณหา จะมีอาการเรารอน กระวนกระวาย เครียด เปนตนน้ีไดเต็มท่ี เพราะอยูบน

ฐานของโมหะ และอิงกับความยึดถือตัวตน แตความตองการฝายฉันทะมากับปญญาเปนปกติอยูแลว ปญญาจึง

ทําหนาท่ีจัดปรับแกและกันปญหาเหลาน้ีไปพรอมในตัว) 

พอพูดถึงอาการของความตองการ ก็เลยมีแงซับซอนเล็กนอยที่ควรจะพูดไวประกอบความรูดวย คือ 

นอกจากการระงับความตองการดวยการสนองท่ีพูดมาน้ัน ก็มีการระงับความตองการดวยการไมสนอง ซึ่งเปน

การกระทําในทางตรงขาม  

ทีนี้ เม่ือความตองการเกิดข้ึน ถาพยายามระงับดวยการไมสนองมัน ไมยอมตามมัน โดยขัดขวางหรือขัด

ขืนฝนใจ กดขมหรือบังคับ ก็จะยิ่งทําใหมีอาการรุนแรง เกิดความเรารอนกระวนกระวายทุรนทุรายมากขึ้น และ

อาจจะระบายหรือระเบิดออกมา ทําใหเกิดทุกขแกตน และเปนภัยแกคนอื่นมากมาย แลวในโลกน้ี ก็แกไขกัน

ดวยวิธีสรางโทษภัยแบบตอบโตหรือตอบแทนยอนกลับไป และเปนการขูไว ไมใชสงบจริง 

เม่ือมาเขาสูกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาคน การมีจิตสํานึกท่ีจะฝกตนก็ชวยไดระดับหนึ่ง แมจะฝนใจ 
แตขางดีก็มีผลท่ีรูสึกวาไดฝกตนข้ึนมา แลวก็อาจจะดีใจท่ีไดทดสอบกําลังความสามารถในการฝกตนนั้น  

แตการฝกฝนพัฒนายังมีวิธีมากกวาน้ี ท้ังวิธีการทางจิต และทางปญญา 
วิธีทางจิต ก็เชน การใหฝายกุศลมีกําลังเหนือกวา อยางงายๆ ก็เชน ใหฉันทะ ท่ีใฝรูใฝดี ท่ีอยากคนควา

หาความรู แรงเขมกวาตัณหา ท่ีใฝมั่วใฝเสพ ท่ีอยากหนีโรงเรียนไปกินเหลากับเพื่อนสุราบาน  
อีกอยางหนึ่งคือใชวิธีแทนที่ เชน มองไปท่ีเงินของคุณ จ. อยากจะขโมยเอาเสีย แตนึกถึงวาคุณ จ. หา

เงินมาดวยความยากลําบาก มีทุกขมากอยูแลว ไมควรไปเพิ่มทุกขใหเขา เกิดกรุณาหรือการุณยข้ึนมา ตัณหาก็

แหงหายสงบไป  

สวนวิธีทางปญญา ก็เชนวา เขาเอาทองคํามาขายใหในราคาแสนจะถูก ก็ตาลุกอยากไดเหลือเกิน แตพอ

รูทันวาเปนทองเก ความอยากไดก็หายวับไปหมดส้ิน สงบลงได แตปญญาอยางน้ี ควรเรียกลอวาเปนปญญา

เทียม แครูทันทองเก พอแกปญหาเฉพาะหนาไปที  

จะเปนปญญาแท ก็ตองอยางพระสาวกท่ีมองเห็นความจริงวา เงินทองเพชรนิลจินดาประดาทรัพย ไมใช
แกนสารของชีวิต ไมเปนของเราของเขาของใครจริง ทําชีวิตใหดีงามประเสริฐเปนสุขแทจริงไมได ท้ังเราท้ังมันก็
เปนไปตามธรรมชาติ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาท้ังน้ัน ถาจะอยูกับมัน ก็ตองใชประโยชนอยางรูเทาทัน ไมใหเปน
เหตุกอโทษทุกขภัย เม่ือจะเปดโลงสูความเปนอิสระเสรีมีสุขท่ีแท ก็สละละไดท้ังหมดในทันที อยางน้ีคือปญญาที่
ทําใหตัณหาไมมีท่ีต้ังตัว จึงสงบจริง 

รวมแลว ไมวาจะสงบระงับดวยการสนองความตองการก็ตาม หรือสงบระงับดวยวิธีทางจิตทางปญญาให
ไมตองสนองความตองการท่ีไมถูกไมดีก็ตาม ความสงบน้ันก็เปนความสุข และความสุขก็คือความสงบ สันติเปน
สุข สุขเปนสันติ คือสันติสุข ดังความหมายท่ีไดวามา 
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สองทางสายใหญ่ ที่จะเลือกไปสู่ความสุข 

เรื่องความตองการน้ีสําคัญมาก ถึงแมต้ังหลักไวใหเห็นกันแลว ก็ยังมีแงมุมปลีกยอยท่ีควรพูดเพิ่มเติม

อีก ใหเกิดความคุนเคยไว  

อยางงายๆ ตามปกติ คนทั่วไป ก็มีท้ังฉันทะ และตัณหา เปนตนทุนอยูดวยกัน ขอสําคัญอยูท่ีวา คนผูมี

หนาท่ีรับผิดชอบสังคม หรือผูอยูในฐานะท่ีควรเปนกัลยาณมิตร จะตองเขาใจหลักความตองการนี้ และรูจัก

สงเสริมความตองการฝายฉันทะข้ึนไป พรอมกับรูจักคุมและขัดเกลาความตองการฝายตัณหา อยางนอยใหเปน

กระแสรองอยูเรื่อยไป  

ดานฉันทะท่ีเปนทุน ก็เชนวา คนท่ัวไป อยูไหนไปไหน ก็อยากเห็นสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบ

เรียบรอย สะอาดตา เม่ือไดสัมผัสธรรมชาติท่ีงดงามรื่นรมย ก็ชื่นชมสบายใจ มีความสุข และอยากใหส่ิงท้ังหลาย

โดยรอบอยูในสภาวะท่ีดีงามสมบูรณอยางน้ัน อยากใหผูคน สัตว ตนไม แมกระท่ังหญา ขึ้นไปถึงทองฟา สดชื่น 

งาม นาอิ่มตาอิ่มใจ  

แมแตรางกายแขนขาหนาตาของตน ก็อยากใหแข็งแรงสะอาดหมดจดสดใส อยูในภาวะท่ีดีงามสมบูรณ

ของมัน (ตรงนี้เปนจุดสังเกต ท่ีใชไดดี ในการฝกแยกฉันทะกับตัณหา) 

พรอมกันน้ัน อีกดานหน่ึง คนทั่วไปก็ตองการสนองความตองการทางผัสสะของตน ตองการเสพรูป รส 
กล่ิน เสียง สัมผัสกาย ท่ีเปนอารมณอันนาพอใจ ท่ีชอบใจ ท่ีทานใชคํารวมๆ เรียกวา อามิส บาง วา กาม บาง  

เน่ืองจากพวกกามอามิสนี้ มีสัมผัสท่ีหยาบ มีการกระตุนเราท่ีแรง จึงมีกําลังลอเราชักพาไปไดมาก ความ

รูเทาทันท่ีจะไมหลงตามเหยื่อลอจึงตองไดรับการย้ําเนน 

ทีนี้ มาดูความอยาก ๒ อยางนั้นเทียบกัน ใหเห็นความหมายชัดขึ้นไปอีก  
บอกแลววา ความอยากอยางท่ี ๒ ท่ีเปนกุศล คือฉันทะน้ัน เริ่มอยางงายๆ ดวยความรูสึกช่ืนชมยินดี

พอใจ ในความดีความงามความสมบูรณของส่ิงน้ันๆ  
ทีน้ี เมื่อมีความพอใจ มีความตองการที่จะไดรับความพอใจอยางน้ัน แตถาส่ิงน้ันๆ ตลอดจนคนน้ันๆ 

ยังไมมีความดีงามสมบูรณ หรือมี แตยังไมเต็มท่ี ก็แลวแต ก็อยากใหมันดี อยากใหมันงาม อยากใหมันสมบูรณ  
เมื่ออยากใหมันดีงามสมบูรณ แตมันยังไมเปนเชนน้ัน จะตอไปอยางไร นี่ก็คือมาถึงข้ันท่ีอยากทําส่ิง

น้ันๆ ใหมันดีงามสมบูรณ ตรงนี้แหละท่ีจะไดเจอตัวฉันทะจริงๆ ท่ีทานเรียกวา “กัตตุกัมยตาฉันทะ” (ฉันทะคือ

ความอยากทํา)  

พอพูดมาถึงตรงนี้ ก็คงมองเห็นแนวทางของการท่ีจะพัฒนาความตองการท่ีเปนฉันทะน้ันตอไป 

ทีน้ี เพ่ือเทียบกันตอไป ก็หันมาดูความอยากประเภทตัณหา ท่ีเปนอกุศล คือความพอใจใครอยากในรูป 

เสียง กล่ิน รส และสัมผัสกาย ท่ีมาสนองความตองการในการเสพ อันนี้เรียกงายๆ วา ความอยากเสพ พออยาก
เสพข้ึนมา มันก็คือการอยากไดอยากเอาเพื่อตัวเรา ตรงนี้ขอแตกตางอยางพิเศษก็โผลออกมา  

อะไรท่ีโผลข้ึนมาตอนนี้ น่ันก็คือ พอความอยากแบบนี้เกิดขึ้น ก็ตองมีตัวเจาของเรื่องขึ้นมา คือมีตัวท่ีจะ

เปนผูไดผูเอาผูเสพ แมแตเปนผูอยาก มีตัวผูอยาก ตัวผูได ตัวผูเสพ ชัดข้ึนมาเลย คืออยากไดอยากเอามาใหแก

ตัว เพ่ือตัวจะไดเสพ น่ีคือจุดกําเนิดของ “ตัวตน” 
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แตถาเปนความอยากประเภทที่ ๒ คือฉันทะ ก็มีลําดับการทํางานตางไปอีกแบบหน่ึงเลย อยางท่ีวาแลว 

คือ พออยากในความดีความงาม พอใจ ชื่นชมในความดีความงามความสมบูรณของสิ่งน้ันๆ  
พอเห็นมันเปนอยางนั้น ก็มีความสุขอยูขั้นหนึ่งแลว โดยยังไมตองทําอะไร พรอมกันนั้น ก็อยากใหส่ิง

น้ันมันดีของมัน ใหมันงามของมัน ใหมันสมบูรณของมันตอไป  

ทีน้ี ถามันยังไมดี ยังไมงาม ยังไมสมบูรณ ก็อยากใหมันดีมันงามมันสมบูรณ ทีน้ีทําอยางไร เมื่ออยาก
ใหมันดีมันงาม แตมันยังไมดีไมงาม ไมสมบูรณ ก็อยากทํา ใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสมบูรณ  

เม่ือจะทําใหมันดีใหมันงามใหมันสมบูรณ แตไมรูวาจะทําอยางไรมันจึงจะดีจึงจะงามจึงจะสมบูรณ  
ถึงตอนน้ี ระบบเหตุปจจัยก็มาเรียกรองเอง คือก็เลยอยากรูวาจะตองทําอะไรอยางไร เพื่อใหมันดีงาม

สมบูรณ  ถึงตรงน้ีก็คือเกิดความอยากรู้ หรือความใฝท่ีจะรู  

ตามลําดับน้ี เห็นไดวา ความหมายของ “ฉันทะ” น้ัน กวางมาก ต้ังแตช่ืนชม (มีความสุข) ดวยความ

ยินดีพอใจในความดีความงามความสมบูรณของส่ิงนั้นๆ คนนั้นๆ แลวก็อยากใหส่ิงน้ันๆ คนน้ันๆ ดีงามสมบูรณ
สดใสมีความสุขตอไป หรือไมก็อยากทําใหส่ิงน้ันๆ คนน้ันๆ มีความดีงามสมบูรณสดใสมีความสุข แลวก็อยากรู
วาจะทําอยางไร ส่ิงน้ันๆ คนน้ันๆ จึงจะดีงามสมบูรณมีความสุขไดอยางน้ัน  

จุดตางอยางแรกท่ีควรสังเกตไว คือ ฉันทะตองการใหคนใหของน้ันๆ ดีงามสมบูรณเต็มตามสภาวะของ

เขาของมัน เม่ือเราพบคนหรือของท่ีดีงามสมบูรณตามสภาวะ ความตองการของเราก็ไดรับการสนองเดี๋ยวน้ันเลย 

เราจึงมีความสุขไดทันที เชนที่มีความสุขกับธรรมชาติ ตางกับตัณหาซึ่งตองรอสนองดวยการไดเสพจึงมีความสุข 

จุดตางอยางสําคัญยิ่งก็คือ ตลอดกระบวนการของความอยากแบบฉันทะนี้ มีแตความอยาก แตไมเกิด

ตัวผูอยาก หรือตัวตนท่ีจะทําอะไรๆ (ตรงขามกับกระบวนการของตัณหา ท่ีจะตองเกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นมาเปนผู

เสพ เปนเจาของ เปนผูครอบครอง) 

ถาระหวางมีฉันทะ หรือทําอะไรอยูดวยฉันทะ เกิดมีความรูสึกตัวตนขึ้นมา ก็แสดงวากิเลสสังกัดอัตตา
ไดโอกาสแฝงตัวเขามาแลว และตัวท่ีมักเขามาแบบออนๆ ก็คือ มานะ (ความถือตัว, ความรูสึกอยากใหตัวสําคัญ) 

ตัวแทของฉันทะท่ีอยากโดยไมตองเกิดมีตัวผูอยากน้ี ก็คืออยากทํา เพราะฉะนั้น คําวาฉันทะหรือความ

อยากท่ีเปนกุศลนี้ ทานจึงใหความหมายวา ไดแก กัตตุกัมยตาฉันทะ  
ไมวาท่ีไหน  พอแสดงความหมาย  หรือจํากัดความ  ก็บอกวา  “ฉนฺโทติ กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท” ฉันทะ คือ

ความตองการท่ีเปนความอยากจะทํา (ใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสมบูรณ)  

ท่ีพูดซ้ําบอยน้ี ก็เพราะเปนเรื่องสําคัญมาก มันเปนตนทางของการท่ีจะพัฒนามนุษย  
พอเรามีฉันทะ อยากใหอะไรๆ ดี งาม สมบูรณ ถาเห็นแมแตพื้นบานพื้นบริเวณวัดวามันสะอาดดีงาม 

เราก็ชื่นชม สบายใจ แตถาเห็นมันสกปรก ยังไมสะอาด เราก็อยากใหมันสะอาดใหมันเรียบรอยดี แลวเราก็

อยากจะทําใหมันสะอาด เราก็ไปฉวยไมกวาดมา แลวก็ทํางานกวาดไป ถาเราไมรูวาจะกวาดอยางไร เราก็อยากรู
วิธีท่ีจะกวาด แลวเราก็ไปหาเรียนวิธีกวาดเอามา เม่ือเรารูวิธีแลว เราก็มาทําการกวาด แลวเราก็พัฒนาความเปน

นักกวาดขึ้นมา ก็เชี่ยวชาญชํานาญ กวาดไดเกงข้ึนๆ พรอมท้ังมีความสุขไปดวยตลอดเวลาที่กวาด 

น่ีก็คือกระบวนการท่ีเรียกวาการศึกษา เพราะฉะน้ัน ฉันทะนี้ จึงเปนตนรากของกระบวนการศึกษา หรือ

การพัฒนามนุษย 

แตถาตัณหามา จะไมเกิดกระบวนการของการศึกษาอยางน้ี พอตัณหามา อยากจะได เอามาใหตัวเสพ 

พอไดมา พอไดเสพ ก็จบ  
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ถ้าการศึกษาพัฒนาคนให้มีความสุขด้วยฉันทะได้ จริยธรรมไม่หนีไปไหน  

ถึงตรงนี้ก็จะตองเนนดวยวา การพัฒนาความสุขน้ัน เปนการพัฒนาชีวิต เปนการพัฒนาสังคม และเปน
การพัฒนาธรรมอยางอื่นๆ ไปดวยพรอมท้ังหมด  

โดยเฉพาะที่เรามักพูดกันบอยๆ เวลาพูดถึงเรื่องศาสนา คือเรื่องจริยธรรม บางทีก็พูดคูกันวา “ศาสนากับ
จริยธรรม” โดยโยงเรื่องจริยธรรมไปเปนเรื่องของศาสนา  

เมื่อโยงอยางน้ี ก็ตองบอกดวยวา การพัฒนาความสุขน่ันแหละ เปนการพัฒนาจริยธรรม และในทาง

กลับกัน การพัฒนาจริยธรรม ก็ตองเปนการพัฒนาความสุข  
ท้ังนี้ ถาทําถูกตอง ก็จะรูความหมายที่แท ท้ังของจริยธรรม และของความสุขดวย 
ในเม่ือพูดถึงจริยธรรม ก็เลยขอต้ังขอสังเกตแทรกไวเปนพิเศษ วา จริยธรรมในความหมายท่ีเราใชกันน้ี 

มักจะเปนไปในเชิงท่ีใหเกิดความรูสึกคอนขางจะฝนใจทํา  
อยางเชนจะใหคนประพฤติดี ก็คิดกันพูดกันวา ตองไมทําโนน ตองไมทํานี่ ท่ีเปนการเสียหาย ไมทําบาป 

ไมทําช่ัว มักใหเกิดความรูสึกเหมือนกับวา ฝนใจ หรือจําใจตองทํา  
ทีน้ี ถามองตามหลักธรรมที่แท การพัฒนาจริยธรรมก็เปนดานหน่ึงของการพัฒนาความสุข ถาเปน

จริยธรรมท่ีแท ก็ตองเปนจริยธรรมแหงความสุข ถาเปนจริยธรรมท่ี “ฝนใจ” หรือเปนไปดวยทุกข ก็ยังเปน 

จริยธรรมจริงไมได เอาดีไมได และจะไปไดไมไกล กาวไมถึงไหน 

ท่ีวาน้ี มิใชหมายความวา จริยธรรมจะไมมีการฝนใจเสียเลย ก็มีบาง และท่ีจะมีการฝนใจน้ัน ก็มี ๒ 
อยาง คือ 

ก) ในข้ันตนๆ อาจมีการฝนบาง เหมือนในการบวก อาจมีลบบาง แตพอเขาทางดีแลว เปนจริยธรรม

แท เปนนักฝึก ท่ีกาวหนา ก็บวกไปๆ ของท่ีราย ก็หลุดหาย ไมตองมัวลบ เพิ่มข้ึนมาๆ ก็แจกกัน

ไปๆ จนเต็มแลว ก็แจกออกไป ใหอยางเดียว 

ข) เปนเรื่องเกี่ยวกับความแตกตางกันของมนุษย สําหรับคนพวกหนึ่ง ท่ีพระเรียกวา พวก “ทุกขา 

ปฏิปทา” ก็จะฝนใจมากสักหนอย แตพอเต็มใจฝืน อยากฝนตัวเอง ก็กลายเปนฝก แทนที่จะทุกข์ที่
ต้องฝืน ก็กลายเป็นสุขท่ีได้ฝึก ทีนี้ก็เดินหนาได และอาจจะไปถึงขั้นดี 

อันน้ีก็ขอต้ังเปนขอสังเกตสําคัญไว  

เม่ือพูดถึงจริยธรรมแลว ก็โยงไปถึงการศึกษา ก็เลยซอนเขามาดวย คือคนเรานี้ ทางพระทานเรียกวาเปน
สัตวท่ีตองฝก จะดีเลิศประเสริฐได ก็ดวยการฝก  

การฝึก ก็คือศึกษา ศึกษา ก็คือพัฒนา พัฒนาชีวิตดวยการศึกษา โดยคนตองฝกตนใหดียิ่งขึ้น เอาดีได

ดวยการฝก จะอยูแคสัญชาตญาณไมได จึงเรยีกวาเปนธรรมชาติของมนุษย  
ในเม่ือธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก จะดีจะเลิศจะประเสริฐไดดวยการฝก ก็แสดงวา 

การศึกษาเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย เปนธรรมชาติของมนุษยอยางน้ันเอง ท่ีจะตองเจริญงอก

งามข้ึนไปดวยการศึกษา จึงย้ําไวใหชัดอกีทีวา “มนุษย์ คือสัตว์ที่ต้องศึกษา” 
ทีนี้ ถาการศึกษาเดินไปถูกทาง เปนไปดวยดี ก็จะตองเปนการศึกษาท่ีมีความสุข คือศึกษาดวยความสุข 

หรือเปนการศึกษาแหงความสุข ถาคนไมมีความสุข ก็ตองสงสัยวายังไมใชการศึกษาท่ีแท ยังไมใชการศึกษาที่

ถูกตอง  
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การศึกษาน้ันพัฒนาชีวิตคน เม่ือคนมีการพัฒนาดวยการศึกษา ชีวิตของเขาก็พัฒนาขึ้นไปๆ เขาก็ดําเนิน

ชีวิตไดถูกไดดีย่ิงข้ึนๆ การดําเนินชีวิตท่ีดีท่ีถูกตองนั้นนั่นแหละ เรียกวา “จริยธรรม” 
เพราะฉะน้ัน จริยธรรมกับการศึกษาจึงตองมาดวยกัน แตท่ีจริง ไมตองบอกวา “ตอง” หรอก เพราะเม่ือ

มันเปนธรรมชาติ พอถูกตองแลว มันก็เปนอยางนั้นของมันเอง ควรพูดใหมวา จริยธรรมกับการศึกษาจึงมา

ดวยกัน 

น่ีก็หมายความวา ตัวมนุษยน้ี เปนสัตวซึ่งมีธรรมชาติท่ีจะตองฝก ตองหัด ตองพัฒนา ตองมีการศึกษา 
และเมื่อศึกษาถูกตอง เปนไปตามธรรมชาติของเขาน้ัน สอดคลองกันแลว เขาก็จะยิ่งเจริญงอกงามมีความสุข

ยิ่งขึ้น การศึกษาก็จึงเปนการพัฒนาความสุขไปดวย และพรอมกันน้ัน รวมอยูดวยกัน ก็พัฒนาทุกอยางท่ีอยูใน

ตัวคนนั้น ก็คือพัฒนาคนหมดท้ังตัว พัฒนาทั้งคน พัฒนาทั้งชีวิตของเขานั่นเอง  
น่ีแหละมันจึงไปดวยกัน ท่ีวา การศึกษาคือการพัฒนาความสุข การศึกษาเปนการพัฒนาจริยธรรม การ

พัฒนาจริยธรรมเปนการพัฒนาความสุข ฯลฯ อะไรตออะไรท้ังหมดนั้น ก็คืออยูในนี้  
ก็อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสน่ันแหละวา ถาทําเหตุปจจัยถกูตอง ก็ไมตองไปเรียกไปรอง ธรรมชาติก็เปนไป

ของมันเอง ทานวา เม่ือเกิดปติแลว กายใจก็เรียบรื่นผอนคลาย ไมตองไปเรียกรอง ไมตองแมแตต้ังใจ ปสสัทธิก็

ตามมา ตามธรรมดาของธรรมชาติ ท่ีมันเปนเชนน้ันเอง  

เหมือนแมไกอยากเห็นลูกไก ก็ข้ึนไปกกไขตามเวลา พอถึงวาระ ลูกไกก็กะเทาะเปลือกไขออกมา แตถา

แมไกไมข้ึนไปกกไข ถึงจะไปยืนตะโกนรองท้ังวันที่หนาเลา ท้ังเหนื่อยเปลา และไขก็เนา ไมวาลูกเตาหรือลูกไก ก็

ไมออกมา 

 สมัยกอน เลิกสงครามโลกใหมๆ รถยนตยังไมทันสมัย เทคโนโลยียังไมกาวหนาอยางเด๋ียวนี้ เวลาจะ

ออกรถ ตองเอาคนท่ีลํ่าสันแข็งแรงมายืนหนารถ ออกแรงเต็มท่ี หมุนเหล็กสตารต บางทีกวาเคร่ืองจะติดสตารต

รถได เหนื่อยแทบแย แตเด๋ียวน้ีเอานิ้วขยับนิดเดียว เครื่องก็ติด สตารตรถไดทันที  

ตรงน้ีคือใหแยกและตอกระบวนการของมนุษย กับกระบวนการของธรรมชาติ เราจะใชประโยชนจาก

กระบวนการของธรรมชาติ เราก็จัดทํากระบวนการของมนุษยข้ึนมาเรียกกระบวนการของธรรมชาติใหทํางาน จะ

เหนื่อยจะยากลําบากนักหนาหรือไม ก็ในตอนกระบวนการของมนุษยท่ีวาทําอยางไรจะเชื่อมใหกระบวนการของ

ธรรมชาติมารับชวงตอไปได  

ถาจัดกระบวนการของมนุษย โดยเฉพาะในข้ันสมมุติ ใหดีใหมีประสิทธิภาพได พอเชื่อมใหกระบวนการ

ของธรรมชาติมารับชวงไป มนุษยก็สบาย ลงไปน่ังหัวเราะไดเปรมปรีดิ์  

ถาทําไดถูกตองตรงอยางน้ี ตัวคนน้ัน ก็ไมตองฝนใจ คนอื่นจนถึงรัฐ ก็ไมตองมาใชอํานาจบังคับซอนขึ้น
ไปอีกที 

หนาท่ีของมนุษยก็คือแค รูเหตุปจจัย แลวทําใหถูกตอง  ไมตองไปรอง ไมตองไปฝน  

แตสําหรับบางคน บางทีถาจะไมฝนธรรมชาติ กลายเปนฝนใจตัวเอง ก็ตองหัดเต็มใจฝน และพอเต็มใจ

ฝน อยากฝนตัวเองไดแลว การฝนนั้นกลายเปนการฝกไป ธรรมชาติก็จะเดินหนาพากาวไปเอง 

ทีน้ี ดังท่ีวาแลว การศึกษาเปนการพัฒนาคน ใหมีความสุขและมีคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีดีย่ิงข้ึนๆ แลวชีวิต
ของเขาก็ยิ่งดีข้ึนๆ และเม่ือเขาดําเนินชีวิตท่ีดีงามได การดําเนินชีวิตท่ีดีงามน้ัน เราเรียกวา “จริยธรรม” นี้คือ
ความหมายของการศึกษา ของจริยธรรม เปนตน ตามหลักพระพุทธศาสนา  
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แลวทีน้ี คําวา “พุทธศาสนา” ท่ีเราพูดในท่ีนี้ ก็เปนการพูดโดยเอาภาษามาเปนเครื่องส่ือสาร คือ ถาพุทธ
ศาสนาเปนความจริง สอนหรือบอกความจริง คําท่ีบอกที่สอนนั้นก็คือธรรมชาตินั่นเอง วาไปตามธรรมดาอยาง

น้ันเอง เราก็พูดเปนคําซอนเชิงภาษาวา พุทธศาสนาแสดงธรรมไปตามท่ีส่ิงนั้นๆ มันเปนของมันอยางน้ันๆ นี่คือ 
เราใชคําวาพระพุทธศาสนาเปนเครื่องส่ือสารเพื่อใหเขาใจกันไดงาย หมายถึง คําบอกความจริงของธรรมชาติ 

เรื่องท่ีพูดมาในชวงนี้ เปนการขอแทรกเขามาใหสังเกตไวกอน คือใหดูเรื่องการศึกษา หรือการพัฒนา

จริยธรรม วาจะตองเปนการศึกษาแหงความสุข   เปนจริยธรรมแหงความสุข   จึงจะเปนของแทจริง เพราะฉะนั้น 

มันจึงเปนเรื่องเดียวกับการพัฒนาความสุข  
ถาการศึกษายังเปนไปดวยความฝนใจ ขาดความใฝฝก คือไมมีความตองการท่ีจะฝกตน  คนก็ไม

สามารถจะมีความสุขได  ก็ไมสามารถเปนการศึกษาท่ีแท แลวจริยธรรมก็เปนจริยธรรมแบบจําใจ  เม่ือเปน
จริยธรรมแบบจําใจ  ก็ไมสามารถเปนจริยธรรมท่ีจริงแทได  

กฎมนุษย์สร้างระบบเง่ือนไข  
ยังมีการเขาใจผิดกันมาก หลายคนคิดวา ถากระตุนตัณหา ทําใหคนโลภมากๆ จะไดขยันทํางานกันยก

ใหญ เพื่อจะไดมีใชมีเสพ วากันใหฟุงเฟอเหลือลนไปเลย แลวทีน้ี เศรษฐกิจจะดี จะขยายตัวมากมาย  

ดูเผินๆ ท่ีวามา คลายวาจะเปนอยางน้ันจริง แตไมใช ยังดูไมเปน จึงไดพลาดกันมา ควรศึกษากันใหดี  

อันน้ัน พูดส้ันๆ วา เปน ความฉลาดในการจัดการตัณหา ในระบบเงื่อนไข  แตถึงจะฉลาดจัดการ
เกงอยางไร วิธีน้ีก็แทบไมมีทางจะสรางคนอยางไอนสไตนข้ึนมาได จะไดก็แคนักวิทยาศาสตรท่ีทํางานในระบบ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ซึ่งบางทีก็ทําใหประชาชนต่ืนและเตนกันไปเตนกันมา ตามผลการวิจัยผานไอที ชนิดที่

ไมไดแกนสารจริงจัง ถาจะผอนเบาปญหา ก็ตองเอาฉันทะมาชวยอีกน่ันแหละ) 
ดูเรื่องงายๆ กอน แครางกายแขนขาหนาตาของตัวนี่เอง คนหนึ่งมีฉันทะ ก็ใสใจดูแลดวยอยากใหมัน

แข็งแรงสะอาดหมดจดสดใสอยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณของมัน อีกคนหนึ่งอยูกับตัณหา ตามปกติจึงข้ีเกียจ ไม

ดูแลมันเลย ตอมาเกิดตัณหา จะยั่วยวนลอตาคนอ่ืน จึงเปนเง่ือนไขใหตองพยายามแตงใหสวยท่ีสุด ขอใหดูวา 

ใน ๒ รายน้ี อยางไหนดีกวา อยางไหนจะพอดี และใหผลดีแกชีวิตรางกายมากกวา นี่คืองายๆ ในชีวิตประจําวัน 

ทีนี้ก็มาดู ระบบเงื่อนไข ในการจัดการตัณหา  
เม่ือกี้ ไดบอกใหเห็นความแตกตางระหวางกระบวนการของฉันทะ กับกระบวนการของตัณหา อยางท่ี ๑

แลว คือ ในกระบวนการของตัณหา จะเกิดมีอัตตา หรือตัวตนข้ึนมา  
ทีนี้ ก็ถึงความแตกตางอยางท่ี ๒ คือ กระบวนการของตัณหา ท่ีใชตัณหาเปนแรงจูงใจ เปนตัวขับเคล่ือน

อารยธรรมดวยระบบเง่ือนไข  (พรอมกับเปนกลไกของการพัฒนาท่ีเรียกกันวาไมยั่งยืน) 

พอตัณหาเกิดข้ึน ก็อยากจะเสพ แตยังไมมีของท่ีจะเสพ ก็หาทางจะไดจะเอามา ตอนน้ีมันจะไมเดินหนา
ไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย แตจะมาเชื่อมตอเขากับกระบวนการแบบเงื่อนไข  

ตรงนี้ ขอใหสังเกต เดี๋ยวจะเถียงวา เออ ตัณหาก็ทําใหอยากทําเหมือนกันนี่ เปลา ไมใชอยากทําหรอก 
ตัณหามันอยากจะเสพ อยากจะได อยากจะเอา แตมันยังไมมีจะเสพ มันยังไมได แลวทําอยางไรจะไดมาเสพละ 

ก็เลยมาเขากับระบบเง่ือนไขวา คุณตองทํานี่ แลวคุณจะไดน่ัน ถาคุณไมทําอันน้ี คุณกไ็มไดอันนั้น  
น่ีแหละ ตัณหาจึงทําใหเกิดการกระทําในระบบเง่ือนไข  
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เม่ือทําตามเงื่อนไข ทําเพราะเปนเงื่อนไข ก็ไมใชทําเพราะอยากทํา ก็ไมมีฉันทะ เม่ือการกระทําไมเปนการ

สนองความอยากทํา คนนั้นก็ไมมีความสุข เขาไมอยากทํา เขาก็ไมเต็มใจทํา การกระทํานั้นก็กลายเปนความทุกข  
พวกตัณหานั้น ทําแคตามเง่ือนไข เพราะถาตัวไมทํา ก็จะไมไดของมาเสพ และเขาจะสุขตอเม่ือไดเสพ 

แตตอนทํานี่จําใจ ก็จึงตองทําไปดวยความทุกข ตองรอเวลาที่จะไดเสพ อีกต้ังเม่ือไรกวาจะไดความสุข ตอนทําน่ี

ยาว กวาจะไดสุขสักที ตองทุกขไปต้ังนาน  

แถมรอวาเวลาท่ีจะไดเสพยังไมมา รอนานนักหนา ก็พาใหเครียด ไปๆ มาๆ กระบวนการพัฒนาก็ไม

ยั่งยืน และคนที่ทําการพัฒนา ก็ไดพัฒนาความเครียด ถาอยูไปกับการพัฒนาท่ีไมย่ังยืนแบบนี้ ก็จะมีผลกําไร 

คือไดความเครียดอยางยั่งยืน 

แตทางฝายฉันทะนั้น มีความอยากจะทําใหมันดีอยูแลว ก็ทํางานดวยความอยากทําอยูตลอดเวลา ก็เลย

สุขทุกเมื่อ ไมรูจักเบ่ือ ไมรูจักเครียด สุขไดเรื่อยไปตลอดเวลาท่ีทํานั้น อันนี้เปนความสุขท่ีเกิดโดยตรงตามเหตุ

ปจจัย เปนไปตามกระบวนการของมัน  
ไมวาจะเลาเรียน จะทํางาน หรือจะทําการอะไร ก็เปนไปตามหลักเดียวกัน ถาทําดวยฉันทะนี้ ก็ท้ัง

ไดผลดี และมีแตสุขทุกวัน 

คงยอมรับกันไดวา หลักที่พูดมาน้ันสําคัญมาก ทานถือวา ฉันทะเปนจุดเริ่ม พระพุทธเจาตรัสวา การ
เกิดข้ึนของฉันทะเปนเหมือนแสงอรุณ เปรียบเหมือนวา กอนท่ีดวงอาทิตยจะอุทัย ยอมมีแสงเงินแสงทองขึ้นมา

กอน ฉันใด ถาฉันทะเกิดข้ึนแลว ก็หวังไดแนใจวาจะเจริญงอกงามในอริยมรรคาอันมีองค ๘ หรือในสิกขาคือ
การศึกษา ฉันนั้น  

เร่ืองของฉันทะนั้น ก็เปนอยางนี้ ไมตองช้ีแจงมาก เพราะเปนเรื่องธรรมดาของกระบวนการธรรมชาติ ท่ีเปนไป

ของมันเอง ตามแตเหตุปจจัย ตอนนี้เรามีเร่ืองซับซอน เพราะมาเจอกระบวนการของมนุษย ท่ีใชระบบเง่ือนไข 

เคยยกตัวอยางบอยๆ ใหเห็นวา โลกมนุษยเวลาน้ี อยูในระบบเงื่อนไขแทบท้ังนั้น มนุษยมีความฉลาด ก็
จัดต้ังกฎสมมุติซอนข้ึนมา บนกฎธรรมชาติ เพื่อใหไดผลตามเง่ือนไข 

กฎธรรมชาติ คือกฎแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย ท่ีมีอยูเปนธรรมดา สวนกฎสมมุติน้ัน มนุษยท่ี

ฉลาดจัดตั้งขึ้น โดยมาตกลงกันวางเปนเง่ือนไข ใหเปนไปตามเหตุปจจัยชนิดที่สมมุติขึ้นมาตามตกลง  
จะเห็นวา ในโลกมนุษย มีกฎ ๒ กฎน้ีซอนกันอยูท่ัวไป เปนองคประกอบสําคัญของอารยธรรมปจจุบัน 

ตัวอยางซึ่งเห็นไดงาย ก็คือในเรื่องการทํางาน ขอยกมาพูดประกอบไว  
เรามีสถานท่ีราชการ หรืออะไรก็แลวแต อาจจะเปนมหาวิทยาลัยก็ได ท่ีมีบริเวณกวางขวาง มีอาคาร

มากมาย สวยงาม เราก็อยากใหสถานที่รมรื่น มีสนามหญาเขียวขจี มีตนไมนานาพรรณ มีใบดกและดอกหลากสี
สวยงามบานสะพรั่ง เปนท่ีสดช่ืนรื่นรมย  

เม่ือตองการอยางนี้ เราจะทําอยางไร ตอนนี้แหละ มนุษยมีปญญาฉลาด รูจักแบงงานกันทํา ก็เลยจัดตั้ง
เปนระบบสมมุติข้ึนมา  

เรารูอยูถึงกฎธรรมชาติท่ีวา ตนไมแมแตหญา จะงอกงามเขียวขจีสดช่ืนได ก็ดวยอาศัยอาหารหลอเล้ียง 
มีเครื่องบํารุงดี มีน้ํา มีปุย เปนตน อันน้ีเปนเรื่องของเหตุปจจัยในธรรมชาติ เปนกฎท่ีแนนอน  

เมื่อเรารูอยูอยางน้ี เราก็มาคิดวา เราจะทําอยางไร ใหเหมือนกับวาไปขับเคล่ือนผลักดัน ใหเหตุปจจัย

ท้ังหลายดําเนินไปตามกระบวนการของธรรมชาติน้ัน  
ถึงตรงน้ี เราก็ต้ังกฎมนุษยซอนข้ึนมา  
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อยางท่ีวาแลว กฎมนุษยเปนสมมุติ คือเปนขอตกลง โดยรูและยอมรับรวมกัน “สมมุติ” แปลวา รู
รวมกัน แลวก็ยอมรับกันตามนั้น ก็คือตกลง 

กฎสมมุติของมนุษยน้ัน เรียกกันวา “กฎหมาย” ก็เปนกฎโดยหมายรู คือตามสัญญา วาไปตามสมมุติ ท่ี

ตกลงกันวาเอาอยางน้ีนะ 

เอาเปนวา ฉันจะจางคนข้ึนมาละนะ ใหเขาเปนคนสวน มาทําหนาท่ีรดนํ้า พรวนดิน ตัดแตงตนไม กําจัด
วัชพืช เปนตน ดูแลบํารุงพืชพันธุใหเปนสวนที่รื่นรมยสวยงาม โดยจะใหเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท  

น่ีก็คือเปนกฎข้ึนมาแลว ใครมาทํางานน้ี การทํางานนั้นก็เปนเหตุใหเขาไดผลตามกฎนี้ คือ ทําสวน ๑ 
เดือน ไดเงิน ๗,๐๐๐ บาท การทําสวนเปนเหตุ การไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาทเปนผล เปนเหตุเปนผล เปนไปตาม
เหตุปจจัยตรงไปตรงมาชัดเจนเลยทีเดียว  

เออ มองดูก็จริงนี่ คนตองทําสวนรดน้ําพรวนดินอยู ๑ เดือน แลวเขาก็ไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท 
เงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เปนผลของการทําสวน ชัดเลย 

แตตอนนี้ท่ีจริงมี ๒ กฎซ้อนกันอยู คือ  
๑. กฎธรรมชาติ วาตนไมจะงอกงามไดเพราะมีปุย มีนํ้า มีอะไรตางๆ ท่ีพรั่งพรอมสมบูรณ อันน้ีคือกฎ

ธรรมชาติท่ีแนนอนเด็ดขาด แลวก็มี 
๒. กฎมนุษย์ ซอนเขามา เพื่อมาขับเคล่ือนผลักดันเหตุปจจัยใหเปนไปตามกฎธรรมชาติน้ี ซึ่งเปนกฎ

สมมุติ หรือกฎมนุษย หรือกฎหมายก็แลวแต บอกวา ใหมีคนมาทํางานท่ีเรียกวาทําสวน และเมื่อทํา
สวนครบ ๑ เดือน จะไดเงิน ท่ีเรียกวาเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เราก็มีกฎท่ีวาดวยเหตุปจจัยของ
มนุษยข้ึนมา 

เหตุปจจัยในกฎมนุษย ก็มาชวยขับเคล่ือนผลักดันใหเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติดําเนินไป ทําใหเกิดผล

ออกมาสมความปรารถนาของมนุษย 

แตก็อยางท่ีวานั่นแหละ กฎมนุษยน้ีเปนกฎสมมุติ คือเปนไปตามที่ไดตกลงกัน มันไมแนนอนเด็ดขาด
เหมือนอยางกฎธรรมชาติ คืออาจจะเบี้ยว หรืออาจจะหลอกกันได เชนวา  

ทําสวนครบ ๑ เดือนแลว แตผูจางอาจจะไมใหเงิน ๗,๐๐๐ บาท บางทีเขาใหแค ๕,๐๐๐ บาท ถาไมยอม 

ก็ตองทะเลาะหรือฟองรองกัน  

หรือในทางตรงขาม นายคนท่ีมารับจางทําสวนเอาเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท อาจจะไมต้ังใจทํางาน แกก็

หลบนอน หลบนั่ง แอบดื่มเหลา อะไรตางๆ ถึงวันก็มาเอาเงินเดือนไป แตไมทําเหตุปจจัยตามกฎธรรมชาติ  
ทีน้ี เม่ือเขาไมทําตามกฎธรรมชาติ ถึงเขาจะไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท หรือเพิ่มเปนหม่ืนหนึ่ง ตนไมก็ไม

งามข้ึนมาได  
เปนอันวา ในสองกฎท่ีมาซอนกันอยูน้ัน กฎมนุษยน้ีบิดเบ้ียวได หมายความวาไมทําตามท่ีตกลงกันไว 

แลวพอไมทําตาม เปนอยางไร มนุษยก็ทะเลาะกัน มนุษยก็มาวุนวายกันดวยเรื่องเง่ือนไขในกฎสมมุติของมนุษย
น่ีแหละ ระบบสมมติน้ีจึงยุงยากกอปญหามากท่ีสุด เสร็จแลวมันก็ไมใชของจริงสักอยาง  

ในกฎมนุษยนี้ กลายเปนวา ความจริงไมไดอยูท่ีกฎ แตความจริงมาอยูท่ีคน จะใหไดผล จึงตองฝกคน

ใหซื่อสัตย ไปๆ มาๆ ก็เปนปญหาในเร่ืองของการศึกษา คือการท่ีจะพัฒนาตัวคน อยางนอยใหเขารักธรรม รัก

ความจริง อยูกันดวยสัจจะ 
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ยํ้าอีกทีวา กฎสมมุติของมนุษยน้ี เปนระบบเงื่อนไข คุณตองทําสวน ๑ เดือน แลวคุณจึงจะไดเงินเดือน 
๗,๐๐๐ บาท มองดูก็เปนเหตุเปนผลเหมือนสมจริง แตดูใหชัด เปนเหตุผลจริงหรือ  

การทําสวน ๑ เดือน ยอมไมทําใหเงิน ๗,๐๐๐ บาทเกิดขึ้นมาได มีท่ีไหน ไมมีหรอก แตมันเปนไปโดย
เงื่อนไขวา เมื่อคุณทําสวนครบ ๑ เดือนแลว จะมีการใหเงิน ๗,๐๐๐ บาท อันน้ีแหละเรียกวา “ระบบเงื่อนไข”  

ทีน้ี ถาคนสวนทํางานเพียงตามระบบเง่ือนไข ก็คือเขาทําสวนเพราะมันเปนเง่ือนไขท่ีจะใหเขาไดเงิน 

๗,๐๐๐ บาท แตในใจของเขานั้น เขาไมไดมีความตองการอะไรกับการที่จะใหตนไมงอกงาม  
แลวการท่ีคนมารับจางทําสวน โดยตองการแตเงิน ๗,๐๐๐ บาท ไมไดตองการใหตนไมงามนี้ เปนไปได

ไหม อาว ก็เปนไดสิ เพราะเขาตองการไดเงิน เขาจึงมาทําสวน เขาไมไดอยากทําใหตนไมเติบโตงอกงามอะไรน่ี 

เห็นแลวยังวาเรื่องมันยุงตรงนี้ 

ตรงน้ีก็ทวนอีกที ถาคนทําสวนตองการแตผลตามกฎของมนุษย ไมไดตองการผลที่ตรงไปตรงมาตาม

กฎธรรมชาติ ก็คือเขาไมมีความอยากท่ีเปนกุศล คือไมมีความตองการใหตนไมน้ันดี น่ีคือ เขาไมมีฉันทะ เขามีแต
ตัณหา คืออยากไดเงิน ๗,๐๐๐ บาท ตัณหาก็จึงทําใหเกิดการทํางานตามระบบเง่ือนไขของกฎสมมุติท่ีตกลงกันไว  

ถึงตอนน้ี จุดที่จะเนนก็คือวา เม่ือคนไปทําสวน โดยไมมีฉันทะ คือไมมีความตองการท่ีจะใหตนไม

เติบโตงอกงาม เขาก็ไมรักงาน เขาก็จําใจฝนใจทํา เพราะฉะนั้น เขาก็จึงทํางานดวยความทุกข  
น่ีคือปญหาหน่ึงท่ีสําคัญของคนในโลกปจจุบัน ท่ีกลายเปนวา อารยธรรมเจริญข้ึนมา คนก็เจริญไปดวย

ความทุกข คนทํางานทําการเรียนหนังสือกันดวยความทุกข เพราะพากันมาอื้อต้ืออยูในระบบเง่ือนไขเสียหมด พูด
ตรงๆ ก็คืออยูในระบบตัณหาน่ันเอง  

ถ้าให้ระบบเงื่อนไขหนุนกฎธรรมชาติได้ ก็จะมีผลดีจริง  
ตัณหาน้ันมีพวกที่มักพวงพามาดวยกัน ๓ อยาง รวมเปนชุด เรียกวา ปปญจธรรม (ธรรมท่ีทําใหยืดยาด

เยิ่นเยอยุงยาก) ขอแปลงายๆ วา “กิเลสตัวปน” ไมตองอธิบายความหมาย พูดถึงแตนัยท่ีจะใหจํางายๆ ไดแก 

๑. ตัณหา  อยากได 
๒. มานะ  อยากใหญ 
๓. ทิฏฐิ  ใจแคบ (ยึดติดเอาแตความคิดเห็นของตัว, ทิฐิ ก็เขียน) 

กิเลสตัวปน ๓ ขอน้ี มุงเพื่อตัว รวมศูนยไวท่ีตัวท้ังนั้น พูดงายๆ วา เปนชุดความเห็นแกตัว เปนตัวกอ

ปญหาในระบบเง่ือนไข ถาเม่ือไรมันมาเปนแรงขับเคล่ือนระบบเง่ือนไขแลวละก็ จะปนปวนวุนวายกันไปหมด 
ไมใชแควาทํางานเลาเรียนศึกษาจะเปนทุกขเทานั้น ปญหาสารพัดในโลกนี้ก็จะเกิดมีใหเดือดรอนไปท่ัวกัน  

รูอยางนี้แลว ก็ตองแกปญหา และดวยความรูนั้น ก็แกปญหาได นี่ก็งายๆ คือวา ถามนุษยฉลาด ก็

พยายามโยงกฎสมมติของมนุษย ใหไปหนุนกฎธรรมชาติใหได  
มนุษยท่ีฉลาดต้ังกฎสมมุติขึ้นเพื่ออะไร ก็เพื่อมาหนุนใหกระบวนการของกฎธรรมชาติดําเนินไป ในทางท่ี

จะใหเกิดผลสมตามที่มนุษยมุงหมาย เราอยากใหตนไมเติบโตงอกงาม ตนไมจะงามไดถามีการดูแล เชน ตัดแตง 

ใหปุย รดนํ้า เราก็จึงใชวิธีแบงงาน จดัใหมีคนมาทําสวน โดยใหเขาทําเปนหนาท่ีแบบทําจริงทําจังอยางไมตองหวง

กังวลอะไรเลย ในเรื่องความเปนอยูก็มีเงินเดือนเลี้ยงชีพอยางเพียงพอ บอกเขาวา คุณไมตองเดือดรอนหรือหวง
อะไรแลว ก็ต้ังหนาต้ังตาทํางานทําสวนน้ีใหเต็มท่ีไปเลยนะ  

น่ีคือ เอาระบบเงื่อนไขของกฎมนุษยมาเช่ือมตอใหแลว ก็เปดโอกาส และหนุนใหคนน้ันทําเหตุปจจัยให

เปนไปตามกฎธรรมชาติไดอยางเต็มที่  



๑๐๘๖  พุทธธรรม 
 

ทีน้ี ถาคุณคนทําสวนน้ันมีฉันทะ แกอยากเห็นตนไมดีเห็นตนไมงามสมบูรณ แลวก็อยากทําใหมันเปน

อยางน้ันอยูแลว พอไมตองหวงใยในเรื่องชีวิตความเปนอยูอะไรแลว แกก็ทําสวนเต็มที่สบายไปเลย ก็ไดทําให
ตนไมงอกงามสมใจ ไดท้ังความสุข ไดท้ังเงินทองเครื่องยังชีพไปดวย งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข  

ถาอยางนี้ ระบบเง่ือนไขของกฎมนุษย ก็มาเชื่อมประสานหนุนการทํางานในระบบเหตุปจจัยของกฎ

ธรรมชาติ ใหดําเนินไปดวยดีอยางไดผลสมดังท่ีมนุษยปรารถนา 

แตทีน้ี ถาเกิดวา นายคนทําสวนน้ันไมมีฉันทะท่ีเปนเหตุปจจัยตัวเริ่มตนในกระบวนการของกฎ

ธรรมชาติละ ก็จบกัน  
น่ีก็เขาในทางตรงขาม ถาคนทําสวนน้ันมีแตตัณหา ตองการแตผลในระบบเง่ือนไข คราวน้ีละ ตัวเขาเอง

ก็ทํางานดวยความทุกข เพราะมีแตจําใจฝนใจ และเมื่อเขาจําใจทํางาน การทําสวนก็ไมไดผลดี  
ถาเปนอยางนี้กันมาก หรือท่ัวๆ ไป ระบบการท้ังหลายของโลกมนุษยก็รวน ก็แปรปรวนเสียไป พูดงายๆ 

วา งานก็ไม่ได้ผล คนก็เป็นทุกข์  
ไมใชแคน้ัน พอคนทํางานไมมีฉันทะ แตมากดวยตัณหา เขาไมต้ังใจทํางาน เล่ียงงาน หลบงาน ไมซื่อ 

หาทางบิดเบี้ยว โกง ตลอดจนมีการทุจริตตางๆ เชน หาทางลัดในระบบเงื่อนไขนั้น และมีการร่ัวไหลตางๆ ก็ตอง

มาเนนการจัดต้ังระบบควบคุม  

แลวทีนี้ พอตัณหาเขาไปครอบงําระบบควบคุมนั้น ระบบควบคุมก็ยิ่งตองจัดใหคุมกันซอนข้ึนไปๆ 

หลายๆ ชั้น และตัณหาก็พาพวกกิเลสชุดตัวปนมากอความวุนวายกันครบท้ังชุด ในท่ีสุด คุมกันไปคุมกันมา 

ตัณหาก็พาไปถึงอบาย ไดผลอยางท่ีคนไทยเคยอานโคลงโลกนิติท่ีวา “บาทส้ิน เสือตาย” น่ันแล 
เพราะฉะน้ัน จึงอยาใหระบบเง่ือนไขมาทําลายหรือสยบฉันทะ แตตองไหวทัน มีความฉลาดท่ีจะจัดให

ระบบเงื่อนไขน้ัน มาหนุนฉันทะท่ีจะขับเคล่ือนกระบวนการของธรรมชาติไปใหได 

ในยุคปจจุบัน ท่ีเรามีระบบเง่ือนไขของตัณหาเปนใหญอยูนี้ การท่ีความเจริญงอกงามในทางท่ีดียังพอมี

พอเปนไปได ก็เพราะยังพอมีพวกฉันทะแอบอาศัยแฝงตัวอยูในระบบน้ีบาง 

สําหรับโลกมนุษยนี้ เอาแควา อยาเพลินประมาทปลอยใหระบบตัณหาข้ึนมาเปนกระแสใหญ จนพวก

ฉันทะอยูไมได ตองหลบล้ีคอยๆ เลือนหายหมดไป แตตองใหระบบฉันทะเปนหลักเปนแกนไว ถึงพวกตัณหาจะ

ทําพิษบาง ก็ยังคงพอมีความมั่นคงปลอดภัย  

ท้ังนี้ จะเอาอยางใจเราไมได ตองยอมรับรูอยูกับความจริงวา ระบบเง่ือนไขนี่แหละท่ีพาโลกขับเคล่ือนไป 

จะทําอยางไรได ในเมื่อ ณ เวลาหน่ึงๆ คนอยูในระดับการพัฒนาท่ีไมเทากัน และมนุษยสวนใหญก็ยังอยูในระดับ

ตัณหา ขอสําคัญอยูท่ีวา ผูจัดการระบบเง่ือนไขตองเปนคนแบบฉันทะ และจัดการระบบเงื่อนไขนั้นใหฉันทะมี

ชองทางเขาไปเปนใหญ กับท้ังใหมาตรการเด็ดขาดอยูท่ีความไมประมาทในการจัดใหคนไดพัฒนาตนของเขา 

ไดพูดมาพอเปนตัวอยาง ในเร่ืองความอยากความตองการน้ี ท่ีเปนเรื่องใหญมาก เราไมคอยจะจับกันที่
จุดน้ี จึงตองย้ําไว ตองพูดกันใหชัด อยาไปเล่ียงท่ีจะพูดถึงมัน ตองใหรูท้ังความอยากฝายกุศล และความอยาก

ฝายอกุศล ตองแยกได รูความแตกตางระหวางความอยากความตองการ ๒ ประเภทน้ี ซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง   
พอรูเขาใจแลว จะแกปญหาอะไร ก็ถูกจุดไดงาย และจะกาวไปในการพัฒนาความสุขดวยความมั่นใจ

เปนอยางดี  
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รู้ทันว่าอยู่ในระบบเงื่อนไข ก็ใช้มันให้เต็มคุณค่า   
มีคําถามที่เปนเรื่องของยุคสมัยวา ฉันทะในการทํางานเวลาน้ี จะเปนอยางไร?  
“ฉันทะ” แปลงายๆ ก็คือชอบน่ีเอง ก็มีผูเลาวา มีคนมาสมัครงาน เขาสัมภาษณวา คุณชอบงานน้ีไหม?  
คําวา “ชอบ” น้ีกํากวม คนหนึ่งตอบวาชอบ แตหมายความวา ชอบท่ีเงินเดือนดี จะไดเงินมากๆ ทํางาน

สบายไมตองหนัก ไมตองเหน่ือย งานก็งาย สะดวก ท้ังมีเวลาพักเยอะ แลวก็เงินก็เยอะ นี้ชอบอยางหน่ึง  
ทีน้ี อีกคนหนึ่งตอบวา “ชอบ” ชอบอยางไร? ก็ชอบท่ีงานน้ีถูกกับความถนัดความสามารถ ทําแลวจะมี

ประโยชน ชวยประเทศชาติ ดีแกสังคมอยางนั้นอยางนี้ มันเปนงานท่ีดีงามสรางสรรคอยางนั้นอยางน้ี ชอบ

เพราะวาอยางน้ี  
เปนอันวา คําวา “ชอบ” ในทีนี้เปนคํากํากวม ก้ํากึ่งระหวางตัณหา กับฉันทะ ถาจะใหชัด ก็ตองพยายาม

สรางความเขาใจในคําวา “ฉันทะ” ใหชัดข้ึนในสังคมไทย  
ถาถามวา งานน้ีคุณมีฉันทะไหม? ก็หมายความวา มันถูกกับความถนัดความสามารถ เรามองเห็นคุณคา

ประโยชนของมัน ตองมองดวยปญญา ไมใชชอบเพียงเพราะวา มีเงินเดือนดี สบาย ขี้เกียจได พักผอนเยอะ อยาง
น้ีก็อยูแคความรูสึกเห็นแกตัว น่ีคือตัณหา 

ถามีฉันทะ ก็อยางท่ีวา เราทํางานนี้ เรารักงานจริงๆ รักเพราะเห็นคุณคา เห็นประโยชนวา งานนี้เปนการ
สรางสรรคสังคม แลวก็พัฒนาประเทศชาติ  

ถางานท่ีเราทําอยูนั้น ไมชัดในเรื่องประโยชนทางสังคม หรือถาเรามองไมเห็นคุณคาท่ีเปนประโยชนตอ
สังคมประเทศชาติ แตเราจําเปนจะตองทํา ก็สรางฉันทะขึ้นมาในแงท่ีมองเห็นวามีคุณคาในการพัฒนาตัวเรา มัน
จะทําใหเราไดพัฒนาชีวิตของเรา เพราะวางานน้ันมีความหมายอยางหน่ึงก็คือ เปนแดนพัฒนาชีวิตของเรา  

คุณคาอยางหน่ึงของงานน้ัน ไมวางานอะไร จะชอบหรือไมชอบก็ตาม ก็คือจะทําใหเราไดพัฒนาตัวเอง 
เชน ยิ่งงานยาก เราก็ย่ิงไดพฒันาตัวมาก คือไดฝกตน ไดพัฒนาสติปญญาและความสามารถตางๆ  

เพราะฉะนั้น ถาปลุกฉันทะไดดีแลว คนมีความใฝฝก ใฝศึกษา ตอนน้ีแหละ เขาจะชอบแมแตส่ิงท่ีเคย
ไมชอบ ชอบแมแตงานท่ียาก ตามคติท่ีวา “ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก” คือ ยิ่งงานยาก เราก็ยิ่งไดพัฒนาตัวเองมาก กวา
งานน้ันจะเสร็จ กวางานน้ันจะเดินไปไดดี เราก็ไดพัฒนาตัวเองไปมากมาย  

ท่ีวางานเปนแดนพัฒนาชีวิตของเราน้ัน ขอใหคิดงายๆ งานกินเวลาสวนใหญของชีวิตเรา เชน วันละ ๘ 
ช่ัวโมง คือเทากับ ๑ ใน ๓ ของวัน เหลืออีก ๑๖ ชั่วโมง ก็นอนบาง เดินทางบาง เหน่ือยเสียแลว หมดไปอีกเยอะ 
เพราะฉะน้ัน เราจะเอาอะไร ก็ตองเอากับเวลา ๘ ช่ัวโมงนี้ อยาใหเสียเปลา ถาไปมัวทุกขฝนใจกับงานน้ี เราก็แย 
เสียไปวันละ ๘ ช่ัวโมงเปลาๆ และชีวิตเราก็จะเต็มไปดวยความทุกขดวย  

เพราะฉะน้ัน ก็รีบสรางฉันทะข้ึนมา ใหเห็นคุณคาท่ีจะรักงานข้ึนมาใหได บอกตัวเองวา งานน้ี ทําไปเถอะ 

เราจะไดพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะ พัฒนาความสามารถในการแกปญหา พัฒนาปญญา พัฒนาจิตใจ ใหมีความ
อดทน ใหมีความเพียร ใหรูจักควบคุมตน ใหมีสติ ใหมีสมาธิ เปนตน งานทุกอยางใชพัฒนาตัวเราไดท้ังนั้น 
เพราะฉะนั้น อยางนอยก็ไดพัฒนาตัวเอง ถามีฉันทะอยางนี้ การทํางานก็จะมีความหมาย และมีความสุขมากขึ้น  

ถาเกิดไปทํางานท่ีไมถูกใจ ไมชอบใจ จิตก็อัดอั้นวนเวียนไปมา ไมมีทางออก จิตอั้น เดินไมได ไมมี

ทางออกไป ก็คือทุกขท้ังน้ัน จิตท่ีเปนทุกข ก็คือจิตท่ีอัดอั้น ไมมีทางไป ออกไมได ก็วกวนอยูนั่น พอจิตมีทางไป
แลว ก็โลง มีความสุข เพราะฉะนั้น ถาไปประสบปญหา ก็สรางฉันทะข้ึนมาดวยวิธีแบบน้ี งานทุกอยางเราจะมี
ฉันทะไดหมด ดังท่ีวา ถึงอยางไรมันก็เปนโอกาสท่ีจะไดพัฒนาตัวเรา มันมีคุณคาท่ีจะใชพัฒนาชีวิตของเราได  
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พอเขาไปอยูในงาน ก็ตองเจอผูคน พอเจอผูคน ถาไมมัวคิดอัดอั้น ก็เปนโอกาสใหฝกตนเองไดทันที เรา
ลองหัดพูดกับเขาสิ พูดอยางไรจะไดผลดี พูดอยางไรจะไมขัดใจกัน พูดอยางไรจะสรางมิตร พูดอยางไรจะทําให
เขารวมมือ แลวงานของเราจะไดสําเรจ็ อะไรอยางนี้ น่ีก็คือเปนการฝกตัวเราเองไปหมด   

ดังนั้น งานก็เปนการศึกษาไปในตัว ท่ีจริงงานก็คือส่ิงท่ีจะตองทํา แลวฉันทะก็คืออยากทํา แลวอยากรู
อยากทํา ก็คือการศึกษา การศึกษาก็อยูท่ีอยากรูอยากทํา พออยากรูอยากทําก็ไดเนื้อแทของการฝก การศึกษาก็
คือการฝก อยากฝกก็คืออยากศึกษา อยากศึกษาก็คืออยากรูอยากทํา  

เราไปทํางาน เราทําดวยอยากทํา เราไดฝกตัวเอง ก็เปนการศึกษานั่นเอง ท่ีจริง ไมวาจะเลาเรียนหรือ
ทํางาน ก็เปนการศึกษาท้ังน้ัน คือเปนการพัฒนาชีวิตของตัวเราเอง ถาปฏิบัติถูกตองแลว ท้ังชีวิตน้ีก็คือการศึกษา 
และก็คือเปนโอกาสท่ีจะไดพัฒนาตัว พัฒนาชีวิตน่ันเอง 

ทีน้ี ตอบสรุปตามหลักวิชา ความหมายของฉันทะตามหลักน้ี ใชกับอะไรก็ได ดีและไดผลท้ังนั้น ไมใช

เฉพาะเรื่องการทํางาน คือ มีความหมาย ๒ แง 

๑. ฉันทะ ในแง่ต้องการให้สมบูรณ์ตามสภาวะ คือ เราเขาไปเกี่ยวของกับอะไร เราก็อยากทําใหส่ิงนั้น 

เรื่องน้ัน งานนั้น ดี เรียบรอย งดงาม ใหมันสมบูรณ เต็มตามสภาวะของมัน ท่ีมันควรจะเปน  

๒. ฉันทะ ในแง่ต้องการตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัย คือ อยากใหไดผลดีท่ีตรงตามเหตุปจจัยของมัน 

เชนท่ียกตัวอยางอยูเสมอวา งานการอาชีพอะไรก็ตาม ก็มีวัตถุประสงคท่ีตรงตามสภาวะของงานน้ัน อยางอาชีพ

แพทย ก็เพ่ือรักษาคนใหหายโรค อาชีพครู ก็เพื่อสอนใหเด็กเปนคนดีมีความรู  
เราทํางานอาชีพอะไร ก็ถามตัวเองใหชัดวา วัตถุประสงคโดยตรงของงานอาชีพของเรานี้คืออะไร อยาง

งานของรัฐ ขององคกรท้ังหลาย เขาก็ตองต้ังวัตถุประสงคไวท้ังน้ัน เราจะทํางาน เราก็ศึกษาใหชัด และดูวา

วัตถุประสงคอยางน้ัน เรายอมรับไหม พอใจไหม ช่ืนชมไหม เม่ือตกลงใจแลว ก็จะไดทําใหตรงใหถูก และดวย
ความพอใจต้ังใจ ก็ทํางานโดยอยากใหเกิดผลตามวัตถุประสงคอันนั้น อยางนี้คือฉันทะ  

สวนเงินทองหรือเงินเดือนคาตอบแทน เปนตน ก็เปนเรื่องของระบบเง่ือนไข ถาเรามีฉันทะแลว ก็มอง

ดวยปญญาท่ีรูเทาทันวา มันคือเครื่องสนับสนุนค้ําจุนใหเราตั้งหนาต้ังตาทํางานอาชีพเพื่อวัตถุประสงคน้ันๆ ได

เต็มท่ี โดยไมตองหวงกังวลเรื่องการเล้ียงชีพความเปนอยู ถึงแมอยูในระบบเงื่อนไข แตเรารูทันและเขาถึงสาระ 

ทีน้ี เม่ือเราทํางานดวยฉันทะ เพื่อวัตถุประสงคของอาชีพอยางถูกตอง รัฐและองคกรเปนตน ท่ีรูเทาทัน

สภาวะของระบบเงื่อนไขน้ัน ก็ทําหนาท่ีเอาใจใสดูแลอุดหนุนคํ้าจุนตางๆ ดวยเงินเดือน เปนตน โดยไมมองแคท่ี

จะเปนเง่ือนไขเพื่อบังคับคนใหทํางาน แตมุงเกื้อกูลหนุนใหคนมีฉันทะท่ีจะต้ังใจ และต้ังหนาต้ังตาทํางานนั้นได

เต็มท่ี โดยไมตองหวงกังวลเรื่องเงินทองคาใชจายในการเปนอยู ใหคนทํางานไมตองคิดท่ีจะไปหาท่ีอื่นหรือทางอื่น 

ถาเปนไปตามท่ีวามาน้ี คือ เราก็มีฉันทะต้ังใจทํางานเพื่อวัตถุประสงคของงาน และใจก็รักอยากใหไดผล

อยางนั้น แลวพรอมกันน้ัน เงินเดือนคาตอบแทนก็มาถึงแกเรา ใหตัวเราและครอบครัวอยูกันไดอยางสุขสวัสดี  

อยางน้ีก็คือความถูกตองดีงาม ใหเรามีความสุขท้ังสองดาน คือดานตัวงานท่ีทํา ก็มีความสุขวาไดทํา

ถูกตองดวยฉันทะแลว และดานคาเล้ียงชีพท่ีจะอุดหนุนเปนหลักประกันใหแกการทํางานของเรา ก็มาหนุนจริงจัง

ใหเราทําตามฉันทะตอไปไดเต็มที่ เราก็มีความสุขท่ีทุกอยางจะดําเนินเดินหนาตอไปไดเปนอยางดี มั่นใจวาฉันทะ

ของเราจะออกผลสมวัตถุประสงค แกองคกรแกประเทศชาติ อยางราบรื่นยืนยาวตอไป น่ีคือ ระบบของฉันทะ  
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ความสนุกในการเรียน กับความสุขในการศึกษา   
คราวนี้ หันมามองทางดานการศึกษา ในการศึกษานั้น ตองใหเกิดฉันทะใหได ถาฉันทะไมเกิด การเรียน

ก็จะไมมีความสุขจริง อยางดีก็จะไดแคสนุก คือไดแคความสุขของนักเสพ เหมือนดูหนังดูละคร 

ถาเกิดฉันทะขึ้นแลว กระบวนการเรียนจะสนุกสนานหรือไม ก็เปนเรื่องยอย ไมคอยสําคัญ ความสนุกก็

เพียงมาชวยเสริมใหเด็กไดรับการกระตุนใหเกิดความสนใจ และเปนอุปกรณเครื่องประกอบ ท่ีชวยส่ือใหเขาใจ

สาระไดงาย แตความสนุกน้ันไมใชเน้ือตัวของการศึกษา ยังไมเขาไปในกระบวนการของการศึกษาแทจริง พูดโยง

กับหลักท่ีพูดมาแลว ก็คือ เปนเพียงเง่ือนไข ซึ่งจะตองรูจักใชในการท่ีจะหนุนฉันทะเพ่ือเขาสูการศึกษาใหไดจริง 

การศึกษาเริ่มที่ฉันทะ เด็กตองมีฉันทะข้ึนมาในตัวของเขา ความสนุกจะมีประโยชนก็เมื่อมาใชกระตุนให

เกิดฉันทะไดสําเร็จ ถาไดแคสนุก แตฉันทะไมมา ก็ตองพึ่งพาความสนุกอยูนั่น และตองเพิ่มความสนุกมากขึ้น

เรื่อยๆ แลวครูก็เหนื่อย เพราะตองกระตุนกันอยูอยางน้ี แลวก็ตองหาทางแปลกใหมใหสนุกไดตอไปอีก จะมา
สอนทีหน่ึง ก็ไปน่ังคิดวาทําอยางไรจะใหเด็กสนุก ยุงจนเหน่ือยกับการหาวิธีใหเด็กสนุก  

การสอนสนุก เปนความเกงท่ีนาชื่นชม แตตองเช่ือมตอไปถึงฉันทะใหได ดังน้ัน จึงตองระวัง ตองแยก

ได มิใหความสนุกน้ันเปนแคการไดสนองความตองการในการเสพ อยางท่ีพูดเมื่อก้ี วาเหมือนดูหนังดูละคร ถา

อยางนี้ ครูหรือผูสอนก็จะเปนเหมือนนักแสดง และความสุขจากการไดเสพแลวสนุก ก็คืออยูในขั้นของการสนอง

ตัณหานั่นเอง  

ทีนี้ ถาสนุกจากการไดเสพทางตาหูเพื่อสนองตัณหา ก็จะพบปญหาอันจะตองเตรียมกันเตรียมแก ปญหา
พื้นฐาน คือ ความติดเสพ การติดอยูแคข้ันเสพ และความชินชาเบื่อหนาย ท่ีทําใหตองกระตุนมากขึ้นแรงขึ้น ท้ัง

โดยปริมาณและดีกรี  

เรียนหรือดูการสอนคราวน้ี สนุกมาก แตคราวตอไป ถาสอนอยางน้ันอีกๆ ก็ชักชิน แลวก็ชักจะเบ่ือ 

คราวหนาจึงตองหาทางใหสนุกมากข้ึน หรือเปล่ียนแงมุมใหม เพิ่มดีกรีของการกระตุนในการสนองตัณหา

ยิ่งขึ้นไป ทีนี้ก็สนองกันตองไมหยุด และก็หยุดไมได คุณครูก็เหนื่อย จนชักจะหมดแรง และในที่สุด นักเรียนก็

หมดเหมือนกัน คือวนอยูแคน้ัน วายเวียนอยูกับตัณหา ไมไปไหน เพราะตัน ไมมีทางไป  
ท่ีวาติดเสพ ก็คือเหมือนติดดูหนังดูละคร หรือแมแตติดความสนุก จะเอาแตสนุก หาความสนุก ท่ีวามา

เรียนน้ัน ไมใชติดใจอยากเรียน แตติดใจจะมาดูการแสดงอีก ไมไดมีจิตใจท่ีจะเรียน ท่ีจะหาความรู ท่ีจะคนจะ

ควา ถาใหไปคนควาเอง ไมเอา ไดแตรอมาเฝาดูการแสดง ถาอยางนี้ ก็ยิ่งเพิ่มแรงใหแกกระแสตัณหา 

ท่ีวาติดอยูแคข้ันเสพ ก็หมายความวา ถาทําไมถูก จิตใจของผูเรียน ก็ไมไปสูการเรียนรู ก็ติดก็ของอยู

แคการเสพความสนุก เพลินอยูกับภาพและเสียงและเรื่องราวที่สนุกสนานเทานั้น ไมเช่ือมไมตอไมกาวไปสูการ

เรียนรูสาระท่ีตองการ เฉพาะอยางยิ่งก็คือ ไมเกิดมีฉันทะข้ึนมา 

เพราะฉะน้ัน จะตองระวังท่ีจะมองความหมายของการใหเด็กสนุกในการเรียนน้ี ใหถูกใหตรง 
การทําใหสนุกน้ี เปนการกระตุนความสนใจเบ้ืองตน เรียกวาเปนบุพภาค เปนขั้นของปจจัยภายนอก ก็

คือมาทําหนาท่ีส่ือน่ันเอง จึงไมใชจบท่ีนั่น เมื่อไมจบท่ีน่ัน จึงตองจับความมุงหมายใหได  

เปาหมายในการทําหนาท่ีของปจจัยภายนอก อยูท่ีการสรางปจจัยภายในใหเกิดข้ึน  
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หมายความวา ครูอาจารยเปนปรโตโฆสะ (เสียงบอกขางนอก) แตเปนปรโตโฆสะท่ีดี ท่ีเราจัดเปน

กัลยาณมิตร ครูอาจารยหรือกัลยาณมิตรน้ี ก็มาส่ือสารชวยกระตุนการดูการฟงการคิด โดยมีเปาหมายท่ีจะให

เด็กสรางหรือเกิดปจจัยภายในของเขา คือใหเขาเกิดมีฉันทะนี้เองขึ้นมา จะไดเปนจุดเริ่มตนที่จะขับเคล่ือน

กระบวนการของการศึกษาในชีวิตของเขาตอไป  

เพราะฉะน้ัน ความสําเร็จในการทําหนาท่ีของครู นอกจากการถายทอดขาวสารขอมูลแลว สาระท่ีแท ท่ี

เปนเนื้อตัวของการศึกษา ก็คือการทําใหเด็กเกิดมีฉันทะ ท่ีเปนปจจัยภายในของตัวเขาเองนี้ข้ึนมาไดนั่นเอง  
ถาครูไมมีเปาหมายท่ีวาน้ี ก็ไดแคไปกระตุนกันอยูอยางน้ัน อยางท่ีวาเมื่อชินชาหนักเขา ก็เบื่อหนาย แลว

เมื่อกระตุนไมไหวหมดแรงไป ก็จบกันเทานั้น  
ครูอาจารย กัลยาณมิตร หรือปจจัยภายนอกนี้ จึงตองทําหนาท่ีใหสมฐานะที่เปนส่ือ คือเชื่อมตอจาก

ปจจัยภายนอก เขาสูปจจัยภายใน หรือกระตุนใหเด็กเกิดมีปจจัยภายในของเขาเองข้ึนมาใหได มิฉะน้ัน ครูก็จะ

กลายเปนผูทําใหเด็กเปนนักพึ่งพา ใหเขาติดวนอยูกับการพึ่งพา  

ถาครูรูงาน เขาใจหนาท่ีของตนจริง เวลาจะสอน ก็ทําหนาท่ีเปนส่ือ โดยมีเปาหมายวา เราจะพูดจาหรือ
จัดกิจกรรมที่จะชวยใหเด็กเขาใจเนื้อหาสาระไดงาย และชวยกระตุนใหเขาสนใจอยากเรียนอยากรู ใฝรูใฝทํา 

หาทางชักนําใหเขาเกิดมีฉันทะข้ึนมา  
รวมความวา การเรียนใหสนุกมีสาระอยูท่ีเปนปฏิบัติการของปจจัยภายนอก ในการชวยการเรียนใหงาย 

และกระตุนความสนใจ โดยมีจุดหมายท่ีจะส่ือนําใหเกิดปจจัยภายในคือฉันทะขึ้นมา 

ถาเขาเกิดมีฉันทะข้ึนมาไดจริงละก็ คราวนี้เขาจะเดินหนาไปไดเองเลย ทีนี้ ไมตองรอครูแลว แมแตวาครู
ไมมา ฉันก็มีเรื่องท่ีจะทําในการศึกษาหาความรู ฉันอยากจะคนใหรูเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยากไปเขาหองสมุด อยากไป
หาหนังสือดู แลวก็คนก็อานก็ดูดวยความสุข เพราะไดสนองความอยากรูนั้น คือไดสนองความอยากหรือความ
ตองการท่ีเรียกวาฉันทะ นี่คือเขาทางถูกแลว การศึกษาก็มาของมันเอง ตามกระบวนการของธรรมชาติ  

เรื่องนี้สําคัญมาก เพราะวา ถาคนเราเกิดมีความอยากท่ีเปนกุศลคือฉันทะน้ีข้ึนมา เปนจุดเริ่มตนของ

การศึกษาแลว มันจะเปล่ียนวิถีชีวิต เปล่ียนวิธีแสวงหาความสุข และความสุขอยางใหมจะมีเพิ่มขึ้นมาชนิดที่นึก
ไมถึงทีเดียว  

แตกอนนั้น เรามีแตตัณหา คอยแตอยากได อยากเอา อยากเสพ เท่ียวพลานหาของชอบ หารูป เสียง 
กล่ิน รส สัมผัสท่ีพอใจ เอามาเสพ พอไดเสพ ก็สมใจมีความสุข มีความสุขจากการเสพส่ิงท่ีชอบ แตพอเจอส่ิงท่ีไม
ชอบ ก็ไมพอใจ ขัดใจ กลายเปนความทุกข แลวสุขทุกขของเราก็เลยข้ึนตอความชอบใจและไมชอบใจที่เปนไป
ตามตัณหา มองเห็นความสุขความทุกขอยูแคน้ี 

แตพอมีฉันทะข้ึนมาแลว เปนอยางไร คราวน้ีก็มีประสบการณท่ีไดรูจักความอยากอยางใหม อยากรูนั่นรู
น่ี มองเห็นอะไรๆ นาจัดนาทําใหดี และพอไดคนหา ไดทํา ก็มีความสุข แลวความสุขก็มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยไมรูจบ  

แมกระทั่งวาไปเจออะไรท่ีไมนาชอบใจ ท่ีเคยเจอแลวเปนทุกข แตคราวนี้ไมอยางน้ัน ของท่ีไมชอบนั่น

แหละ พอมองเห็นวามันมีอะไรนาศึกษา แมแตวามันไมดีอยางไร และทําไม ก็อยากรู ก็เลยกลายเปนชอบส่ิงท่ีไม

ชอบ เพราะจะไดศึกษา จะไดคนหาใหรู ถึงตอนนี้ก็คือ ฉันทะมาเปล่ียนใหคนชอบส่ิงท่ีไมชอบ และมีความสุขได
แมแตจากส่ิงท่ีไมชอบ ก็คือมีความสุขจากการเรียนรู และจากการลงมือทําของตนน่ันเอง 
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ขอใหทราบดวยวา ฉันทะนี้เปนพวกเดียวกับปญญา ตองมากับปญญา ไมเหมือนตัณหาที่มากับอวิชชา 
ไมตองมีปญญาเลย ตัณหามาไดเรื่อย แตฉันทะน้ีจะพัฒนาไปไดดวยปญญา  

ฉันทะมากับปญญาอยางไร เชนวา ของนี้ เรื่องน้ี ไมถูกใจ ไมนาชอบใจ ตัณหาไมเอาดวยแลว แตพอมา

รูเขาใจวา เออ อันน้ีมีประโยชน เอามาใชทําอยางนั้นอยางนี้ได พอปญญาบอกใหอยางน้ี ฉันทะก็มาประสาน 
มารวมดวย ตัณหาไมเอา ก็ไมเปนไร แตฉันทะเอาดวย คราวน้ีท้ังอยากรูและอยากทําก็เขามา แลวความสุขก็
ตามมาจากการไดสนองฉันทะน้ัน  

พอฉันทะมา ความชอบใจ-ไมชอบใจของตัณหา ก็แทบหมดอิทธิพลไปเลย ส่ิงท่ีเคยไมชอบ ซึ่งทําให

ทุกข เพราะตัณหาไมเอา แตพอปญญาบอกแลวฉันทะมา อันท่ีไมชอบน้ัน ก็กลับทําใหมีความสุข  
น่ีแหละ พอมนุษยเริ่มมีการศึกษา เขาก็สามารถมีความสุขไดแมกับส่ิงท่ีไมสนองตัณหา และพอเขาทาง

อยางน้ีแลว เขาก็จะพัฒนาตอไปๆ โดยท่ีความชอบใจและไมชอบใจก็จะคอยๆ หมดกําลังท่ีจะครอบงําลากจูง
จิตใจของเขา ความสนใจ ความคิด ความสุขของเขาไหลไปอยูท่ีการรูการทํา  จะเห็นวา  คนอยาง ไอนสไตนก็เกิด
ข้ึนมาไดในแบบนี้ 

ไมตองลึกซึ้งถึงขั้นสรางไอนสไตนหรอก ถาการศึกษาพัฒนาฉันทะขั้นพื้นๆ ข้ึนมาได บานเมืองก็จะมีนัก
ผลิต เพิ่มขึ้น พอมาดุลกับนัก(รอ)บริโภค ท่ีไมคิดทําอะไร นอกจากคิดหาทางสนองตัณหา 

ทวนอีกทีวา กระบวนการดําเนินมาอยางน้ี คือ ช่ืนชมพอใจในภาวะที่ดีงามสมบูรณ ก็อยากใหมันดีอยาก
ใหมันงามอยากใหมันสมบูรณตอไป ถามันไมดีงามสมบูรณ ก็อยากทําใหมันดีงามสมบูรณ ก็เลยอยากรูวาจะทํา
อยางไรใหมันดีงามสมบูรณอยางน้ันได (หรืออยากรูกอน แลวอยากทําตามมา ก็ได)  

พอรูแลว ก็ทําไดสมตามท่ีอยากทํา พอไดทําสนองตามท่ีอยากน้ัน ความสุขก็เดินหนาเพิ่มมาเรื่อยๆ ตาม

ความกาวหนาของการท่ีไดทํา  
ทีน้ี อยากรู กับอยากทํา ก็เดินหนาคูกันไป พรอมดวยความสุขก็มี และการศึกษาก็มา เขากระบวนใหญ

ไปดวยกัน  
เปนอันวา อยากรู้ คูกับ อยากทํา แลวก็นํามาซึ่งการศึกษา พรอมทั้งความสุข ถาไมเกิด ๒ อยากน้ี ก็

หวังใหมีการศึกษาไดยาก และเด็กก็จะเรียนอยางไมมีความสุข กลายเปนการศึกษาท่ีฝนใจ นั่นก็คือไมใช

การศึกษาที่แทจริงน่ันเอง 

เพราะฉะน้ัน จึงตองเนนจุดน้ี คือ สรางฉันทะขึ้นมาใหได แลวการศึกษาก็จะเดินหนาไปเอง เหมือนท่ี

พระพุทธเจาตรัสวา เม่ืออรุโณทัยนําหนา ดวงสุริยาก็ตามมาแนนอน  
ท่ีขอย้ําไวเปนเรื่องใหญอีกอยางหน่ึง คือ ฉันทะท่ีขยายมาทางดานสังคม ในการสัมพันธกับเพื่อนมนุษย 

ท่ีกระจายออกไปเปนคุณธรรม เรียกวาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันนี้ก็โยงกันหมด  

ถาจับจุดท่ีวามานี้ไดแลว ก็พอมองเห็นกระบวนการพัฒนาความสุขวาจะดําเนินไปอยางไร   
ตามรูปเคาท่ีมองเห็นได พอเราพัฒนาความตองการได เราก็พัฒนาความสุขได เพราะการพัฒนาความ

ตองการน้ันเอง เปนการพัฒนาความสุข  
ทีน้ี พอเล่ือนจากตัณหามาข้ึนสูฉันทะ หรือพัฒนาฉันทะใหมากข้ึนได ความสุขก็เพิ่มขยายมิติออกไปอีก 

การพัฒนาความสุขก็กาวลึกสูงกวางออกไปทุกดาน  



๑๐๙๒  พุทธธรรม 
 
แค่มีความสุขในการเรียน ยังไม่พอ ต้องขอให้ เรียนแล้วกลายเป็นคนมีความสุข   

ถึงตรงน้ีมีขอท่ีขอแทรกเสริมเล็กนอย ในเรื่องท่ีสงเสริมกันเหมือนเปนคติวา “เรียนใหสนุก มีความสุขใน

การเรียน” น้ัน พึงเขาใจวาการเรียนอยางมีความสุขนี้ เปนเรื่องในข้ันของวิธีการเทานั้น แมจะสําคัญ ก็ไมเพียงพอ 

ความสุขนั้นเปนเรื่องใหญ ไมใชอยูแคในข้ันของปฏิบัติการในการศึกษา แตเปนเน้ือตัว และเปน

จุดหมายของการศึกษาทีเดียว ถาเขาใจความสุขใหถูกตองแลว จะเห็นวาการศึกษาเปนการพัฒนาความสุข 

เพื่อใหผูศึกษากลายเปนคนมีความสุข  

การพัฒนาความสุขท่ีตรงตามความหมาย จะเรียกรองความเพียบพรอมแหงการพัฒนาคุณสมบัติ

ท้ังหลายซ่ึงมนุษยท่ีสมบูรณควรจะมีขึ้นมาเอง  

เรื่องท่ีความสุขเปนจุดหมายของการศึกษานี้ ไดเคยพูดเคยเขียนไวท่ีอื่นแลว จึงขอใชวิธีงายๆ คือจับ

ขอความที่ไดพูดไดเขียนไวแลวมาจัดเรียงตอกัน ตามที่พิมพไวในหนังสือ ๒-๓ เลม ไดความดังน้ี
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การศึกษาจะตองถือเปนหนาท่ีท่ีจะทําใหคนมีความสุข ไมใชแคเรียนอยางมีความสุข แตใหเปนคนมี

ความสุข เมื่อเขามีความสุข ก็คือสุขเปนประจําอยูแลว เพราะฉะนั้น เม่ือเรียน ก็เรียนอยางมีความสุขดวย  
การศึกษาปจจุบันทําคนใหมีความสุข หรือทําคนใหเปนผูหิวโหยกระหายความสุข การศึกษาท่ีผิดพลาด 

จะทําใหเกิดภาวะที่ตรงขาม คือ ทําใหคนไมมีความสุข แตการศึกษากลายเปนเครื่องมือดูดสูบความสุขออกจาก
คน ทําใหเขาหมดความสุข และทําใหเขากลายเปนคนท่ีหิวโหยกระหายความสุข  

การศึกษาที่ผิดพลาด ทําใหคนท่ีเรียนไปๆ กาวหนาไป ยิ่งจบช้ันสูงข้ึน ก็ยิ่งหิวโหยความสุขมากขึ้น ขาด
แคลนความสุขมากข้ึน จนกระทั่งเขาออกไปพรอมดวยความหิวโหยน้ี แลวโลดแลนไปในสังคมเพื่อจะแสวงหา
ความสุขใหกับตนเอง และแยงชิงความสุขกัน แลวก็กอความเดือดรอนเบียดเบียนแกผูอื่น  

คนที่ไมมีความสุขน้ัน เม่ือมีความทุกข หนึ่ง ก็จะระบายความทุกขใหแกผูอื่น สอง ก็จะกอบโกยหา
ความสุขใหกับตนเอง 

ถาอยางน้ี ก็จะกลายเปนการศึกษาชนิดท่ีเตรียมคนไว เพื่อวาเบื้องหนา เม่ือจบการศึกษาแลว เขาจะได

ออกไปด้ินรนทะยานแขงขันแยงชิงกันหาความสุข กอบโกยความสุขใหแกตัวใหมากท่ีสุด  

เรื่องนี้จะตองระวังตรวจสอบกันดูวาเปนอยางน้ีหรือเปลา ถาเราดาํเนินการศึกษามาผิด ก็เปนอันวาเราได

ทําใหการศึกษาน้ี เปนเคร่ืองมืออะไรอยางหน่ึง ท่ีสูบหรือดูดความสุขออกไปจากตัวเด็ก หมายความวา เราไดทํา

ใหคนเปนผูท่ีหิวโหยขาดแคลนความสุข  

เพราะฉะนั้น พอสําเร็จการศึกษาไป ใจก็มุงแตวา ทีนี้แหละ ฉันจะหาโอกาสกอบโกยความสุขใหมาก

ท่ีสุด  

ถาการศึกษาเปนแบบนี้ การศึกษาจะตองเปนพิษ ไมใชการศึกษาท่ีถูกตอง การศึกษาท่ีถูกตอง จะตอง

ทําคนใหเปนสุข หรือเปนสุขมากข้ึน และเปนสุขอยางถูกตอง ต้ังแตบัดน้ีและเด๋ียวน้ี  
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 หนังสือเหลาน้ีพิมพนานแลว ในชวงประมาณ ๒๕ ป บางเรื่องไดแตขอมูล ยังหาเลมหนังสือไมเจอ จึงบอกรายละเอียดไมได บอกแต

ชื่อเรื่องไว พรอมท้ังขอมูลที่เปนเคา คือ การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังตองพัฒนา, พ.ศ. ๒๕๓๐; แงคิดขอสังเกตเกี่ยวกับการ

ปฏิรูปการศึกษา (ปาฐกถาวันสถาปนากรมวิชาการครบ ๔๔ ป); สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข, พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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เม่ือมองดูโลกของมนุษยท่ีวาพัฒนามากแลวในปจจุบันน้ี จะเห็นวา คนท้ังหลายตางก็วุนวายกับการหา
ความสุข จนแตละคนไมมีเวลาที่จะใหแกผูอื่น พรอมกันนั้น ความสุขก็กลายเปนส่ิงท่ีเขาขาดแคลนอยูตลอดเวลา 
ไมมีในปจจุบัน แตรออยูขางหนา ตองคอยตามหาดวยความหวังวาจะไดในอนาคต  

ดังปรากฏวา อาการหิวกระหายความสุขน้ีแพรระบาดไปท่ัว ไมวาจะในครอบครัวก็ตาม ในโรงเรียนก็ตาม 
ท่ีทํางานก็ตาม ท่ัวสังคมไปหมด สภาพจิตใจท่ีขาดแคลนความสุขอยางน้ี เปนกันดาษด่ืน ปรากฏใหเห็นทั่วไปใน
สังคมทุกวันน้ี 

ดังนั้น จะตองมาทบทวนและเนนย้ํากันวา การศึกษาที่แท คือการทําใหคนมีความสุข และรูจักวิธีท่ีจะหา

ความสุขอยางถูกตอง  

คนที่มีการศึกษาในความหมายน้ีก็คือ คนท่ีไดรับการฝกฝนพัฒนาแลว ใหรูจักแกปญหา ดับทุกข ทําตน

ใหเปนสุขได แลวจากน้ันก็พัฒนากาวขึ้นสูความสุขท่ีประณีตยิ่งๆ ข้ึนไป พรอมท้ังสามารถเผ่ือแผขยายความสุข

แกผูอื่นไดกวางขวางออกไปดวย 

คนมีความทุกข ยอมมีความโนมเอียงท่ีจะระบายทุกขออกไปแกผูอื่น และแมแตจะหาความสุขดวยการ
ระบายความทุกข เมื่อเขามีทุกข และหาทางระบายทุกขของตนออกไป ดังเชนเด็กนักเรียนมีปมทุกขท่ีไปกอเรื่อง
ราย ก็ยอมเปนภัยแกผูอื่น แกสังคม ทําใหเดือดรอนกันไปท่ัว  

ในทางกลับกัน คนที่มีความสุข ยอมมีความโนมเอียงท่ีจะแผกระจายความสุขไปใหแกคนอื่น ไมวาจะ
โดยรูตัวก็ตาม ไมรูตัวก็ตาม  

ฉะน้ัน เราจะตองทําใหคนมีความสุข เพื่อใหความสุขแผขยายออกไปในโลก 
ดังท่ีไดเปนจุดหมายดานสังคม ท่ีทานใชคําวา “อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลกํ” แปลวา “เขาถึงโลกท่ีเปนสุข ไร

การเบียดเบียน”  
มนุษยจะตองทําเพื่อจุดหมายน้ี คือ ชวยกันทําใหโลกมีความสุขย่ิงข้ึน ไรการเบียดเบียนยิ่งขึ้น เกื้อกูลกัน

มากขึ้น และมีความสุขรวมกันอยางยั่งยืนสืบตอไป 

ความสุขมีมากมาย ธรรมชาติรอบกายก็รอจะให้ความสุข    
หันมาดูหลักท่ัวไป ควรพูดถึงประเภทของความสุขกันบาง ความสุขประเภทที่วาไปแลวก็มี ความสุขจาก

การเสพ จากการไดสนองผัสสะในเรื่อง รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผัสกาย ท่ีนาใคร นาปรารถนา พูดงายๆ วาเปน

เรื่องของการสนองตัณหา วาดวยกามสุข หรือสามิสสุข แลวก็กาวมาสูฉันทะ ซึ่งเปนแรงจูงใจฝายดี ท่ีมีการ
พัฒนา นํามาสูการศึกษา การสรางสรรค การเขาถึงความจริงของธรรมชาติ และการพัฒนาข้ึนไปในความสุข 

เมื่อมาถึงฉันทะ เรื่องความสุขก็กาวตอไป ดังท่ีไดพูดในเรื่องระบบการทํางาน วาดวยความสุขในการ
ทํางาน แลวมาถึง ความสุขในการศึกษา แตเรื่องของความสุขจากฉันทะยังมีตอไปอีก 

จากนั้นก็มี ความสุขทางสังคม สุขจากไมตรีจิตมิตรภาพ สุขในการอยูรวมกับผูอื่นดวยใจมีเมตตา กรุณา 
เปนตน สุขในครอบครัวในหมูในชุมชน ท่ีอยูกันดวยความมีนํ้าใจ เอาใจใสกัน รักกัน ระลึกถึงกัน พรอมเพรียง 

ซาบซึ้งบันเทิงใจในสามัคคีรส มีเอกภาพดวยสาราณียธรรม 
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แลวก็มี ความสุขกับธรรมชาติ สุขจากการไปอยูกับธรรมชาติ หรืออยูทามกลางธรรมชาติ สัมผัสความ

สงัดสงบงามสดชื่นนารื่นรมย ของธรรมชาติรอบตัว ท้ังหมูไม สายลม ขุนเขา ผืนนํ้า ทองฟา ชื่นชมพรรณไมท่ี

สะพร่ังดวยดอกใบ และศัพทสําเนียงเสียงแหงความวิเวก ของหมูนก สัตวปา และทองฟาครืนครางคราว

วรรษกาล เปนตน  
ความสุขดานสังคมนั้น ในพระพุทธศาสนายํ้าเนนอยางยิ่ง และสุขดานธรรมชาติ ทานก็ช่ืนชมไวมากมาย

ใหเปนแบบอยาง บางทีก็มาดวยกันท้ังสุขดานสังคม และสุขกับธรรมชาติ ใหอยูกันดวยความรักสามัคคีแมแตใน

แดนดงพงไพร ดังในโคสิงคสาลสูตรเปนตัวอยาง 

พระพุทธเจาเสด็จไปทรงเย่ียมพระภิกษุ ๓ รูป ท่ีปาโคสิงคสาลวัน ทรงทักทายไถถามตอนหนึ่งวา “ดูกร
อนุรุทธ ทําอย่างไร เธอท้ังหลาย จึงยังพร้อมเพรียงสามัคคี ชื่นบานต่อกัน ไม่วิวาท เป็นเหมือนนํ้านมกับนํ้า 
แลดูกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่ได้?” … 

ท่ีปานั้น ทานพระสารีบุตรกลาวถามพระมหาสาวกรูปอื่นวา  
“ป่าโคสิงคสาลวันน้ี น่ารื่นรมย์ ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งเต็มต้นหมด

ทั้งป่า ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะนั้น ท่าน...เอย ป่าโคสิงคสาลวัน จะพึง
งามด้วยภิกษุเห็นปานไร?...” 

ในพระไตรปฎก มีคัมภีรจํานวนมากท่ีเปนคําประพันธรอยกรอง คือเปนคาถา และมีคาถามากมายเปนคํา

พรรณนาช่ืนชมธรรมชาติ ตัวอยางงายๆ คือมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งขอยกมาใหดูเปนตัวอยางนิดหนอย เชนวา 

“ณ ที่ใกล้สระโบกขรณีนั้น มีฝูงนกดุเหว่าเมารสดอกไม้ ส่งเสียงไพเราะจับใจ ทํา
ป่านั้นให้ดังอึกทึกกึกก้อง เมื่อคราวหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาล รสหวานดัง
น้ําผ้ึงเย้ิมหยดจากเกสรดอกไม้ลงมาค้างอยู่ท่ีบนใบบัว... 

“ป่านั้นมีนานากลิ่นสุคนธ์ ที่ลมรําเพยพัดมา หอมฟุ้งตระหลบอบอวล เหมือนดัง
จะเชิญชวนคนที่มาถึงให้เบิกบาน ด้วยดอกไม้และกิ่งไม้อันมีกลิ่นหอม หมู่แมลงภู่ชื่น
ชมกลิ่นดอกไม้ พากันบินว่อนวู่บันลือเสียงอยู่โดยรอบ” 

ในคราวท่ีพระกาฬุทายีกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยมพระพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ ก็

พรรณนาถิ่น พรรณนาทางเสด็จ เปนคาถาชมธรรมชาติท่ีงดงามรื่นรมย บนเสนทางท่ีจะเสด็จผานไป ประมาณ 
๖๐ คาถา แลวพระพุทธเจาก็ทรงรับนิมนต   

ขอยกคาถาของพระกาฬุทายีมาดูเปนตัวอยาง ๒ คาถา ดังน้ี 

“จําปา ช้างน้าว กากะทิง ส่งกลิ่นหอม ยามลมรําพายพัด ยอดอันสะพรั่งด้วย
ดอก เด่นตา ดังว่ามีใจอาทร พากันโน้มกิ่งดังน้อมกรลงมา นบถวายบูชาด้วยกลิ่น
สุคนธ์ ข้าแต่พระผู้ทรงมหายศชัย บัดน้ีเป็นเวลาที่ควรจะเสด็จครรไล  

“เหล่านกแก้ว นกสาลิกา ต่างสีสันงามตา รูปสวย เสียงไพเราะ บินขึ้นบินลงไป
มา กลุ้มรุมยอดไม้ ขันร้องอยู่สองข้างทาง พากันส่งเสียงกู่กันไปกู่กันมา บัดนี้เป็น
เวลาท่ีพระองค์จะได้ทรงเห็นพระชนกแล้ว”2135 

                                                 
2135 พุทธดํารัสที่ปาโคสิงคสาลวัน, ม.มู.๑๒/๓๖๒/๓๘๗; คําของพระสารีบุตร, ม.มู.๑๒/๓๗๐/๓๙๘; คาถาจากมหาเวสสันดรชาดก, ขุ.ชา.๒๘/

๑๑๔๐/๔๐๔; คาถาของพระกาฬุทายี, อป.อ.๒/๓๑๘–๓๒๔ 
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รวมความวา พระพุทธเจาและพระอรหันต มีจิตบริสุทธ์ิแลว ก็สัมผัสช่ืนชมความสงัดสงบงามนารื่นรมย

ของธรรมชาติ และอยูกับธรรมชาติอยางมีความสุขเปนธรรมดา สวนพระเสขะและปุถุชน ก็ไดบรรยากาศท่ีสงบ

งามมีความสุข และจิตใจท่ีรื่นรมย เปนสภาพท่ีเอื้อเกื้อหนุนการปฏิบัติในการพัฒนาจิตพัฒนาปญญาสูงข้ึนตอไป 

น่ีก็เปนเคร่ืองชี้แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมดวย ใหเห็นการที่ความดีงามพัฒนาไปดวยกันกับ

ความสุข ใหคนมีความสามารถที่จะสรางความสุขข้ึนเองได และในการพัฒนาชีวิต คนก็มีความสุขไปดวย 
ท้ังหมดนี้ก็เกิดจากฉันทะนั่นเอง ซึ่งเทากับบอกดวยวา การศึกษาท่ีแท เปนการพัฒนาจริยธรรมอยูในตัวมันเอง  

ทีนี้ก็มาถึงความสุขอยางสุดทาย คือ ความสุขทางปัญญา ซึ่งอยูในระดับของความสุขท่ีเปนอิสระ  
ปญญาน้ีเปนตัวปลดปลอย ทําใหหลุดพน ใหเปนอิสระ เราทําอะไรทางกายวาจาติดขัด คือติดขัดทาง

พฤติกรรม เพราะไมรูวาจะทําอยางไร พอปญญามา รูวาจะทําอะไรไดอยางไร ก็โลงไปที เราไปไหน ไมรูวาอะไร

เปนอะไร ใครเปนใคร ปลอดภัยไหม จะออกทางไหน จะพนไปไดอยางไร เราควรจะทําอะไร ใจก็บีบค้ันอั้นอึด

อัด พอรู ก็โลง ใจก็หายบีบคั้น หมดทุกข หรือเกิดปญหาชีวิต คิดไมตก ก็ทุกขใหญ พอปญญามา ก็แกปญหาได 

ใจก็หลุดพนจากทุกข  

ปญญาทําใหเกิดอิสรภาพในแง ในดาน ในข้ันตางๆ ไปเรื่อยๆ พอแกปมหัวใจของทุกขหลุดไปได ก็ถึง

อิสรภาพขั้นสุดทายท่ีสมบูรณ ก็เปนความสุขท่ีสมบูรณดวย    

จะพัฒนาความสุข ต้องพัฒนาความต้องการต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย   
เรื่องความตองการเทาท่ีพูดมา เนนที่ความตองการตองานการหรือส่ิงท่ีทํา แลวไดพูดถึงฉันทะดานอื่นๆ 

ตลอดจนส่ิงแวดลอม แตท่ีขาดไมได จะตองขยายไปถึงความตองการตอคน หรือตอเพื่อนมนุษยดวย จึงจะครบ 

น่ีก็คือเรื่องฉันทะตอคน บอกแลววา ฉันทะ คือ ความตองการใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสมบูรณ เปน
ความปรารถนาดีท่ีมีตอส่ิงท้ังหลายท่ัวไปไดหมด ตอสรรพส่ิงแลว ก็ตอสรรพสัตวดวย 

ทีน้ี พอมีฉันทะตอสรรพสัตว เริ่มต้ังแตเพื่อนมนุษยเปนตนไป พูดเปนภาษาไทยก็คือ ความปรารถนาดี 

อยากใหเขาดี อยากใหเขาเจริญงอกงาม อยากใหเขาแข็งแรงสมบูรณ และอยากใหเขาสดช่ืนเบิกบานมีความสุข   

มนุษยดวยกันน้ี เปนสวนสําคัญท่ีมนุษยจะตองเกี่ยวของในชีวิต เปนเรื่องใหญสําหรับมนุษยทุกคน 
เพราะตัวคนแตละคนก็เปนมนุษยอยูแลว เม่ืออยูกับเพื่อนมนุษย แลวขยายกวางออกไป ก็อยูกับสัตวท้ังหลาย

อื่น ฉันทะท่ีมีตอมนุษยและตอสัตวท้ังหลาย นับวามีความหมายที่สําคัญเปนพิเศษ  
จะเห็นวา ความปรารถนาดี หรือความตองการใหดี ตอเพ่ือนมนุษยและเหลาสัตวนั้น มีลักษณะแงดานที่

พิเศษกวาความปรารถนาดี หรือความตองการใหดี ท่ีมีตอส่ิงท้ังหลายท่ัวไป  

ดังน้ัน ฉันทะในกรณีน้ี จึงมีศัพทพิเศษให แถมมีหลายคําท่ีจะใชแยกไปตามสถานการณตางๆ ท่ีเขา

ประสบอีกดวย  

รวมแลว แทนที่จะใชตอเพื่อนมนุษยดวย “ฉันทะ” คําเดียว ก็แยกออกไปเปน ๔ คํา  

๑. เริ่มดวยวา ถามีฉันทะ คือความปรารถนาดี หรือความตองการใหดีนั้น ตอเพ่ือนมนุษยในยามปกติ 
เห็นใคร ก็อยากใหเขามีรางกายสมบูรณงดงาม มีหนาตาอิ่มเอิบผองใส อยากใหเขามีความสุข ซึ่งก็เปนความ
อยากเพื่อคนน้ัน หรือเพื่อสัตวน้ันเอง ไมใชเรื่องตัวตนของเรา ความอยากอยางน้ีเปนความปรารถนาดีพื้นฐาน 

เปนอยางท่ีหนึ่ง เปนขอแรก เรียกวา เมตตา 
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๒. ทีน้ีตอไป ถามนุษย หรือสัตวอื่นก็ตาม ไมอยูในสภาพที่เปนปกติ ไมสมบูรณ ไมงดงาม มีความ
บกพรอง ประสบทุกข ยากลําบาก หรือตกตํ่าลงไป เราก็อยากใหเขาพนจากความทุกข จากความยากไรขาดแคลน 
จากความเจ็บไขไดปวย เปนตนนั้น อยางท่ีวาแลว สําหรับมนุษยและสัตวท้ังหลายน้ี ทานใหความสําคัญพิเศษ มี
ศัพทเรียกแยกไปเลย ทานเรียกความอยากใหเขาพนจากความเดือดรอนเปนทุกขน้ีวา กรุณา   

๓. ตอไปอีก ถาคนน้ันเกิดไปเจริญงอกงามสมบูรณยิ่งขึ้น หรือเด็กคนนี้เจริญเติบโตข้ึน มีรางกาย

แข็งแรงสมบูรณ หนาตาสวยงามผองใส หรือใครทําความดีงามกาวหนาประสบความสําเร็จ น้ีคือเขาข้ึนสูงกวาเดิม 

หรือเหนือกวาปกติ เราก็พลอยช่ืนชมยินดีดวย เรียกวา มุทิตา  

๔. ในสถานการณท่ีอาจจะเรียกวาพิเศษ ถาคนนั้นเขารับผิดชอบตัวเขาเองได หรือเขาควรรับผิดชอบตอ

ตนเอง เปนความสมควรท่ีจะเปนอยางน้ัน ท่ีควรจะใหเขาอยูหรือดําเนินไปในภาวะอยางนั้น เราไมควรเขาไป

แทรกแซง เชน พอแมดูแลลูกเล็กอยู เขากําลังหัดเดินเตาะแตะ เราปรารถนาดี ตองการใหเขาเจริญงอกงาม ก็

วางทีเฉยดูใหเขาหัดเดินไป ไมใชมัวสงสารกลัววาเดี๋ยวเขาจะลม จะเจ็บ แลวคอยอุมอยูเรื่อย  
ความปรารถนาดี ตองการความไมผิดพลาดแกเขา ตองการความไมผิดธรรมแกเขา อยากใหเขาดําเนิน

ไปในความถูกตอง ในความสมควรจะเปนอยางนั้น ในความไมเสียหาย ใหเขาเปนไปโดยธรรม ถูกธรรม ชอบ

ธรรม ไมเขาไปกาวกายวุนวายแทรกแซง ท่ีโบราณแปลกันมาวาวางเฉยนี้ เรียกวา อุเบกขา  

รวม ๔ อยาง มี “ฉันทะ” เปนจุดเริ่มตนทั้งนั้น หมายความวา ฉนัทะแสดงตัวออกมา 
๑) เปนความปรารถนาดี ตองการใหเขาอยูดีมีความสุขในยามเขาเปนปกติ เรียกวา เมตตา  
๒) เปนความปรารถนาดี ในยามที่เขาตกตํ่าลงไป ตองการใหเขาพน ถอนตนขึ้นมาไดหายทุกข สูสภาวะ

ท่ีดี เรียกวา กรุณา   
๓) เปนความปรารถนาดี ในยามที่เขากาวไปไดดีแลว สูงขึ้นไป ตองการใหเขาดีงามเจริญยิ่งข้ึนไปอีก 

เรียกวา มุทิตา  
๔) เปนความปรารถนาดี ในยามถึงวาระท่ีเขาจะอยูกับความรับผิดชอบของตัวเขาเอง ตองการใหเขามี

ความถูกตอง ไมผิดพลาด ไมเสียหาย เปนไปตามธรรม เรียกวา อุเบกขา 

คนโดยมากนึกถึงความปรารถนาดีไดแค ๓ สถานการณ คือนึกไปไดแคขอท่ี ๓ ซึ่งไมพอ ใน ๓ ขอแรก

นั้น ยังเปนขั้นท่ีอยูแคความรูสึก แมจะเปนความรูสึกที่ดีงามสูงสง พัฒนามาไดไกลแลว แตก็ยังไมเต็ม ไม

สมบูรณ ก็ตองถามวา แลวขอท่ี ๔ สมบูรณอยางไร 

ตอบใหส้ันสักหนอยวา คนเราจะมีแตด้านรู้สึก อยางเดียว ถึงจะดีเลิศประเสริฐยิ่งอยางไร ก็ไมพอ ก็อยู
แคคน ไมถึงธรรม ไมบรรจบกับธรรม คนน้ันก็จะไปไดแค่ดี แต่อาจจะไม่ถูก  

จะตองมีด้านรู้ ใหเต็มดวย จึงจะถึงธรรมได จึงจะถูกตองจริงได และจึงจะหมดทุกข มีสุขท่ีสมบูรณได 
พูดตรงตามศัพทพระก็คือ พัฒนาดานจิตใจไปจนเต็มที่อยางไร ก็ไมพอ ไมสมบูรณ จิตใจเองน่ันแหละ

ไมสามารถหลุดพนเปนอิสระ ตองพัฒนาปญญาใหสมบูรณ แลวปญญานั่นแหละจะทําใหจิตใจเปนอิสระ เปน

จิตใจท่ีสมบูรณได  
สามขอแรก ยังอยูในข้ันของลําพังจิต สวนขอส่ี คือมีปญญามาทําใหจิตลงตัว เปนอิสระไดแลว 
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เปนอันวา สามขอแรกยังเปนข้ันความรูสึก ใชคําฝรั่งบางทานเขาใจงายขึ้น คือยังอยูในข้ันของ emotion 
แมจะเปน positive emotion อยางเยี่ยมยอด มนุษยก็ยังตองข้ึนไปอีกขั้นหน่ึง ใหถึงปญญา ตองมีปญญามาปรับ
มาชําระมายก emotion ข้ึนอีกทีหนึ่ง2136 ข้ันบรรจบกับปญญานี้ เปนขอท่ี ๔  

มนุษยตองไปใหถึงปญญา จะสมบูรณตอเม่ืออยูดวยปญญา ท่ีทําใหจิตเปนอิสระได ถามนุษยไมมี

ปญญา ก็แกปญหาไมจบ แมแตในระดับตนๆ งายๆ ถึงแมจิตใจดี มีความรูสึกท่ีดี ก็ใชผิด ทําผิดได  

ยกตัวอยางวา นายคนหนึ่งไปขโมยเงินเขามาได ๕,๐๐๐ บาท เออ น่ีเขาประสบความสําเร็จ มีเงินใช 
สบายละ เขาหลักวาเขาไดดีมีสุข เราจะวาอยางไร ก็บอกวาเขาขอ ๓ แลวนี่ เราก็มุทิตา พลอยยินดีดวยสิ อยางน้ี

ไมถูกแลว ขืนปฏิบัติธรรมกันอยางนี้ อยูกันแคความรูสึก แมจะเปนความรูสึกท่ีดี เด๋ียวคงยุงแน จะลักขโมยกัน
ใหญ สังคมก็จะเดือดรอน ไมดีแน ไปสงเสริมไมได  

น่ีแหละ ตรงน้ี ปญญาที่รูธรรม รูความถูกตอง ก็มาปรับจิตใจใหประสานกันลงตัว เปนความปรารถนาดี

ตองการใหเขามีความถูกตอง จิตใจก็ลงตัวพอดีไดท่ี นี่คือเปน อุเบกขา  
ถาวิเคราะหออกไป ก็เห็นไดวา ในอุเบกขานี้ ก็มีฉันทะ เปนความปรารถนาดี อยากจะใหเขาดี ใหงาม ให

สมบูรณ จะสมบูรณก็ตอง ถูกตอง ตรงตามธรรม ก็จึงวางใจเปนกลาง เรียกวาอุเบกขา เพื่อใหกระบวนการแหง

ความถูกตองเปนธรรมจะไดดําเนินการตอไปตามกฎกติกา เปนตน คือใหเปนไปตามธรรมน่ันเอง  
ก็สรุปวา สามขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อยูแคจิตใจ ไดแครักษาคน พอถึงอุเบกขา ก็ไปถึง

ปญญา รักษาธรรมไดดวย ถาคนไปละเมิดธรรม ก็ตองเอาธรรมไว ก็เลยตองรักษาธรรม ความยุติธรรม ความ
เปนธรรม รักษาความถูกตอง  

ก็มาจบ มาเต็ม ท่ีอุเบกขา ซึ่งเปนความรูสึกท่ีเกิดจากมีปญญาเขามารวม แลวก็อุเบกขาเพื่อรักษาธรรม 
เปนตัวสรางสมดุล ให ๔ ขอ ครบบริบูรณเต็มที่น่ันเอง จึงเปนพระพรหมผูอภิบาลโลกไดจริง ตามความหมายใน
แบบของพุทธศาสนา 

ความสุขเหนือกาล เม่ือเหนือการสนองความต้องการ   
ในตอนกอนโนน ไดบอกความหมายของความสุขวา คือการไดสนองความตองการ แตก็บอกไวดวยวา 

เปนความหมายท่ีไมครอบคลุม  
ทําไมจึงไมครอบคลุม คือไมครอบคลุมทั้งหมด ถาใชภาษาทางพระ ก็อาจจะบอกวา น่ันคลุมแคในระดับ

โลกิยะ แตความสุขยังมีเลยขึ้นไปอีก เปนความสุขในระดับโลกุตระ พอพูดอยางนี้ บางทีรูสึกวายากไป 

เพ่ือใหชดั ก็ตองพูดถึงขั้นระดับของความสุขอีกครั้งหนึ่ง   
- ท่ีผานมานั้น เราแบงความสุขเปน ๒ ตามประเภทของความตองการ 
- แตตอนน้ี ตรงขามกับ “ตองการ” ยังมี “ไมตองตองการ” ก็ได  

ถึงตอนนี้ ก็เลยตองแบงขั้น หรือระดับของความสุข ขยายกวางออกไปอีก เปน ๒ ระดับใหญ และยอย

เปน ๓ ขั้น คือ  
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  เคยบอกขางตนวา ความอยาก-ปรารถนา-ตองการ แปลวา desire แตในดานธรรมนี้ จะใช love แทนก็ได ฉันทะ เปน love of 

truth และ love of good เมื่อออกมาทางเมตตากรุณา ก็เปน love of fellow beings แลว love of Dhamma, love of truth, 

love of justice, love of righteousness ก็โยงถึงธรรม เรียกรองปญญา ไปถึงอุเบกขา  



๑๐๙๘  พุทธธรรม 
 

ระดับ ๑. ความสุขท่ีเกิดจากการสนองความตองการ  
ก) ขั้น ๑  ความสุขเมื่อไดสนองตัณหา (ความสุขจากการสนองความตองการท่ีเปนอกุศล) 
ข) ขั้น ๒ ความสุขเมื่อไดสนองฉันทะ (ความสุขจากการสนองความตองการท่ีเปนกุศล)  

ระดับ ๒. ขั้น ๓  ความสุขท่ีไมตองสนองความตองการ (ความสุขทุกกาล โดยไมตองสนองความตองการ) 

จะเห็นวา สุขระดับท่ี ๒ หรือข้ันท่ี ๓ ไมเขากับความหมายท่ีไดบอกไว คือความสุขท่ีไมตองขึ้นตอการ
สนองความอยากใดๆ ไมตองข้ึนตอการสนองตัณหา และไมตองขึ้นตอการสนองฉันทะ เปนความสุขท่ีเปนอิสระ 
เพราะเปนความสุขท่ีมีอยูในตัว เปนคุณสมบัติภายใน มีอยูเปนประจําตลอดเวลา ไมตองพึ่งพาการไดหรือการทํา

อะไรท้ังนั้น  

ถาเราตองสนองอะไร จึงจะไดความสุข ก็แสดงวาความสุขน้ันยังไมมีอยู จึงตองรอการไดสนอง ตองหา

บาง ตองสรางขึ้นมาบาง ก็ตองทําใหมีข้ึนมาอยางใดอยางหนึ่ง แตความสุขขั้นท่ี ๓ นี้มีเปนคุณสมบัติในตัวอยูแลว 
จึงไมตองขึ้นตอการสนอง ท้ังไมตองหา และไมตองสราง 

ตรงนี้ก็จะมีผูสงสัยวา ผูท่ีมีความสุขข้ันนี้ ไมมีความตองการอะไรเลยหรือ เปนคนที่หมดความตองการ

แลวใชไหม หมดตัณหานั่นไมวาอะไร แตหมดฉันทะดวย หรืออยางไร 

สงสัยอยางนี้แลว ถามออกมา เปนความดี เพราะจะไดรูชัดกันไป ก็ตอบวามีสิ ฉันทะนะ ทานท่ีถึงข้ันน้ี

แลวมีฉันทะอยูเต็มท่ี เพียงแตวาความสุขของทาน ไมตองขึ้นกับการสนองฉันทะนั้นแลว  
น่ีคือขอท่ีขอย้ํา คือบุคคลผูมีความสุขท่ีไมข้ึนตอการสนองท้ังตัณหาและฉันทะ โดยท่ีผูน้ันมีฉันทะอยู

เต็มเปยมดวย นี่แหละคือคนท่ีไดพัฒนาความสุขมาครบจบแลว  
กวาจะพัฒนาชีวิตมาถึงข้ันน้ีได ก็มีแตฉันทะอยางเดียวแลว และยังอยูเหนือฉันทะนั้นอีกดวย  

ยกตัวอยางสูงสุด คือพระพุทธเจา มีหลักวา พระพุทธเจาทรงมีคุณสมบัติชุดหนึ่ง เรียกวาพุทธธรรม ๑๘ 
ประการ ไมตองแจกแจงวามีอะไรบาง เอาเฉพาะขอท่ีประสงคในท่ีนี้ คือขอวา พระพุทธเจา “ทรงมีฉันทะไม่ลด
ถอยเลย” (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ)  

พอยกพระคุณสมบัติขอน้ีขึ้นมา ก็เห็นชัดทันที พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจมากมายแคไหน น่ันก็

คือเปนไปดวยฉันทะ ซึ่งฉายออกมากับพระมหากรุณา พระพุทธเจาไมทรงหยุดเลยตลอด ๔๕ พรรษา พูดอยาง
ภาษาชาวบานวา นอนกลางดินกินกลางทราย เสด็จดําเนินไปท้ังวันทั้งคืน ไปบําเพ็ญพุทธจริยา เพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชาวโลก  

เราพูดกันวา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจดวยพระมหากรุณา และไดบอกแลววา กรุณาน้ันมีจุดเริ่ม
ต้ังตนจากฉันทะ แลวดวยฉันทะ ก็ออกสูปฏิบัติการในการเสด็จไปทํางานส่ังสอน และไมวาจะทรงปฏิบัติกิจ

อะไรๆ พระองคทรงมีฉนัทะน้ันเต็มเปยมเสมอไป ไมรูจักลดนอยลง นี่คือพุทธธรรมอยางหนึ่งใน ๑๘ ประการ  
พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย มีฉันทะเต็มบริบูรณ แตความสุขของทานไมขึ้นตอการสนอง

ฉันทะ คือทานมีความสุขอยูแลวเปนธรรมดาอยางน้ันเอง  
ในท่ีนี้ก็ไดจัดแบงความสุขเปน ๓ ข้ัน หรือ ๒ ระดับน้ีแลว ถาจะเรียกสุข ๓ ข้ันน้ีเปนภาษางายๆ อาจ

เสนอคําทํานองตอไปนี้ ทานผูใดชวยหาคําท่ีชัดและถนัดกวาน้ีได ก็ย่ิงดี  
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ความสุข ๓ อยางน้ัน คือ 

๑. ความสุขท่ีต้องหา  ไดแก สุขแบบสนองตัณหา 

๒. ความสุขที่สร้างเองได้  ไดแก สุขแบบสนองฉันทะ  

๓. ความสุขท่ีมีในตัวทุกเวลา ไดแก สุขท่ีไมอาศัยการสนอง  

ความสุขข้ันที่ ๑ คือสุขดวยการสนองตัณหา เรียกวาความสุขท่ีตองหา ก็เพราะวา ส่ิงเสพท่ีจะสนอง
ตัณหานั้น เปนวัตถุส่ิงของ เปนกามอามิส ซึ่งอยูขางนอก เราตองไปหา ตองไปเอามาเสพ ตองเอาของขางนอกนั้น

มาเจอกับผัสสะของเรา จึงเปนความสุขท่ีตองหา  
ความสุขข้ันท่ี ๒ คือสุขดวยการสนองฉันทะ เรียกวาความสุขท่ีสรางเองได เพราะวา ความอยากเรียน

อยากรู อยากศึกษา อยากทําโนนทํานี่ใหดี ความช่ืนชมธรรมชาติอะไรเหลานี้ เราสนองไดดวยความต้ังจิตต้ังใจ

ของเราเอง ดวยการกระทําของเราเอง ไมตองพึ่งพา ไมตองรอ ไมตองขึ้นตอวัตถุส่ิงเสพท่ีไหน จึงสรางขึ้นเองได  

ความสุขขั้นที่ ๓ คือสุขท่ีไมขึ้นตอการสนองความตองการ ไมวาจะสนองฉันทะหรือสนองตัณหา เรียกวา
ความสุขท่ีมีอยูกับตัวทุกเวลา ขอนี้ก็เปนธรรมดา เพราะวา เม่ือเรามีความสุขเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของชีวิตของ
เราแลว เรามีความสุขอยูเสมอเปนประจําอยูแลว เราก็ไมตองไปหาไปทําอะไรอีกเพื่อจะใหมีความสุข  

เปนอันวา สุข ๓ คือ สุขต้องหา สุขสร้างขึ้นมาเองได้ และ สุขมีในตัวทุกเวลา ตอนนี้รูจักคราวๆ ไวกอน 

แตก็ควรคิดหมายวา ทําอยางไรเราจะมีใหครบท้ัง ๓ อยาง ถามีไดครบ ก็นาจะเปนคนท่ีสมบูรณแบบทีเดียว ใคร

หนอคือบุคคลที่มีสุขครบทั้ง ๓ อยางน้ี  
อยางไรก็ตาม ปรากฏวา ผูท่ีมีสุขขั้น ๓ สมบูรณจริงแลว ท้ังท่ีถาตองการ จะเสวยสุขใหครบพรอมหมด

ท้ัง ๓ ไดอยางสบายๆ แตกลายเปนวา เขาพอใจอยูกับสุขในข้ันท่ีเปนอิสระ ไมแยแสสุขอยางแรกท่ีพ่ึงพาข้ึนตอ

ส่ิงเสพอีกตอไป เรื่องเปนอยางไร เพราะอะไร ก็คอยๆ ดูตอไป 

สุขเพราะได้เกาที่คัน กับสุขเพราะไม่มีที่คันจะต้องเกา   
เพ่ือกาวไปในความเขาใจเร่ืองความสุข ขอนําความจากพุทธพจนในมาคัณฑิยสูตร มาอานกันอีก เปน

เครื่องทบทวนแนวการมองความสุข พุทธพจนนี้ตรัสเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตคนในการมีความสุข ต้ังแต

ความสุขของเด็กทารก ไปจนถึงสุขสูงสุด ในข้ันของนิพพานเลยทีเดียว  
พระพุทธเจาตรัสเปนทํานองอุปมา ในเรื่องการหาการเสพความสุขของคน ใหเห็นวา แมแตในชีวิต

ตามปกติของคน ก็ยังมีการพัฒนาในทางความสุขอยูแลว ในท่ีน้ี จะนําแตสาระมาบรรยาย ดังนี้ 

ทรงยกตัวอยางวา เด็กออนต้ังแตนอนแบเบาะ เกิดใหม อยูในวัยเริ่มแรก ท่ียังไมลุกเดิน เลนสนุกแมแต
กับมูตรคูถ หัวเราะระร่ืน เมื่อไดละเลงอุจจาระปสสาวะของตนเอง   

ตอมา เด็กน้ันโตขึ้นมาหนอย ๓ ขวบ ๕ ขวบ ตอนน้ี เลนมูตรคูถไมสนุกแลว กาวไปเลนดินเลนทราย 
แลวก็สนุกกับการเลนของเลนเคร่ืองเลนทั้งหลาย ตุกตาบาง รถยนตคันนอยๆ รถไฟขบวนนอยๆ เครื่องบินลํา

นอยๆ ก็สนุกกับของเลน มคีวามสุขในการไดเลนส่ิงเหลานี้  
เด็กเล็กน้ัน มีความสุขอยางยิ่งกับของเลน รักใครทะนุถนอมของเลนนั้น ยึดถือเอาเปนจริงจัง เชนอยาง

หนูนอยบางคน มีหมอนที่เขารักสุดชีวิต เกาจะดําปอยูแลว ก็ยังรักใครหวงแหนนักหนา ถาใครทําทาจะมาแยงเอา
ไป หนูนอยน้ันจะรองไหทุรนทุรายดังจะเปนจะตายเลยทีเดียว  
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ตอมา เด็กน้ันโตขึ้น เปนหนุมเปนสาว ตอนน้ี ของเลนน้ัน ไมเอาแลว ไมสนุกดวยแลว ใครจะเอามาให 
ก็ไมชอบใจ ไมเห็นจะสนุกมีความสุขอะไร เขาไมมีความตองการท่ีจะสนองใหมีความสุขอยางน้ันอีกแลว 

แตเมื่อโตขึ้นมาเปนหนุมเปนสาวแลว เขาจะมีความสุขอีกประเภทหนึ่ง คือความสุขในการไดเสพผัสสะ
ในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส นี่มาอีกข้ันหนึ่ง  

จากน้ัน ก็จะมีความสุขท่ีพัฒนาตอไปอีก แตถาใครไมพัฒนาขึ้นไปสูความสุขท่ีสูงข้ึนไปน้ัน ถาเขามา

สะดุดหยุดที่น่ี ไมชาก็จะถึงเวลาท่ีเขาจะตองส้ินหวัง หรือไมสามารถเสพกามอามิสเหลานั้น แลวเขาก็จะตองคับ
แคนแสนทุกขเพราะมัน 

สวนคนท่ีพัฒนาในขั้นสูงตอข้ึนไป ก็จะพบความสุขท่ีประณีตลึกซึ้ง ซึ่งไมข้ึนตอกามอามิส ถึงข้ันแหง

ความสุขท่ีเปนอิสระ เปนไทแกตน เปนเสรีชนที่แท อยางท่ีวาเปนความสุขซึ่งมีในตัวเปนประจําตลอดเวลา ไม

ตองหาไมตองสนองอีกตอไป  
ผูท่ีเขาถึงความสุขอยางอิสระ ท่ีไมตองข้ึนตอกามอามิสแลวนี้ เม่ือหันมาเห็น หรือมองดูหมูชนท่ียังเสพ

หาความสุขจากรูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัสกายกันอยู ก็จะไมมองเห็นการเสพกามอามิสนั้นวาเปนความสุข

ตามไปดวย แตจะมีความรูสึกตอคนท่ีกําลังแสวงกามสุขนั้นดวยความรูสึกที่เปล่ียนไป เหมือนอยางคนท่ีเติบโต
เปนผูใหญแลว ไปเห็นเด็กมีความสุขกับการไดเลนของเลน ก็จะไมเห็นเปนความสุขไปดวย แตจะรูสึกคลายดังวา
จะขําหรือสงสารดวยเขาใจ 

ถึงตรงน้ี ทานไดเทียบการพัฒนาความสุขในข้ันน้ี โดยยกตัวอยางคนเปนโรคเรื้อน  
คนเปนโรคเรื้อนน้ัน ก็มีอาการคัน เมื่อคัน เขาก็เกา เมื่อเกาแลว เขาก็ย่ิงคัน ยิ่งคันก็ย่ิงเกา ยิ่งเกาก็ยิ่งคัน 

ครั้นไดเกาแลวก็มีความสุข เขาจึงมีความสุขจากการเกา  
ย่ิงกวาน้ัน เพราะความไมสบายของโรคนั้น ทําใหเขาอยากเอาตัวไปยางไฟอีกดวย ใหสมใจอยาก จะได

มีความสุข เขาเอาตัวไปยางไฟท่ีรอนเหลือเกิน ท่ีคนธรรมดาถือวาทนไมไหว แลวเขาก็มีความสุข  
เปนอันวา คนเปนโรคเรื้อนน้ี เพราะเขามีอาการคัน ก็ทําใหเขาไดความสุขจากการเกา และจากการเอาตัว

ไปยางไฟ  
พระพุทธเจาตรัสถามพราหมณท่ีพระองคทรงสนทนาดวยน้ันวา ถาหากวา ตอมา คนเปนโรคเรื้อนนี้ได

พบหมอดี มียาท่ีไดผลชะงัด หมอน้ันรักษาเขาจนหายจากโรคเรื้อน และเขาก็ไมคันอีกตอไป แลวทีนี้ คนผูหาย
จากโรคเรื้อนแลวนั้น ยังอยากจะหาความสุขจากการเกาที่คันอีกไหม ยังอยากจะเอาตัวไปยางไฟอีกไหม  

พราหมณทูลตอบวา ไมอยางน้ันแลว มีแตตรงขาม ตอนน้ีถาใครจับตัวเขาจะพาไปหาไฟ เขาจะดิ้นหนี

สุดชีวิตเลย พระพุทธเจาก็ตรัสใหเห็นวา พัฒนาการของความสุขเปนไปทํานองน้ี คนที่พบความสุขท่ีเหนือกวา

กามอามิสแลว ก็จะไมเห็นความสุขในการเสวยกามอามิสนั้นตอไป เพราะเขามีความสุขท่ีดีกวานั้นแลว 

ถาพูดแบบงายๆ ก็บอกวา มนุษยในระดับหน่ึง มีความสุขจากการเกาท่ีคัน แลวมนุษยท่ีพัฒนาข้ึนไปอีก
ขั้นหนึ่ง ก็มีความสุขจากการไมมีท่ีคันจะตองเกา อันไหนจะเปนความสุขแทจริง หรือเหนือกวากัน ก็พิจารณาไดเอง 

สาระท่ีควรพูดถึงในตอนนี้ก็คือวา เวลานี้พูดกันถึงคําวาสุขภาวะ หรืองายๆ วาสุขภาพ ขอถามวา คนที่
รางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคอะไร เวลาท่ีเขาอยูดวยรางกายที่แข็งแรงสมบูรณน้ี ภาวะน้ีถือเปนความสุขไหม 
คือภาวะที่ไมมีโรค ไมมีอาพาธ ไมมีอะไรระคายเสียดแทง ไมมีอะไรบีบคั้น (โรค แปลวาส่ิงท่ีเสียดแทง, อาพาธ 
แปลวา บีบค้ัน) ไมมีทุกข  
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ภาวะที่รางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีความบกพรองใดๆ แมแตท่ีจะตองเกา อวัยวะทุกอยางทําหนาท่ีได

เต็มท่ีนี้ ถือวาเปนสุขภาวะ เปนความสุขอยูแลวในตัว และที่แทน้ัน ภาวะแหงความสุขของรางกายท่ีสมบูรณ

แข็งแรงไรโรค ไมมีความติดขัดระคายเคืองนี่แหละ เปนความสุขหลักอยางสูงสุด ที่เปนจุดหมายแหงชีวิตของทุกคน  
ถึงใครจะอยากไดความสุขอันใดก็ตาม ถึงเขาจะมีวัตถุเสพมากมายพรั่งพรอมเพียงไร แตถาเขาขาดสุข

ภาวะของความสมบูรณไรโรคน้ีเสียอยางเดียว กามามิสสุขทุกอยางของเขาก็ลดคาหมดความหมายลงไป

ตามลําดับ จนกระท่ังวา ในท่ีสุด ถารางกายของเขาถูกโรครายบอนทําลายเสียหายเหมือนดังจะหมดสภาพ กาม

อามิสสุขทุกอยางท่ีเขาวาตนมีมากลนเต็มท่ี ก็หมดความหมายไปอยางส้ินเชิง หนําซ้ํายังกลายเปนการซ้ําเติมทุกข

ใหย่ิงแสนชอกชํ้าไปเสียอีกดวย นี่แหละ ความสุขหลักท่ีแท หรือตัวสุขภาวะ จึงอยูท่ีน่ี 

หันไปมองดานจิตใจบาง จิตใจท่ีเต็มอิ่ม โปรงโลง เบิกบาน ผองใส ไมมีอะไรระคายเคืองกระทบกระท่ัง

เสียดแทงเลย เปนจิตใจท่ีมีความสมบูรณในตัว ก็เปนสุขภาวะ หรือเปนความสุขอยางหนึ่ง ทํานองเดียวกับ

รางกายที่สมบูรณแข็งแรงไรโรคนั้น แตท่ีจริง ยิ่งกวาน้ันอีก เพียงแตวา เรื่องจิตใจน้ี ละเอียดออนมาก คนทั่วไป

มองถึงไดยาก แตดูตัวอยางแคงายๆ เอารายที่หนักหนอย คนแมท่ีมีรางกายแสนจะแข็งแรง แตมีเรื่องทุกขหนัก

คับแคนใจยิ่งนัก ปรากฏวา กามามิสวัตถุไมวามากมายเหลือลนแคไหน ก็ทําใหเขามีความสุขไมได แตตรงขาม ผู

ท่ีมีจิตใจโลงโปรงเบิกบานผองใสสมบูรณ แคอยูกับหญากับดิน ไมมีอะไร ก็มีความสุขไดจริงๆ  
กอนผานไป ขอตอบขอท่ีถามท้ิงไวนิดเดียววา “ใครหนอ คือบุคคลท่ีเสวยสุขครบท้ัง ๓ อยาง” (ท้ังสุข

สนองตัณหา สุขสนองฉันทะ และสุขไมตองสนอง) คําตอบคือ บุคคลโสดาบัน 

การพัฒนาความสุข: วัดผลเชิงอุดมคติ  
ไดพูดไปมากแลว ถึงขั้นระดับของความสุข ซึ่งสัมพันธกับเรื่องความตองการที่วามา นอกจากพูดถึง

ระดับและขั้นของความสุขแลว ก็ไดพูดถึงประเภทของความสุขไวอยางกวางๆ ดวย  
ในท่ีน้ี เพื่อเปนความรูประกอบ พอใหผานๆ ตาไว ขอแสดงประเภทของความสุข แบบท่ีพระพุทธเจา

ตรัสไวเปนชดุๆ เชน แหงหน่ึง ตรัสความสุขไว ๑๓ คู แมวาในทีน้ีจะไมไดตองการใหสนใจอะไรมาก ก็เอยถึงไวให

ไดยิน เพื่อจะไดมองในแงท่ีวา ความสุข สามารถแบงจําแนกออกไปไดมากมาย 

สุข ๑๓ คูนี้ เปนความสุขในประเภทและในข้ันเดียวกันบาง คาบเก่ียวเกยกันในระดับตางๆ บาง ทาน
ไมไดมุงในแงจัดประเภท แตใหเห็นความเขาชุดกันเปนคูๆ ยกตัวอยาง เชน  

คูหน่ึง:  กายิกสุข คือ ความสุขทางกาย   
 เจตสิกสุข คือ ความสุขทางใจ  
คูหน่ึง:  สามิสสุข คือ ความสุขอิงอามิส สุขท่ีตองอาศัยกามวัตถุ หรือข้ึนตอส่ิงเสพ   
 นิรามิสสุข คือ ความสุขไมอิงอามิส ไมตองอาศัยกามวัตถุ ไมขึ้นตอส่ิงเสพ สุขในระดับเปนอิสระ 
คูหน่ึง:  คิหิสุข คือ ความสุขของคฤหัสถ สุขแบบชาวบาน 

 ปัพพชิตสุข คือ ความสุขของบรรพชิต สุขแบบผูบวช  

คูหนึ่ง:  กามสุข คือ ความสุขจากกาม สุขกับรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสกาย ท่ีนาใครนาปรารถนา สุขกับ

การไดการเสพ  

 เนกขัมมสุข คือ ความสุขปลีกหรือปลอดจากกาม สุขปลอดโปรงจากส่ิงลอเราเยายวน สุขแบบ

สลัดออก ไมยุงกับการไดการเอา  
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ท่ียกมาน้ีเพียง ๔ คู เพื่อใหดูเปนตัวอยาง จะไดเห็นวา ความสุขมีมากมาย พระพุทธเจาตรัสไวเพื่อให
เห็นแงมุมท่ีจะจําแนกแยกแยะดูความแตกตาง แบงไดหลากหลาย ถึงแมบางแหงจะแบงเปนสุข ๑๐ อยาง ก็ไมใช
เปนเรื่องหลักสําคัญ แตเปนขอท่ีรูไว เม่ือจับสาระตามท่ีกลาวมาไดแลว พอพบ ก็จะมองออกวาความสุขอยางน้ีๆ 

อยูในตําแหนงแหงท่ีตรงไหน เปนอยางไร  

นอกจากนี้ ในแงความรูประกอบนั้น เมื่อมองอยางกวางๆ ก็สามารถจัดประเภทความสุขไดในเชิงอุดม

คติดวย กลาวคือ เม่ือถือวาความสุขเปนจุดหมายของการศึกษา ก็โยงไปไดถึงหลักในเรื่องภพภูมิ โดยเฉพาะการ

แบงเปนภูมิตางๆ คือ การจัดตามระดับจิตและระดับชีวิต ท่ีจะพัฒนาข้ึนไป 
อยางท่ีรูกันมาเปนประเพณีวา สรรพโลกน้ีแบงเปนภูมิตางๆ มากมาย จัดไดเปน ๓ ระดับ คือ กามภูมิ 

(ระดับท่ียังเกี่ยวของกับกาม) รูปภูมิ (ระดับรูปพรหม) อรูปภูมิ (ระดับอรูปพรหม) เรียกรวมวา “ไตรภูมิ”  
แลวเหนือไตรภูมิ มีอีกระดับหนึ่ง คือ โลกุตรภูมิ (ระดับเหนือโลก, เขียนอยางเต็มเปน โลกุตตรภูมิ) 
ภูมิในไตรภูมินี้ หมายถึงโลกหรือแดนอันเปนท่ีอยูของประดาสัตวท่ีมีชีวิตในระดับเดียวกันน้ันๆ ก็ได 

หมายถึงระดับจิตของสัตวท่ีพัฒนาถึงระดับน้ันๆ ก็ได  
ความหมายท่ี ๒ คือระดับจิตน้ี ใชกับโลกุตรภูมิไดดวย ดังนั้น จึงมีความหมายตอไปอีกวา สัตวท่ีอยูใน

โลกเดียวกัน เฉพาะอยางยิ่ง มนุษยท้ังหลายในโลกน้ี อาจจะมีผูท่ีพัฒนาอยูในภูมิตางๆ ของไตรภูมิ จนถึง 

โลกุตรภูมิไดท้ังหมด  

ถาจะจัดประเภทใหสะดวกท่ีจะเขาใจไดงาย ก็แบงท้ังหมดใหเปน ๓ คือ 
๑.  กามภูมิ คือ ช้ันกาม (ช้ันท่ีเกี่ยวของกับกาม) 

๒.  รูปภูมิ และอรูปภูมิ เรียกรวมกันเปน ช้ันพรหม 

๓.  โลกุตรภูมิ คือ ชั้นเหนือโลก (หรือชั้นโลกุตระ) 

เม่ือมองในแงความสุข ก็จัดระดับไดเปน 
๑.  ชั้นกาม ระดับ กามสุข มีความเปนเทพหรือสวรรค เปนอุดมคติ คือมีการพัฒนาถึงข้ันที่มีกามสุข

อยางเลิศ แมจะยังมีทุกขตามประสาปุถุชน แตวางเวนจากการเบียดเบียน ไมตองมีทัณฑอาชญา 

๒.  ช้ันพรหม ระดับ ฌานสุข มีความเปนพรหม เปนอุดมคติ 
๓.  ช้ันโลกุตระ ระดับ นิพพานสุข มีอรหัตตผล เปนอุดมคติ 
พระพุทธศาสนาเปนระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย ซึ่งมีหลักวา ตลอดทุกเวลา แตละคนพึงพัฒนา

ตนใหดีงามประเสริฐมีความสุขสูงขึ้นไป และในแตละเวลานั้น คนท้ังหลายอยูในระดับการพัฒนาท่ีตางๆ กันไป 

ดวยเหตุนี้ โลกควรมีสภาพที่เอื้อตอการอยูดีของเหลาชนท่ีมีระดับการพัฒนาตางๆ กัน และเกื้อหนุนใหแตละคน

พัฒนาตนยิ่งข้ึนไปไดดวยดี 

เมื่อต้ังความสุข หรือสุขภาวะ คือความเปนสุข ข้ึนเปนจุดหมายของการศึกษา มนุษยก็พึงพัฒนาตน

สูงขึ้นไปในภูมิท้ังหลายท่ีวามานั้น ใหเขาถึงความสุขท่ีประณีตสูงข้ึนไปๆ  

ดวยศีลศึกษา พัฒนากายใหมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอยางเปนคุณเปนประโยชน และพัฒนาศีล
ใหอยูในสังคมอยางเกื้อกูลมีความสุขรวมกัน หรือพูดส้ันๆ วา พัฒนาดวยทานและศีล ก็จะเขาถึงกามสุขอยาง

ชาวสวรรค 
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ดวยจิตตศึกษา ในสภาพแวดลอมท่ีเอื้อนั้น พัฒนาจิตใจใหงอกงามในคุณธรรม โดยเฉพาะพรหมวิหาร

ธรรม มีความเขมแข็งม่ันคง และมีความสุข โดยมีสมาธิเปนที่ต้ัง ก็เจริญดวยความสุขของจิตใจ จนสามารถ

เขาถึงฌานสุขได 

ดวยปัญญาศึกษา อาศัยสภาพจิตท่ีพรอมน้ัน พัฒนาปญญาใหเกิดความรูเขาใจเทาทัน มองเห็นส่ิง

ท้ังหลายตรงตามเปนจริง หรือตามท่ีมันเปน หยั่งถึงเหตุปจจัย รูจักดําเนินการใหสําเร็จลุจุดหมาย แกปญหาดับ

ทุกขได ทําจิตใจใหเปนอิสระ มีความสุขท่ีไรทุกข เขาถึงนิพพานสุข 

ในขณะท่ีพวกชาวสวรรคบันเทิงดวยวัตถุและกิจกรรมทางกามสุข พวกช้ันพรหมอิ่มอยูกับความสุขทาง

จิตถึงขั้นฌานสุข และพระอรหันตลุนิพพานสุขสมบูรณ พนไปแลวจากเยื่อใยในอามิสสุข บุคคลโสดาบันเขาถึง

ความสุขใน ๓ ภูมินั้น ท้ังกามสุข ท้ังอธิจิตตสุข  และโลกุตรสุข โดยยังไมท้ิงอยางหนึ่งอยางใด 

ภาคปฏิบัติการ 

ทุกข์มีทุกข์มา อย่าเสียท่าเอาใจรับ แต่จงเรียกปัญญาให้มาจับเอาทุกข์ไปจัดการ 
เม่ือจะพัฒนาความสุข ก็ตองไมมองขามคําวา “ทุกข” เพราะรูอยูชัดๆ วา ทุกขนั้นก็มีอยู เหมือนเปนของ

คูกัน แตตรงขามกับสุข เม่ือทุกขเปนของจริงท่ีมีอยู เม่ือมองจะเอาความสุข ก็ตองไมมองขามความทุกข คือมอง

อะไร ก็ตองมองใหครบ มองใหเต็มตา มองตามความเปนจริง ไมใชหลีกหลบสายตา แลวก็เลยไปคางคาอยูในใจ 
ย่ิงกวานั้น ถาบอกวามีความสุข แตยังมีทุกขอยู ก็เปนสุขแทสุขจริงไมได เพราะฉะน้ัน ท่ีวาพัฒนา

ความสุข ก็หมายถึงลดทุกข หมดทุกข บําราศทุกข ปลอดทุกข ดับทุกขไดไปดวย  
ดังนั้น เมื่อพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขนี้ ก็อาจพูดอีกแนวหนึ่ง โดยเอา “ทุกข” มาแทนคําวา “สุข” 

กลายเปนกระบวนการดับทุกข ก็อันเดียวกันนั่นเอง แตอันนี้เด็ดขาดกวา เพราะวา ในกระบวนการดับทุกขน้ัน ไม

วาจะสุขแคไหน ก็ตองใหถึงข้ันไมมีทุกขเหลืออยูเลย จึงจะจบ จึงจะครบเต็มความหมาย  

ถาบอกวากระบวนการพัฒนาความสุข ก็เปนปลายเปดเรื่อยไป ไมรูวาเม่ือไรจะถึงจุดหมาย ดวยเหตุนั้น 

เมื่อวาตามหลักวิชา ทานจึงใชสํานวนนี้ หรือในแนวนี้วาเปนการ “ดับทุกข”  
อยางไรก็ตาม มีแงท่ีตองพูดเพิ่มเติมใหเขาใจชัดขึ้นอีกวา คําวา “ดับทุกข” ท่ีถือวาแปลจากคําพระวา 

“นิโรธ” น้ัน ไดแฝงปมปญหาในทางภาษาเอาไวดวย คือปมความไมชัด ท่ีอาจจะทําใหเขาใจเขว กลาวคือ  เวลา
เราพูดวาดับทุกข จะทําใหรูสึกเหมือนวา ทุกขมีอยูๆ เราก็คอยดับๆ เราก็เลยจะตองคอยดับทุกขกันอยูเรื่อยไป  

ความจริงนั้น “นิโรธ” ในภาวะที่แท หมายถึงการไมมีทุกขเกิดข้ึน หรือภาวะท่ีทุกขปราศไรหายหมดไป
เลย นี่คือความหมายท่ีตองการ นิโรธ ในข้ันสุดทาย ก็คือนิพพาน จึงเปนภาวะท่ีไมมีทุกขเกิดข้ึนอีก  

บางครั้งทานอธิบายดวยคําวา “อนุปฺปาทนิโรธ” ก็แปลวา ความดับไปโดยไมมีการไมเกิดข้ึน คือดับ

เด็ดขาด ดังน้ัน เพื่อใหสะดวก นิโรธแหงทุกข เราก็แปลวา ความไมมีทุกขเกิดข้ึนอีก หรือภาวะไรทุกขนั่นเอง 
สําหรับในท่ีน้ี ไมใชคําวากระบวนการดับทุกข คือหลบภาษาท่ีใชคําวาทุกข และคงจะเพื่อใหสะดวกปาก

คนไทย หรือใหถนัดใจคนฟง ก็ใชคําวา “สุข” จึงบอกวาเปนกระบวนการพัฒนาความสุข  
แตท้ังน้ี ก็ใหรูกันวา เราไมไดมองขามเรื่องความทุกข แตจะวาไปดวยกัน เพราะฉะนั้น ในคําวา

กระบวนการพัฒนาความสุข ก็มีความหมายรวมไปถึงการจัดการในเรื่องความทุกขดวย  
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ในเรื่องทุกขน้ี ท่ีพูดมาน้ัน ยังไมใชจุดสําคัญท่ีแท ขอท่ีมองขามไมได จะตองไมพลาด จึงตองย้ําไวกอน 

ก็คือทาทีตอความทุกข อันน้ีตองชัด ถาพลาดไปก็จะไมไดพัฒนาความสุข  
น่ีก็คือเรื่องท่ีพระเรียกวา กิจในอริยสัจ ขอทุกข พูดใหส้ันวา กิจตอทุกข หรือหนาท่ีตอทุกข ตรงน้ีถาทํา

ผิด ก็พลาดหมด เสียกระบวนตั้งแตตน และคนก็มักจะมองขามขอนี้ไป  
ทีน้ี เม่ือจะดูวา ทาที หรือวิธีปฏิบัติตอทุกข คืออยางไร ในฐานะที่ทุกขเปนขอท่ี ๑ ในอริยสัจ ๔ ก็ควร

พูดใหครบอริยสัจท้ัง ๔ เพ่ือจับใหถูกวา เราจะตองทําอยางไรตออริยสัจแตละขอนั้น ขอใหดูตามลําดับตอไปน้ี 

๑. ทุกข์  สภาพกดดันบีบคั้น เปนท่ีต้ังแหงปญหา หรือส่ิงสรรพอันมีวิสัยใหเกิดปญหา,  
กิจคือ  ปริญญา แปลวา รูรอบ หรือรูเทาทัน 

๒. สมุทัย  เหตุใหเกิดทุกข,  
กิจคือ  ปหานะ แปลวา ละ กําจัด ทําใหหมดส้ินไป 

๓. นิโรธ  ภาวะไรทุกข,  
กิจคือ  สัจฉิกิริยา แปลวา ทําใหแจง ทําใหประจักษ ทําใหเปนจริงขึ้นมา หรือใหไดใหถึง  

๔. มรรค  วิธีปฏิบัติใหถึงภาวะไรทุกข,  
กิจคือ  ภาวนา แปลวา ทําใหเปนใหเกิดใหมี เจริญ ปฏิบัติ หรือลงมือทํา  

กิจตออริยสัจ ๔ นั้น วาระน้ีมิใชโอกาสที่จะอธิบาย เพียงแตใหรูตระหนักไว ตองถือวาสําคัญอยางยิ่ง คู

กับตัวอริยสัจ ๔ เองทีเดียว เพราะถาปฏิบัติตออริยสัจไมวาขอใดผิดหนาท่ี การที่จะกาวหนาไปในธรรม ก็

ลมเหลว หมดความหมาย เปนอันไมมีทางไดตรัสรูหรือเขาถึงธรรม 

ในท่ีนี้ ย้ําเฉพาะหนาท่ีตอทุกข ซึ่งพูดใหเห็นหลักเปนคําบาลีวา “ทุกฺขํ ปริญฺเญยฺยํ” (ทุกข พึงปริญญา) 
หมายความวา ทุกขเปนส่ิงท่ีจะตองรูเขาใจดวยปญญา พูดใหส้ันอีกหนอยวา ทุกขน้ันสําหรับรูเขาใจ หรือ ทุกขนั้น
สําหรับปญญารู อยางนอยขอใหเขาใจงายๆ วา เหมือนเราจะแกปญหา ก็ตองรูปญหา จึงจะแกสําเร็จได  

ท่ีจริง ความหมายของทุกข ไมใชแคท่ีคนท่ัวไปพูดกัน ไมใชแคความรูสึกเจ็บปวดกายใจไมสบายเทานั้น 

แตคือส่ิงท้ังหลายซึ่งอยูในวิสัยท่ีจะทําใหเกิดความบีบคั้นได ในเม่ือปฏิบัติไมถูกตองตอมัน จึงเปนเรื่องใหญท่ี

ถึงกับตองปริญญา ใหรูเทาทัน  

แตรวมแลวก็คือ ทุกขเปนเรื่องสําหรับปญญารู ทุกขเปนเรื่องของปญญา สําหรับปญญาจัดการใหจบไป 
ไมใชสําหรับเอามาใสเก็บดองไวใหปูดหรือบูดเนาอยูในหัวใจใหหมดความสดใสเบิกบาน   

พูดใหม่ันอีกทีวา ถาทุกขมา ก็เอาปญญาออกไปรับหนามัน จงเจอกับทุกขดวยปญญา อยาเอาจิตใจไป

ยุงกับมัน ดานท่ีคนไทยเรียกวาอารมณนั่นแหละไมตองวุนวาย อยาไปรับมันมาไวใหใจเราถูกบีบคั้น ถาใจรับเอา

มันมาแลว ก็อยาเก็บเอาไวใหอัดอั้นในใจ รีบสงตอใหปญญาเอาไปหาทางจัดการ 

ถาเอาทุกขมาเก็บอัดไวในใจ นอกจากไมไดแกไข มีแตทุกขเปลาๆ แลว ตัวเราก็ไมพัฒนา แตถาสงตอ

ใหปญญา นอกจากมีทางแกไข ชีวิตของเราก็จะไดพัฒนา  
จําเปนหลักไวเลยวา ทุกขไมใชธุระของใจ แตทุกขเปนธุระของปญญา ใจมีหนาท่ีใชปญญา ใจไมมีหนาท่ี

เปนทุกข เจาของเร่ืองคือปญญา ท่ีมีหนาท่ีแกปญหาดับทุกข ปญญาดับทุกขได แถมระหวางนั้นยังสรางสุขใหดวย 
ใจมีหนาท่ีประจักษในความสุข จงพัฒนาใจใหเกงในการมีสุข และพัฒนาปญญาใหเกงในการแกปญหา

ดับทุกข ใจดี ตองมีสุขได ปญญาดี ตองดับทุกขได แตใจจะดีมีสุขจริงแท ก็เม่ือมีปญญาดับทุกขใหหมดไปส้ิน 
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เปนอันวา ตองทําใหถูก ตองปฏิบัติใหตรงตามกิจตออริยสัจ ถาเจอทุกข ใครเอามาเก็บอัดกดดันบีบคั้น
ทําจิตใจใหคับแคน หมกมุน ขุนมัว เศราหมอง น่ันคือทําหนาท่ีตอทุกขไมถูก ปฏิบัติผิดหนาท่ีแลว ตองหยุด 

แลวหันไปทําใหถูก เอาปญญามาจัดการอยางท่ีวาไปแลวนั้น 

สวนความสุขนั้น ไปเขาในขอ ๓ คือขอนิโรธ แตอยูในขั้นสัมพัทธ ท่ีจะตองเดินหนาตอๆ ไป เปนข้ันๆ 

จนกวาจะถึงข้ันสุดทายท่ีสูงสุด และหนาท่ีของเราตอขอน้ี ก็คือสัจฉิกิริยา ท่ีแปลวาทําใหประจักษแจงเปนจริง 

หรือสําเร็จ บรรลุถึง ควรทําใหได ไมวาเล็ก ไมวานอย ใหเปนประจําทุกวัน 

ดังไดกลาวแลววา สุขนั้นมีมากมาย หลายข้ัน หลายประเภท และน่ีแหละก็คือเรื่องท่ีบอกวา จะได

พัฒนากันตอไป 

ตรงนี้ ถือวาเปนตนทาง เริ่มออกเดินทาง เพราะฉะน้ัน อยาใหพลาด ตองเริ่มใหดี เพื่อจะเขาทางได แลว

ก็เดินหนาไปอยางมั่นใจดวยกัน  

ทั้งทุกข์และสุข ปฏิบัติให้ถูก มีแต่สุข ทุกข์ไม่มี  
เม่ือเริ่มออกเดินทาง จับเรื่องได จับจุดถูก ไดหลักใหญ ดังท่ีวาแลว ตอจากน้ันไป ในระหวางทาง หรือ

ตลอดทาง ก็มีหลักยอยในการปฏิบัติตอความสุขและความทุกขไวชวยอีก เปนขอสําคัญท่ีเปนประโยชนในทาง

ปฏิบัติโดยตรง และพระพุทธเจาก็ตรัสไวเองดวยเชนเดียวกัน นั่นคือ วิธีปฏิบัติตอความสุข ซึ่งก็รวมวิธีปฏิบัติตอ
ความทุกขไวดวยในตัว  

วิธีปฏิบัติตอความสุขน้ี ขอวาไปตามพุทธพจนท่ีแสดงไว ในพระสูตรชื่อวาเทวทหสูตร มี ๔ ของายๆ คือ  

๑. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนท่ีไม่เป็นทุกข์  
๒. ไม่ละท้ิงสุขที่ชอบธรรม  
๓. แม้ในสุขที่ชอบธรรมนั้น ก็ไม่หมกมุ่นสยบ 
๔. เพียรทําเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป  
(โดยนัยวา เพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่สูงข้ึนไปจนสูงสุด) 

ในขอ ๑ ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ จะเห็นวา คนเรานี้ชอบเอาทุกขมาทับถมตน คือ ตัวเอง

อยูดีๆ ไมไดเปนทุกขอะไร แตชอบหาทุกขมาใสตัว ตัวอยางงายๆ ไดแก คนกินเหลาเมายา เสพยาเสพติด ตัวเอง
ก็อยูสบายๆ กลับไปเอาส่ิงเหลานั้นที่รูกันอยูชัดๆ วามีโทษมาก ต้ังแตเปนอันตรายตอรางกาย แตท้ังท่ีรูอยางน้ี ก็

เอามาใสตัวเองใหเกิดทุกขเกิดปญหาขึ้นมา  
ลึกเขาไป ทางจิตใจ บางคนก็เท่ียวเก็บอารมณอะไรตางๆ ท่ีกระทบกระท่ังนิดๆ หนอยๆ ทางตาบาง ทาง

หูบาง ไดเห็นส่ิงน้ันส่ิงน้ี ไดเห็นคนน้ันคนนี้ เขาทําอันน้ันอันนี้ ไดยินเขาวาอยางน้ันอยางน้ี ก็รับเขามาเก็บเอาไว 
เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ผานไปแลว แตพอมีเวลาไปนั่งเงียบๆ ก็ยกเอามาคิด เอามาปรุงแตงในใจ ทําใหใจเศรา

หมอง ขุนมัว ไมสบายใจ ก็กลายเปนทุกข อยางนี้ก็เปนการเอาทุกขมาทับถมตนอยางหนึ่ง 
ทางพระก็สอนวา ผูท่ียังอยูกับชีวิตในระดับชาวบานน้ัน ถาจะปรุงแตงก็ไมวา แตขอใหปรุงแตงในทางดี 

อยาไปปรุงแตงไมดี ถาปรุงแตงไมดี ทานเรียกวาอปุญญาภิสังขาร ไดแกปรุงแตงเรื่องรายๆ เรื่องบาปอกุศล เปน

เรื่องโลภะ โทสะ โมหะ ก็กลายเปนปรุงแตงทุกข  



๑๑๐๖  พุทธธรรม 
 

ทานใหเปล่ียนใหม ใหมีสติมาก้ันมายั้ง ดานท่ีไมดี ใหหยุดไปเลย แลวก็ปรุงแตงดีๆ ใหเปนปุญญาภิ-

สังขาร ใหเปนเรื่องบุญเรื่องกุศล ปรุงแตงจิตใจในทางท่ีดี อยางนอยใหมีปราโมทย ตอไปปติ ปสสัทธิ เขาทางดีไป
เรื่อยๆ อยางน้ีก็จะแกปญหาได และเดินหนาไปในทางของความสุข 

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาตรัสถึงพวกนิครนถท่ีบําเพ็ญตบะ คนพวกน้ีเอาทุกขมาทับถมตนชัดๆ 
เวลาโกนผม ก็ไมใชวิธีโกน แตเอาแหนบมาถอนผมทีละเสนๆ จนหมดศีรษะ พวกนักบําเพ็ญตบะน้ัน คิดวิธี

ข้ึนมาทํากันตางๆ แมแตเตียงท่ีดีๆ จะทรมานตัวเอง ก็เอาตะปูไปตอกๆ แลวก็นอนบนตะปู หรือนอนบนหนาม 
แลวก็อดขาวอดน้ํา เวลาหนาวก็ไปยืนแชตัวในแมน้ํา เวลารอนก็มายืนตากท่ีกลางแดด อยางน้ีเปนตน  

การบําเพ็ญตบะเหลาน้ี พระพุทธเจาตรัสวาเปนการเอาทุกขมาทับถมตนที่ไมไดเปนทุกข ก็นํามาเลาไว 

เปนการยกอดีตมาใหฟง เพื่อจะไดเทียบเคียง สําหรับยุคปจจุบัน ก็ขอนึกตัวอยางเอาเอง ตามหลักท่ีวาไมเอาทุกข
ทับถมตนท่ีไมไดเปนทุกขน้ี   

ในขอ ๒ ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม ความสุขท่ีชอบธรรม ก็มีท่ัวๆ ไป อยางชาวบานท่ีประกอบการงาน

อาชีพสุจริต ไดเงินทองมา ก็ใชจายบริโภค เล้ียงดูครอบครัว และผูคนท่ีตนรับผิดชอบ ตามหลักความสุขของ

ชาวบาน (คิหิสุข) ๔ อยาง วาสุขจากการมีทรัพย สุขเกิดจากการใชจายทรัพย สุขจากความไมเปนหนี้ และสุขจาก

ประกอบกรรมดีงามอันปราศจากโทษ จากการทํากายกรรม วจีกรรม มโนกรรมท่ีสุจริต ความสุขท่ีไมมีการ

เบียดเบียนใคร เปนตน ถาเปนสุขท่ีชอบธรรมอยางน้ี ทานไมใหละเลยทอดท้ิง  
ความสุขท่ีชอบธรรมมีนานัปการ พูดตามหลักโนน ตามหลักนี้ ไดมากมาย อยางท่ีผานมาแลว ก็มีสุขได

ท้ังน้ัน จะเอาสุขจากทาน ศีล ภาวนา ก็ได ซึ่งสูงข้ึนไปถึงสุขในการเจริญสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนา หรือจะ

เอาสุขจากชุดเมตตากรุณา หรือชุดสังคหวัตถุ ฯลฯ ไดท้ังน้ัน คงไมตองอธิบายอีก  
รวมความก็คือ สุขท่ีชอบธรรมเหลานี้ ไมตองไปรังเกียจ ไมตองไปละท้ิง (พวกลัทธิบําเพ็ญตบะ เขามุง

ทรมานตน เขาจึงหลีกเล่ียงความสุข) 

ตอไปขอท่ี ๓ แม้ในสุขที่ชอบธรรมนั้น ก็ไม่หมกมุ่น ไม่สยบ ขอน้ีสําคัญมาก เปนการพัฒนา

กาวหนาไปไกล เพราะวา เมื่อประสบความสุขท่ีชอบธรรม เราไมละท้ิง เรามีความสุขอยางนั้นได นั่นก็ดีอยางยิ่ง

แลว แตคนก็อาจจะเกิดปญหาข้ึนมากับความสุขน้ันไดอีก น่ันก็คือ เกิดความติด ความหลงเพลิน หมกมุน ท่ีจะ

ทําใหข้ีเกียจ ทําใหประมาท แลวก็ทําใหเส่ือมได ใครผานจุดน้ีไปได ก็จะเปนผูท่ีไดพัฒนาในขั้นที่สําคัญ  

พูดรวบรัดวา แมในสุขท่ีชอบธรรม ก็ไมสยบ ไมหลงติด ไมมัวเมา ไมหมกมุน เม่ือปฏิบัติไดถูกตองใน
ข้ันน้ี ก็จะเปนการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ความสุขไมอาจครอบงําเราได  

หนึ่ง ไมทําใหเราตกลงไปในความประมาท ความสุขไมกลายเปนโทษ  
สอง ไมทําใหเราสูญเสียอิสรภาพ เราไมตกเปนทาสของความสุข ยังคงเปนอิสระอยูได  
สาม เปดโอกาสใหการพัฒนาความสุขเดินหนากาวตอสูงข้ึนไป  
สุดทาย ขอ ๔ เพียรกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป เปนขั้นจะไปใหถึงความสุขท่ีสมบูรณเด็ดขาด 

หมายความวา ตราบใด เหตุแหงทุกขยังมีอยู ยังเหลืออยู ทุกขยังมีเช้ืออยู ก็ยังไมจบส้ิน ทุกขก็ยังเกิดข้ึนอีกได 

ยังมีทุกขแฝงอยู ก็เปนความสุขท่ียังไมสมบูรณ จึงตองกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดส้ินไป 

จากขอน้ี จะชวยใหเราเขาใจวา ทําไมทานจึงใชคําวาดับทุกข เพราะเปนคําท่ีชี้ชัด และเด็ดขาด  
ถาบอกวาพัฒนาความสุข นั่นก็ดี ก็พัฒนากาวหนากันไป แตอยางท่ีบอกแลว คือเปนแบบปลายเปด ไม

รูจุดหมายท่ีเสร็จส้ินสมบูรณชัดลงไป  
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ในชวงตน บอกผานมาท้ังเชิงลบเชิงบวกแลว ในท่ีสุด จะเสร็จส้ินสมบูรณ ก็ตองปดรายการดวยคําเชิง

ลบ ใหเด็ดขาดวา ทุกขไมเหลือแลว มีแตสุขอยางเดียว เต็มเปยม สมบูรณ  

อยางไรก็ตาม คําวา “เพียรกําจัด…” ก็บอกอยูในตัววา การกําจัดเหตุแหงทุกขน้ัน กาวไปกับความ

เพียร เหตุแหงทุกขมิใชวาจะตองหมดปุบปบ เชน ทําให โลภะ โทสะ โมหะ ลดนอยลงไป ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เบา
บางลงไป ซึ่งก็จะดําเนินไปดวยการปฏิบัติตามมรรค มีการเจริญศีล สมาธิ ปญญา บรรเทากิเลสท้ังหลาย ลด
อวิชชาลงไป เม่ือพูดเชิงสัมพัทธ น่ีก็คือการทําความสุขใหเพิ่มข้ึนมาๆ  

เพราะฉะน้ัน ขอ ๔ นี้ พูดอีกสํานวนหนึ่ง ก็คือการพัฒนาความสุขนั่นเอง แตเพื่อใหชัดเจน ก็บอกกํากับ

ไวดวยวา พัฒนาจนสูงสุด หรือจนสมบูรณ จึงไดใสในวงเล็บไวดวยวา “โดยนัยวา เพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่
สูงขึ้นไปจนสูงสุด” ก็คือพัฒนาจนถึงความสุขท่ีสมบูรณ ท่ีเปนบรมสุขน่ันเอง  

ท้ังนี้ จะทําสําเร็จอยางน้ันได ก็ตองรับกันกับขอ ๓ ท่ีวา แมในสุขท่ีชอบธรรม ก็ไมหมกมุนสยบ ไมมัว

ติดเพลิน แลวประมาท จม หยุด ปลอยตัวอยูแคน้ัน หรือเถลไถลออกไป พอขอ ๓ เปดโอกาสให ความเพียรก็

พาข้ึนมาขอ ๔ ตอไป เปนอันจบกระบวน 

น่ีก็คือวิธีปฏิบัติตอความสุข ท่ีพระพุทธเจาตรัสไวใหแลว  

ทีน้ี เรื่องการปฏิบัติตอความสุขน้ี อาจนํามาพูดงายๆ โดยจับเอาจุดท่ีเดนในการใชประโยชนของเรา ซึ่ง
อาจจะเรียกวาจุดเนนในการปฏิบัติ เปน ๓ อยาง คือ 

 หนึ่ง ไม่ประมาท ขอนี้สําหรับคนทั่วไป รีบยกข้ึนมาต้ังเปนหลักจํา เพื่อเตือนใจใหมีสติไวแตตน เพราะ

ความสุขน้ีชวนใหเพลิดเพลิน หลงใหล แลวก็ผัดเพี้ยน เฉื่อยชา เกียจคราน ประมาท อยางท่ีวาแลว จึงตองระวัง
ไมใหเกิดความประมาท 

ดูสิ คนสําคัญ วงศตระกูล สังคม ประเทศชาติ จนถึงอารยธรรมใหญๆ ท่ีประสบความสําเร็จรุงเรือง

ข้ึนมาแทบทุกราย พอเจริญงอกงามถึงจุดหน่ึงแลว ก็มักลุมหลง มัวเมา แลวก็จะถึงจุดจบลมสลายพินาศหายไป 
เรื่องราวมากมายในประวัติศาสตรบอกใหเรารูเทาทันไวอยางน้ี  

ในครอบครัวน่ีแหละสําคัญนัก คุณพอคุณแมตองไมประมาท แมแตเมตตาที่แสนดี พอมีมากเกินไป ดี

แตเอาอกเอาใจ ไดแตโอ บํารุงบําเรอลูกเปนการใหญ จนมากเกินไป ไมรูจักเอาอุเบกขาเขามาดุล ไปๆ มาๆ ลูก

กลายเปนออนแอ ประมาท ไมพัฒนา เผชิญชีวิตไมได ไปแตในทางหลงมัวเมา แลวครอบครัวก็เส่ือมลง วงศ

ตระกูลเสียหาย  
ถึงแมแตละคนก็เหมือนกัน ตอนแรกมีความเพียรพยายามสรางเน้ือสรางตัวมาอยางดี แตพอม่ังคั่งเปรม

ปรีด์ิมีสุขเต็มที่ ทีนี้ก็หลงมัวเมา ประมาท แลวก็ตกลงไปในทางแหงความเส่ือม 

เปนอันวา หน่ึง ในความสุขน้ัน ระวังไว อยาไดประมาท   

สอง ใช้เป็นโอกาส เมื่อก้ีบอกแลววา ยามมีทุกข เราถูกบีบคั้น อึดอัด ขัดของ จะทําอะไรก็ยากไปหมด 
ตองใชความเพียรมาก แตน่ันก็ดีไปอยางหน่ึง เพราะเม่ือมันติดขัด มันยาก เราก็ย่ิงเพียรพยายามมาก เราก็เลยได
เรียนรู ไดฝก ไดหัด ไดพัฒนาตนมาก พอทําใหเหมาะ กลายเปนเจริญงอกงาม มีความสําเร็จกันใหญ 

ทีน้ี ความสุขละ ดีอยางไร สุขน้ันชื่อบอกอยูแลว คือแปลวาคลอง วาสะดวก วางาย น่ีก็ดีไปอีกแงหนึ่ง 

คือเมื่อมันสะดวก มันคลอง มันงาย จะทําอะไร หรือมีอะไรจะตองทํา ก็รีบทําเสีย น่ีละคือ เม่ือความสุขมา ก็ใช
มันเปนโอกาส  
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เพราะฉะน้ัน พอมีความสุขขึ้นมา ก็ตองรีบใชเปนโอกาส มันคลองมันสะดวกมันงาย จะทําอะไรก็ทํา 
แทนท่ีจะถูกสุขลอไปตกหลุมแหงความลุมหลงใหมัวเพลินผัดเพี้ยนประมาท เรามีปญญาเขมแข็งไปในทางตรง

ขาม กลับใชความสุขเปนโอกาส ขวนขวายจัด เรงรัดทํา ทีน้ีก็ดีกันใหญ ยิ่งเจริญงอกงามพัฒนาย่ิงข้ึนไป  

ถาเปนคนท่ีพัฒนาอยางนี้ ไมวาสุขหรือทุกขมา ก็เอาประโยชนไดท้ังนั้น และท่ีชื่อวานักปฏิบัติธรรมก็คือ
ตองทําไดอยางน้ี โดยรูจักใชโยนิโสมนสิการ คือคิดเปน คิดแยบคาย ไมวาดีวารายมา มองเห็นประโยชนไดหมด  

ออ สุขมาแลว เออ ดี คราวนี้คลอง สบาย งาย สะดวก โอกาสให ฉันทําเต็มท่ี  
ออ ทุกขมาหรือ เออ ดี มันยาก จะไดเพียรกันใหญ เขามาเถอะ ฉันสูเต็มที่  
คติของนักฝกตนบอกวา “ยิ่งยาก ย่ิงไดมาก” เปนจริงไดอยางไร ฝากใหไปคิดกันดู    
ขอหน่ึงวา ไมประมาท ขอสองวา ใชเปนโอกาส ก็รับชวงตอกันไป ไมวาในสุขในทุกข เราเอาประโยชนได 

จึงดีท้ังนั้น 

สาม ไม่พึ่งพา อิสรภาพเปนคุณลักษณะสําคัญ เปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา คนจะมีอิสรภาพ

แทจริงได ตองมีอิสรภาพของจิตใจเปนฐาน และความเปนอิสระของจิตใจนั้น ก็เดนขึ้นมาท่ีความเปนอิสระจาก

ความสุข  

ความเปนอิสระจากความสุขน้ี ก็เหมือนตอขึ้นมาจากขอแรกท่ีวาไมประมาท คือไมถูกความสุขครอบงํา 

ทําใหหลง มัวเมา แลวตกไปในความประมาท ขอนั้นอยูแคดานลบ ขอน้ีพนไปไดเลย ไมตองพึ่งพา  

คนที่พัฒนาดี เปนคนที่สามารถมีความสุข แตก็สามารถเปนอิสระ ไมติด ไมตองพึ่งพา ไมข้ึนตอ

ความสุขน้ัน คนท่ีพัฒนาสมบูรณแลว ท้ังมีความสุขท่ีไม่พึ่งพา และไม่ต้องพึ่งพาความสุขน้ันด้วย 
เม่ือเปนอิสระ ยังรักษาอิสรภาพไวได จึงจะสามารถกาวหนาพัฒนาตอไป  

ส่ี พัฒนาต่อไป ก็คือบอกหรือเตือนวา ยังตองไปตอ ขางหนา หรือสูงข้ึนไป ยังมีอีก  

เปนอันวา รับกัน สอดคลองกันหมด ต้ังแตไมประมาท จนถึงไมพึ่งพา แลวก็คือมาพัฒนาสูความสุขท่ี

สูงขึ้นไป ใหกําจัดเหตุแหงทุกขไดจนหมดส้ิน 

ท้ังมีความสุขอยู และพัฒนาอยางมีความสุข แลวก็พัฒนาสูความสุขท่ีสูงข้ึนไปอีก จนถึงความสุขท่ีสูงสุด 
เปนกระบวนการของความสุขท้ังหมด มีแตความสุขตลอดกระบวนการพัฒนาความสุขนั้น  

ความสุขที่พึงเน้น สําหรับคนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ในบ้าน  
เพ่ือประโยชนในทางปฏิบัติ หรือใชงาน ควรเนนความสุขใน ๓ เรื่องท่ีพระพุทธเจาตรัสบอย คือ เรื่อง

กามสุข เรื่องความสุขทางสังคม และเรื่องความสุขในการพัฒนาของชีวิต  
ความสุขของคนท่ัวไป ท่ีตรัสบอย ก็คือ เรื่องกามสุข เพราะเก่ียวของกับมนุษยสวนใหญ หรือชาวบาน 

ชาวเมือง และมวลชาวโลก เปนความสุขสนองผัสสะ อาศัยการเสพ พึ่งพาข้ึนตออามิสวัตถุ เปนความสุขจากการ

ได การเอา เพื่อตัวเอง ใหแกตัวเอง ใหตัวเองไดเสพ ซึ่งเม่ือคนปฏิบัติตอมันไมถูก บริหารไมเปน จัดการไมดี ก็

เปนบอเกิดของปญหาสารพัดในโลกน้ี ท่ีขัดแยงแยงชิงเบียดเบียนขมเหงกัน ต้ังแตระดับบุคคล จนถึงระดับโลก 

จึงตองยํ้าวา ถาจะแกปญหาของมนุษยใหตรงจุด ใหไดผล ก็ตองแกท่ีนี่ คือ ใหมนุษยพัฒนาปญญาที่รูเทาทัน 

และบริหารจัดการกามสุขนี้ ใหถูกตอง ใหถูกทาง อยางนอยใหคุณเหนือโทษ ใหการเก้ือกูลเหนือการเบียดเบียน 
อยางไรก็ตาม เรื่องกามสุข ไดพูดไวในบทกอนพอสมควรแลว ในที่น้ีจึงอางถึงไวใหรูจุดเนน เพียงแคน้ี  
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ความสุขอยางท่ี ๒ ท่ีเนน คือ ความสุขทางสังคม ท่ีวาเปนความสุขจากความเปนมิตร มีไมตรีจิต

มิตรภาพ การอยูรวมกันในสังคมดวยเมตตา กรุณา เปนตน ถาวาโดยหลักธรรม หลักใหญสําหรับความสุขขอน้ีก็

ไดแก พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถ ุ๔ ถาจะใหสังคมประชาธิปไตยม่ันคง ก็ไปใหถึงสาราณียธรรม ๖ กันเลย 

ความสุขทางสังคมนี้ โดยพื้นฐานยอมมุงไปท่ีหลักพรหมวิหาร ซึ่งไดอธิบายความหมายไปแลว แตในท่ีน้ี 

จะพูดอีกครั้งโดยเนนเชิงปฏิบัติ เหมือนใหเห็นตัวอยาง โดยจับท่ีจุดแกน คือในบาน หรือในครอบครัว เริ่มตนที่
ความสุขของคุณพอคุณแม เมื่อเห็นลูกอยูดีมีสุข 

เวลาอธิบายเรื่องพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็จะยกเรื่องพอแมมาเปนตัวอยาง 
โดยอธิบายเริ่มที่พอแม เพราะธรรมชาติเอื้ออยูแลวใหพอแมมีคุณธรรมชุดนี้ โดยเฉพาะแมนั้นถือเปนแกน ใน
คัมภีรจึงยกแมเปนหลักในการอธิบาย 

ตามปกติ ทานยกแมข้ึนมาเปนตัวอยางวา แมอยากใหลูกมีความสุข เห็นลูกรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไม
เจ็บ ไมไข ไมปวย สมใจตัว นี่คือไดสนองความตองการพ้ืนฐานท่ีอยากใหลูกมีความสุขแลว แมก็มีความสุข  

ความตองการหรอือยากใหลูกสมบูรณแข็งแรงมีความสุขอยางนี้ เรียกวา เมตตา  

ทีน้ี พอลูกเจ็บไขไดปวย แมแตนิดหนอย แมก็มีจิตใจหว่ันไหว ทนอยูไมได ก็รวมกับพอ ตองไปหาทาง
แกไขบําบัดเยียวยาลูก ใหหายเจ็บหายไขหายปวยใหได ถาลูกยังไมหายทุกข ยังไมกลับเปนสุข แมและพอก็สุข
ไมได พอลูกหายปวยเปนปกติขึ้นมา แมและพอก็สมใจ สมปรารถนา ไดสนองความตองการท่ีอยากใหลูกมี

ความสุข แลวแมและพอก็มีความสุข  
ความตองการหรืออยากใหลูกพนคลายหายจากทุกขกลับฟนข้ึนมาเปนสุขอยางน้ี เรียกวา กรุณา 

แลวถาลูกเติบโตเจริญงอกงาม มีรูปกายสดสวยงามสงา ประสบความสําเร็จในการศึกษาสอบไดคะแนน

สูง หรือไดงานดีมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี คือดียิ่งขึ้นไป แมและพอก็สมใจ สมปรารถนา ไดสนองความ

ตองการท่ีอยากใหลูกเจริญงอกงามมีความสุขยิ่งขึ้นไป แลวแมและพอก็มีความสุข  
ความตองการหรืออยากใหลูกเจริญงอกงามมีความสุขยิ่งข้ึนไป โดยพลอยมีใจยินดีเบิกบานมีความสุข

ไปดวยอยางน้ี เรียกวา มุทิตา 

ถึงขอน้ี วาโดยท่ัวไป พอแมทํากันไดครบ แตครบแคน้ียังไมพอ ครบในขอท่ีพูดมาแลวเทานั้น ยังไม

ครบพรหมวิหาร ไดแคโอ ยังไมชวยใหลูกเติบโตจริง ถาใชศัพทสมัยใหม ก็วา อาจจะไมไดวุฒิภาวะ ถาหนัก

หนอยก็บอกวา จะไดแตลูกแหงออนเอากับแมพอเรื่อยไป 

จึงถึงขอ ๔ ใหไมลืมวาอุเบกขาตองมาดวย พูดรวบรัดวา ในสถานการณหรือกรณีท่ีลูกจะตองฝกหัด

รับผิดชอบชีวิตของเขาเอง ก็ดี ควรรับผิดชอบการกระทําของตนเอง ก็ดี ถึงเวลาท่ีเขาจะรับผิดชอบชีวิตของเขา

แลว ก็ดี พอแมตองยอมปลอย ไมทําใหเขา แตดูใหเขาทํา ใหเขาดําเนินชีวิตกิจการไปตามวิถีดวยตัวเขาเอง ไม

เขาไปขวนขวายกาวกายแทรกแซง นี่ก็คือต้ังแตลูกต้ังไขหัดเดิน ไปจนถึงลูกแตงงานแยกบานไปต้ังเรือนดูแล

รับผิดชอบครอบครัวของเขา  

ทานมักยกตัวอยางตอนลูกออกเรือน มีครอบครัวของเขาเองแลวอยางนี้วา เมื่อลูกโต รับผิดชอบตัวเอง

ไดแลว เขาแตงงานมีครอบครัวแลว ก็อยาเท่ียวไปยุมยามแทรกแซงในบานของเขา ไมใชคอยบอกวา ในบานของ
ลูกน่ี ตองจัดอยางนั้น ตองจัดอยางนี้ เอาน่ันออกไป เอาน่ีเขามา เท่ียวเขาไปวุนวายทุกอยาง คิดวาอยากจะใหลูก
มีความสุข ลูกเลยสุขไมได กลายเปนตัวเองไปเปนเหตุใหลูกมีทุกข ใหลูกตัวกับลูกแตงขัดแยงหรืออึดอัดกัน 
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เม่ือมีปญญารูอยูแลววา ลูกเราโตแลว เขารับผิดชอบตัวเองได และถึงเวลาท่ีเขาจะตองรับผิดชอบตนเอง 
เราก็คอยดู มองดวยปญญาวามีอะไรจะตองเกื้อกูลชวยเหลือแกปญหา ก็จึงไปทํา คอยดูอยู ไมใชทอดทิ้ง และ
เปนท่ีปรึกษาให แตไมเขาไปยุมยามแทรกแซง อุเบกขาทําหนาท่ีตรงนี้ 

ความตองการหรืออยากใหลูกอยูในความถูกตองสมควรตามเหตุผล ไมทําความผิดพลาดเสียหาย 

ดําเนินไปตามธรรม โดยมีใจเปนกลางวางเรียบน่ิงไมหว่ันไหวเอนเอียงลงตัวอยางน้ี นี่เรียกวา อุเบกขา 

ขออุเบกขาน้ีควรย้ํา ตองใหชัด เพราะคนมากมายไมคอยเขาใจ หรือเขาใจผิดไปเลย แลวใชไมเปน ไป

กันไมคอยถึง  

บอกแลววา อุเบกขาเปนท่ีบรรจบของความรู กับความรูสึก เปนท่ีดุลระหวางรู กับรัก เปนที่จิตใจ

ประสานกับปญญา 

สามขอแรก ต้ังแตเมตตา ก็ตองประสานกับปญญา ตองใชปญญา แตน่ันก็คือแนะนําวาตองใช ควรใช

ควบคูกันไป จึงจะไดผลดี แตในทางปฏิบัติจริง จะเอาปญญามาใชหรือไม ก็ไมแน เชนรักอยางไรปญญา ก็มี 

สวนขออุเบกขาน่ีเกิดจากปญญาเลยทีเดียว ปญญามา จึงมีอุเบกขาได  
(ถาปญญาไมมา อุเบกขาโดยไมเกิดจากปญญา ก็ไมใชอุเบกขาแท เปนอุเบกขาเทียม เรียกวา “เฉยโง่”)  
ในแงท่ีอุเบกขามาดุล พึงทราบวา สามขอแรกทําใหเด็กพัฒนาดานความรูสึก มีจิตใจดี หรือท่ีเวลานี้นิยม

เรียกวาพัฒนาดานอารมณ ทําใหมีความรัก มีไมตรี รูจักสงสารเห็นใจคน อยากชวยเหลือรวมมือ เปนตน  

แตถาขาดอุเบกขา เสียดุล พอแมกลายเปนเอาแตรักเอาแตโอเด็ก นอกจากทําใหเด็กออนแอแลว เขาก็

จะคอยแตรอรับ ถาเอียงมาก ก็กลายเปนนักเรียกรอง กลายเปนคนเอาแตใจตัว ตองใหคนอื่นเอาใจ เห็นใจคน

อื่นไมเปน เปนตน น่ีแคตัวอยาง 

ทีนี้ ดานสําคัญ อุเบกขาเปนตัวขับเคล่ือนการพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องสติปญญา ความเขมแข็งเกงกลา

สามารถ ความรูจักรับผิดชอบ  

ท่ีจริง พอแมเล้ียงลูก จะใหลูกพัฒนา เริ่มแตใหเขาทําโนนเปน ทําน่ีไดดวยตนเอง ก็ตองใชอุเบกขาอยู

แลว แตมักไมสังเกต และไมรูจักใชอุเบกขาใหไดประโยชนสูงสุด  

เอางายๆ คุณแมมีเมตตา รกัลูกมาก ลูกยังเล็กมาก ก็ปอนขาว ปอนน้ําให แตแนละ ตามความถูกความ

ควร เด็กจะเติบโตขึ้นไป ก็ตองกินอาหารเปน ใชชอน ใชซอม ใชจานชามเปน ฯลฯ รับผิดชอบชีวิตของตัวได  
คุณแมปอนไปๆ แลวถึงเวลาหนึ่ง ปญญาก็บอกวา เอาละ ตอไปนี้ ลูกควรจะกินเองได ควรใชชอนเปน 

เปนตน คุณแมก็บอกลูกใหรูวิธีจับวิธีใชชอน ใหลูกลองทําเอง คุณแมก็หยุด ไมปอน ปลอย คอยดูลูกทํา ดูแลให

เขาทําไดเอง นี่คืออุเบกขา แมแตปอกผลไม ปอกกลวย เปนตน คุณแมเคยปอกใหใสปาก ตอมาก็บอก ก็ดูใหลูก

ทําไดทําเปนเอง 

ถาคุณพอคุณแมไมหยุดแคขั้นเบ้ืองตนแคนี้ ก็ใชปญญาตอไปวา ลูกเราควรทําอะไรเปนบาง ควรทําเกง

ในเร่ืองอะไร ก็ใชวิธีอุเบกขา เอาเรื่องท่ีจะฝกมาบอก เปนที่ปรึกษา และดูใหเขาทํา ปลอยใหเขาทํา ตอไปลูกก็เกง 

ทําไดหมด 

ถาอยูแคเมตตากรุณา ก็ทําใหลูกๆ เรื่อยไป ถาอุเบกขามา ก็ทําใหลูกดู แลวก็ดูใหลูกทําๆ เรื่องก็อยางน้ี

เอง 
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ถาใชแคเมตตากรุณา ก็ไดความสุข ท่ีลูกสุขสมปรารถนาเฉพาะหนาไปทีหน่ึงๆ แตถามีอุเบกขามาคุมมา
ดุล ก็จะไดความสุขท่ียืนนานระยะยาว เพราะไดเห็นลูกพัฒนามีความสามารถกาวไปดวยดีในวิถีชีวิตท่ียาวไกลใน
โลกอันกวางใหญ 

เปนอันวา พอแมเปนตัวอยางของการนําบาน นําครอบครัวใหมีความสุขเชิงสังคม จะตองพัฒนามนุษย

ใหมีธรรมชุดน้ี โดยเฉพาะเขาใจ และใชอุเบกขาใหถูกตอง  
มองอยางกวาง อุเบกขาตองการธรรม ตองการความถูกตอง ใหมวลมนุษยท่ีเรารักเราปรารถนาดีนั้น มี

ธรรม มีความถูกตอง มีความไมผิดพลาด ซึ่งเปนความปรารถนาดีอยางสูงสุด แลวเมื่อสมปรารถนาสมใจของเรา 
ตัวเราก็จะมีความสุขท่ีประณีตลึกซึ้งยืนยาวและแทจริง 

เม่ือบานดี ครอบครัวมีความสุขอยางถูกทาง ถูกธรรมอยางน้ี บานน้ันครอบครัวนั้น ก็เปนหนวยแกนที่

จะรวมสรางกันขึ้นเปนสังคมที่เจริญงอกงามมีความสุข 

พัฒนากามสุขที่สุขแย่งกัน ให้มีความสุขที่สุขด้วยกัน   
มองออกไปอีกดานหนึ่ง แมแตทามกลางกามสุขท่ีผูกอยูกับความเห็นแกตัว เมื่อมนุษยมีธรรมชุดพรหม

วิหารมาแผขยายจิตใจออกไปแลว จิตใจของเขาก็จะเริ่มคลายออกจากความเห็นแกตัวน้ัน เขาจะมีจิตใจท่ีไมแต

เพียงคิดอยากไดโนนไดน่ี และหาทางใหไดเสพสมปรารถนาแลวก็มีความสุข เอาสุขแตตัว แตตอนน้ีเขาไมคิดแค
น้ัน บางครั้งเขาคิดถึงความสุขของคนอื่นข้ึนมาบาง และเขาจะมีความสุขเพิ่มข้ึนอีกประเภทหนึ่ง ท่ีพอจะมาถวง

มาดุลไดบาง คือฉันทะและความสุขเชิงสังคมนี้ ท่ีวา เม่ือเห็นใคร ก็อยากใหเขามีหนาตาดี มีรางกายแข็งแรง

สมบูรณ มีความสุข เปนตน ไมใชเอาแคตัว แตคิดจะใหคนอื่นเปนสุขดวย  
อยางท่ีวาแลว แคอยากใหเขามีความสุข ก็เปนเมตตา ก็คือไมตรี หรือมีความเปนมิตรนั่นเอง ถาอยาก

ใหเขาพนจากทุกข ก็เปนกรุณา ถาพลอยสุขดวยเมื่อเขามีความสุขสําเร็จย่ิงข้ึนไป ก็เรียกวามุทิตา แลวเม่ือเขาจะ
ทําอะไรผิดพลาด เราอยากใหเขาอยูในความถูกตอง เปนไปในทางท่ีชอบธรรม เราก็วางใจอยูในอุเบกขาท่ีจะรักษา
ธรรมไว พอมี ๔ อยางนี้ จิตใจคนก็กวางใหญแผขยายออกไป สมอยางท่ีเรียกวาเปนพรหม แลวคนก็มีความสุข

เพิ่มขึ้น และท่ีสําคัญคือ เปนความสุขรวมกัน หรือสุขดวยกัน 

ถาอยูแคความสุขแบบกามสุข คือความสุขท่ีอาศัยอามิสวัตถุภายนอก ก็แนชัดวา จะเปนความสุขแบบ
แยงกัน แยงกันสุข ชิงกันสุข ถาฉันได คุณก็เสีย หรือฉันได คุณอด คุณได ฉันอด ถาฉันสุข เขาก็ไมไดสุข หรือ

เขาอาจจะทุกขไปเลย หรือถาเขาสุข ฉันก็ไมไดสุข หรือฉันอาจจะไดความทุกข สรุปก็คือ ไมไดสุขรวมกัน แตเปน

การแยงกันสุข หรือสุขแบบแยงกัน 

อยางท่ีพูดแลว ผลเสียที่สําคัญของกามสุข หรือสามิสสุข อยูตรงน้ี และที่โลกเดือดรอน มีปญหา

เบียดเบียนรบราฆาฟนกันนัก ก็เพราะแยงกามสุขกันน่ีแหละ จึงตองปฏิบัติจัดการกับมันใหลดปญหา และขยาย

ประโยชน พรอมท้ังใหคนพัฒนาสูงขึ้นไป 

แตถาเปนความสุขจากชุดพรหมวิหาร เริ่มแตเมตตาไป ก็เปนการรวมกันสุข คือเปนความสุขรวมกัน สุข

ดวยกัน อยากใหเขามีความสุข เม่ือเขาสุขสมใจเราแลว เราก็สุขดวย แมตองการใหลูกมีความสุข ถาลูกยังไมสุข 

แมก็สุขไมได ตองใหลูกมีความสุข แมจึงจะเปนสุขได ลูกสุขได แมก็สุขดวย ก็จึงสุขดวยกัน รวมกันสุข  
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อันน้ีก็คือการพัฒนาความสุขข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง เปนความสุขเชิงสังคม กาวจากความสุขแบบแยงกัน หรือ

สุขแบบตัวใครตัวมัน แยงกันสุข ข้ึนมาเปนความสุขแบบรวมกัน หรือสุขดวยกัน ซึ่งเปนการศึกษาและพัฒนา

จริยธรรมอยางสําคัญยวดยิ่ง จะชวยใหโลกกาวไปสูสันติสุขไดอยางมั่นใจ 

เพราะเหตุฉะน้ี พระพุทธเจาจึงทรงเนนมากใหสราง ใหพัฒนาความสุขทางสังคมขึ้นมาใหได จึงเนน

เหลือเกินในเรื่องเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
แตท่ีจริงไมใชเทาน้ี อันน้ีเปนเรื่องของการพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพ ถาจะใหเปนผลจริง ก็ตองออกสู

ปฏิบัติการดวยสังคหวัตถุ และสาราณียธรรมดวย  

ในท่ีน้ี แมจะไมพูดเรื่องการบริหารจัดการกามสุขโดยตรง แตเรื่องกามสุขก็โยงเขามา ในแงของการ

พัฒนาที่มาสัมพันธกับความสุขเชิงสังคม จึงตองพูดบางเล็กนอยตามท่ีจําเปน หรือพาดพิงอิงกัน 
ดังท่ีกลาวแลว พระพุทธเจาตรัสเรื่องกามสุข วาจะจัดการอยางไรใหเปนไปโดยถูกตองชอบธรรม ใหไม

เสียหาย อยางนอยก็ใหลดทุกขบรรเทาโทษลงมา และใหรูจักใชในทางบวก ใหเปนคุณเปนประโยชนใหมากที่สุด 

พระองคตรัสตามท่ีมันเปนวา กามสุขน้ันก็เปนสุข แลวก็ตรัสตอไปตามหลักท่ีเคยบอกแลววา กามนั้น

มีอัสสาทะ คือขอดี มีอาทีนวะ คือขอเสีย และมีนิสสรณะ คือทางออกที่แกไข หรือใหหลุดพนไปจากขอบกพรอง
น้ันอยางไรดวย (จะใชเปนคําไทยใหงายขึ้นวา อัสสาท อาทีนว และนิสสรณ ก็ได)  

จะเอานิสสรณของกาม ก็มาท่ีน่ีแหละ คือมาพัฒนาความสุขท่ีสูงขึ้นไป เริ่มดวยการพัฒนาความสุขทาง
สังคมนี่เอง ถึงจะยังเสพกามสุข ทานก็ไมวาอะไร แตนอกจากใชศีล ๕ คุมยั้งกันไวบางแลว ก็มาพัฒนาความสุข

ทางสังคมข้ึนไป ก็จะชวยใหประดามนุษย ไมมัววุนวายอยูกับตัวเองมากเกินไป และไมมัวมุงแตแขงขันแยงชิงกัน 

แตจะมีการชวยเหลือรวมมือกันมากข้ึน ขณะท่ีตัวเองก็มีความสุขเพิ่มข้ึนมาอีกดานหนึ่ง ท่ีย่ังยืนกวากามสุขดวย             
บางทีคนไมรูตัววา การหาความสุขใหกับตัวเอง ท่ีมัวแตเห็นแกความสุขของตนนั้น ไปๆ มาๆ โดยไม

รูตัว มันทําใหกลายเปนคนท่ีทุกขงาย และเมื่อทุกขไดงาย ก็มีความโนมเอียงท่ีจะมีทุกขมากข้ึน เรื่องเปนอยางไร  

หันไปดูดานความสุขแบบรวมกันสุขน้ัน เริ่มจากเราเห็นคนท้ังหลายอยูดีมีความสุข เราก็มีความสุขไป

ดวย น่ีคือเมตตา ทีน้ี ตอไปก็คือกรุณา ท่ีวาเราอยากเห็นเขาพนจากทุกข หายปวยหายไข และพอเขาหายไดจริง 

มีรางกายแข็งแรงดี เราก็มีความสุข แตขอกรุณาน้ี ไมใชใหผลแคน้ัน ยังมีผลดีมากกวาน้ันอีก 

แมแตวาเราเจ็บไขอยู หรือวาเราเกิดเจ็บไขไดปวยขึ้นมา เราเปนโรคนั้นเปนโรคน้ี มีความทุกขทรมาน
เหลือเกิน ทีนี้ ถาเรามัวแตใสใจเรื่องตัวเอง นึกถึงตัวเองวา ทําไมฉันถึงตองเปนอยางนั้น ทําไมฉันถึงตองเปน

อยางน้ี ก็ทุกขแยเลย บางคนหนักกวานั้นอีก คิดวาโรคนี้ ใครจะเปนก็เปนไป ทําไมจะตองเปนกับเราดวย คิด

อยางนี้ ก็มีแตจะตองทุกข แลวก็ทุกขมากเกินกวาธรรมดาดวย 

ทีน้ี ถามีกรุณา พอเราเจ็บไขไดปวย ก็ไมครุนคิดอยูแคตัวเอง แตจะมองกวางออกไปถึงเพื่อนมนุษย ก็
คิดถึงคนอื่นๆ วา เออ น่ีเราเจ็บไข เปนโรคนี้ ขนาดนี้ ยังมีทุกขเวทนาและยากลําบากอยางน้ี แลวคนในโลกนี้ 

แมแตในเมืองไทยเราน้ี ท่ียากจนขนแคน ไรญาติขาดมิตร ไมมีเงินซื้อยา ไมมีคนดูแล เขาจะเปนอยางไร  
เราเจ็บปวยอยางน้ีก็จริง แตยังมีญาติมิตรดูแล ยังมีคนพาไปหาคุณหมอ หรือบางทีคุณหมอก็มารักษา

ให อยางนอยก็ยังมีท่ีอยูท่ีกินท่ีนอน แลวคนที่ปวยอยางน้ี แถมไมมีท่ีอยูท่ีกินที่นอน จะทุกขยากลําบากแคไหน  
พอนึกขึ้นมาอยางนี้ โรคท่ีเจ็บปวยของตัวเอง ก็กลายเปนเบา เลยบางทีหมดความหมาย คือแทบไมรูสึก

อะไรเลย ความเจ็บปวยของเราน้ี ไมสําคัญอะไรเลย  
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พอคิดดวยกรุณาตอไปอีกช้ันหน่ึง ความเจ็บปวยของเรากลับเปนเครื่องเตือนใจใหนึกวา เออ ถาเราไม
ปวยอยางนี้ เราก็คงลืมนึกไปเลย ถึงคนในโลกที่ยังมีทุกขจากโรคภัยไขเจ็บอยางนี้ ตอนน้ีเรานึกข้ึนมาไดแลว เรา
จะไปชวยคนเหลานั้นอยางไรดี  

น่ีก็คือวา ความเจ็บปวยของเรานี้ กลับมาเปนสัญญาณเตือนวา เราจะตองเรงหาทางไปชวยเพื่อนมนุษย
เหลานั้น ซึ่งมีอยูมากมาย ท่ีขัดสนขนแคนทุกขยากลําเค็ญ ไรญาติขาดมิตร ขาดคนดูแลเอาใจใส เราจะตองไป
ชวยคนเหลานั้นใหพนทุกข  

รวมแลวก็กลายเปนวา โรคน้ันมากระตุนเรากรุณา นอกจากมองออกไปท่ีจะหาทางชวยคนอื่นแลว ก็

กลายเปนวา ทําใหทุกขของตนเองลดนอยลงไป หรือบางทีก็เลยไมทุกข แตความเจ็บไขนั้นแทบหมดความหมาย
ไปเลย  

จะเห็นวา คุณธรรมเหลานี้สําคัญมาก ไมใชเปนแคนามธรรมท่ีนอนอยูเฉยๆ ในจิตใจ แตสงผลกวางไกล

อยางยิ่ง พระพุทธเจาจึงทรงเนนการพฒันามนุษย และแนนอนวาจุดสําคัญ ตัวต้ังตน ท่ีวาเปนมูล ก็คือฉันทะ ซึ่ง

ในท่ีน้ี ไดเนนการพัฒนาฉันทะในเชิงสังคม และก็เพียงแตยกตัวอยางมาเนนใหฟงวา มันเปนเรื่องท่ีจะตองเอาใจ
ใสกันใหจริงจัง  

ตอนน้ีก็เปนอันไดพูดถึงวา กามสุขท่ีอาศัยอามิสท่ีเสพท่ีไดท่ีเอาเพื่อตัว ซึ่งมีทางกอทุกขภัยไดนักหนานั้น 

นอกจากตองบริหารจัดการใหดีแลว ตองใหประสานไปดวยกันกับการพัฒนาตัวคน ใหเขาเกิดมีความสุขทาง

สังคม โดยสงเสริมฉันทะท่ีเปนไปตอเพื่อนมนุษย ทางเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท่ีจะทําใหเขามีความสุข
รวมกันกับเพื่อนมนุษย แลวไปกระตุนเราใหมนุษยทําความดีชวยเหลือกันตางๆ อยางนอยก็จะมาชวยดุล ทําให
ปญหาจากกามสุขเบาบางลงไป  

ชีวิตจะวัฒนา ถ้าได้ปราโมทย์มาเป็นพื้นใจ  
ไดบอกไววา อยากจะเนนความสุขท่ีจะใชในทางปฏิบัติกันเลย ๓ อยาง และใน ๓ น้ัน อยางท่ี ๓ คือ 

ความสุขในการพัฒนาชีวิต 

ความสุขในการพัฒนาชีวิตน้ี อยูในประเภทของความสุขภายในท่ีวาสรางขึ้นเองได โดยเฉพาะท่ีตองถือวา
สําคัญมาก คือเปนความสุขท่ีเกิดพรอมกันไปกับการพัฒนาของชีวิต หรือความสุขท่ีดําเนินไปดวยกันกับ

ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม  
เม่ือเราพัฒนาชีวิตของเรา คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา จะเรียกวาเจริญภาวนา 

หรือเรียกวาปฏิบัติธรรม หรือเรียกวาอะไรก็ตาม เมื่อการพัฒนาชีวิต เจริญภาวนา หรือปฏิบัติธรรมน้ันเดินหนา

ไป ก็จะมีความสุขชุดนี้ข้ึนมา ดังท่ีบอกแลววาเปนความสุขขางใน  
ท่ีจริง ไมใชวาความสุขเปนชื่อของธรรมน้ีท้ังชุด แตความสุขเปนสวนหน่ึงของธรรมชุดนี้ และธรรม

ท้ังหลายในชุดน้ี เปนอาการของความสุข เปนเหตุเปนผลเนื่องกันอยูกับความสุข และเราก็กําลังพูดเรื่องความสุข 

ก็เอาความสุขเปนจุดเนน เลยเรียกเปนชุดความสุข 

ธรรมชุดนี้เปนภาวะของจิต จะเรียกวาสุขภาวะหรืออะไรก็แลวแต มีอยูดวยกัน ๕ ขอ พระพุทธเจาทรง
เนนอยูเสมอ ถาใครปฏิบัติธรรมไดผล ก็จะกาวไปในธรรม ๕ ขอน้ี ถาใครไปปฏิบัติธรรมแลว ไมมี ๕ ขอน้ีเกิดขึ้น 

ก็ไมพึงหวังท่ีจะประสบความสําเร็จ  
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พระพุทธเจาตรัสใหเห็นตัวอยาง เชน ไปฟงธรรมมา ก็ยกเอาธรรมนั้นมาวิจัย พอปญญาเดินหนาแลว 
เดี๋ยวก็เกิดธรรมท่ีเปนภาวะจิตชุดน้ี นี่คือถาปฏิบัติถูก  

ทีน้ี ความสุขท่ีเน่ืองดวยการพัฒนาชีวิต หรือจะเรียกวาสุขในการปฏิบัติธรรมก็แลวแต ๕ ขอนี้ ก็

เหมือนกับในชุดความสุขทางสังคม คือมีฉันทะเปนฐาน และดําเนินไปตามลําดับ แตไมแสดงออกไปขางนอก เปน

คุณสมบัติท่ีเปนไปภายในโดยตรงกับตนเอง ทานเรียกวา “ธรรมสมาธิ” นับวาเปนช่ือท่ีแปลก  
ธรรมสมาธิ มี ๕ ขอ ซึ่งมาตอกันตามลําดับ คือ  
๑. ปราโมทย์ ความราเริงเบิกบานใจ หรือราเริงบันเทิงใจ เปนคุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจ ซึ่งทุกคนควร

จะมีตลอดเวลา มีพุทธพจนในธรรมบทวา  
ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ  ปสนฺโน พุทฺธสาสเน  
อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ  สงฺขารูปสมํ  สุขํ  

แปลวา ภิกษุผูมากดวยปราโมทย เล่ือมใสในคําสอนของพระพุทธเจา จะบรรลุถึงสันตบทท่ีสงบสังขาร 
อันเปนสุข 

อีกแหงหน่ึง ตรัสถึงภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแลว ก็ลงทายวา  
ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ 

แปลวา แตน้ัน ผูมากดวยปราโมทย จักทําทุกขใหหมดส้ินไป 

น่ีก็หมายความวา คุณสมบัติประจําใจอยางแรกท่ีสําคัญ ซึ่งแสดงวากําลังพัฒนากาวหนาไป และมีทางท่ี

จะพัฒนาตอไปไดดี ก็คือ ปราโมทย ซึ่งเม่ือมีมาก ก็หวังไดวาจะลุถึงนิพพาน หรืออยูใกลนิพพานแลว  
๒. ปีติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ พอมีปราโมทย ใจราเริงแลว ก็จะเกิดมีปติ  

๓. ปัสสัทธิ ความสงบเย็น เรียบรื่นใจ ผอนคลายกายใจ ไมเครียด พึงสังเกตวา ปสสัทธิ คือความผอน
คลายน้ี เปนจุดเชื่อมถึงกันระหวางกายกับใจ ถากายเครียด ใจก็เครียด  ถาใจเครียด กายก็เครียด พอมีปติ อิ่ม

ใจแลว ปสสัทธิก็มา ก็จะสงบเย็นผอนคลาย  
๔. สุข ความฉ่ําชื่นรื่นใจ  คลองใจ  ไมมีอะไรกดดันบีบค้ัน  พอปสสัทธิมาแลว สุขก็ตามมา  
๕. สมาธิ ภาวะท่ีจิตมั่นแนว อยูตัว ไมมีอะไรกวน และจิตนั้นอยูกับส่ิงท่ีตองการไดตามตองการ สุข

มาแลว สมาธิก็เกิดได  
เม่ือสมาธิมาแลว ก็ไดจุดเช่ือมตอจิตสูปญญา โดยสมาธิทําใหจิตใจพรอมท่ีจะเปนฐานใหแกการทํางาน

ของปญญา เมื่อปญญาพัฒนาเดินหนาไป การท่ีจะพัฒนาอะไรทางดานชีวิตจิตใจ ก็เปนไปได ดําเนินไปไดดวยดี 

เปนอันวา ในการพัฒนามนุษย ตองใหจิตใจมีคุณสมบัติสําคัญ ๕ อยางนี้เกิดข้ึน ไมวาจะเปนการเลา

เรียนศึกษา หรือการทํางาน ตองใหใจมีภาวะจิต ๕ อยางน้ี จึงจะเดินหนาไปดวยดี การพัฒนาชีวิต หรือการปฏิบัติ

ธรรมจึงจะไดทางท่ีปลอดโปรง  
ถาเดินไมถูกทาง ก็ยุง ก็จะเกิดภาวะตรงขาม ความเครียด เปนตน ก็จะมา ปราโมทยก็ไมมี ปติก็ไมมี 

ปสสัทธิก็ไมมี สุขก็ไมมา สมาธิก็ไมเกิด กลายเปนวามีแตตัวกวน ตัวกีดขวาง จิตใจไมดี ไมปลอดโปรง เลย
พัฒนาคนไมไป หรือเอาดีไมได 
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ถามีคุณสมบัติดานในชุดน้ีแลว ก็จะเช่ือมถึงกันหมด คือคุณธรรมทางสังคม กับคุณธรรมในตัวเอง ซึ่ง

สอดคลองรับกันอยูแลว ก็มาโยงกันหรือประสานกัน กลมกลืนเขาดวยกัน  
เม่ือเรามีเมตตาตอผูอื่น ก็คือตัวเราปฏิบัติเมตตาธรรมน้ัน จึงเปนการฝกตัวเอง เปนการพัฒนาตน การ

ทําประโยชนแกผูอื่น ก็เปนการพัฒนาชีวิตของตนเอง เปนการปฏิบัติธรรมของตัวเราเอง ดังนั้น เมื่อมีเมตตาแก

เขา เม่ือเราทําประโยชนแกคนอื่น การปฏิบัติธรรมของตัวเราเอง ก็เจริญงอกงาม 

พรอมกันน้ันเอง พอเรามีเมตตาแผออกไป ในใจก็มีปราโมทยเกิดข้ึนไดดวย พอมีปราโมทยแลว ธรรม
อื่นก็เขากระบวนมา ปติ เปนตน ก็เกิดดวย  

ในขออื่นก็เหมือนกัน เราไปชวยคนท่ีเขามีความทุกขดวยกรุณา พอเห็นเขามีรางกายดีข้ึน หายเจ็บ หาย
ไข หายปวย สบายขึ้น เราก็เกิดมีปติอิ่มใจ แลวขออื่นๆ รวมทั้งความสุขก็มา  

ทีน้ี  เม่ือเราเปนคนมีปราโมทย  ราเริงเบิกบานอยูเสมอ  มีปสสัทธิ ไมเครียด ใจเรียบรื่น ผอนคลาย

ตลอดเวลา อยูท่ีไหน อยูกับใคร ก็ทําใหบรรยากาศดี ใครพบใครเห็นใครพูดจาดวย เขาก็สบายใจ พลอยเปนสุข

ตามไป เราก็กลายเปนส่ือนําคุณธรรมและความสุขใหมีใหมาแกคนรอบขางไดงาย ก็เลยเปนการเกื้อกูลแกความดี

งามความเจริญและความสุขของคนอ่ืนไปดวย   

อยางท่ีวา พอเขาทางถูกแลว ส่ิงท่ีตองการก็ตามกันมาเองเปนกระบวน เปนของโยงตอเนื่องกันไปหมด 

เปนเรื่องเดียวกัน  
เพราะฉะน้ัน วิธีปฏิบัติธรรมอยางงายๆ ก็แคทําใจใหปราโมทยท้ังวัน ถาจะใหย่ิงดี ก็เจริญเมตตาไปดวย 

ถึงแมไมปรารถนา หนาตาก็จะเอิบอิ่มงดงาม แถมมากดวยมิตรสหาย ท่ีรวมมือรวมใจ อยูกันอยางสุขสันต อีก

ท้ังชุมชนและงานการก็จะเจริญงอกงามไปดวยพรอมกัน 

ถึงตรงนี้ ไดพูดถึงความสุขผานมาแลวหลายอยาง ท้ัง กามสุข  ความสุขทางสังคม และความสุขในการ
พัฒนาของชีวิต ก็ลองนํามาโยง เอามาเทียบกันดู 

ความสุขประเภทที่ ๑ คือ กามสุข พวกความสุขอิงอามิส เปนความสุขท่ีเอาจากขางนอก เอาเขามาใหแก
ตัว ตางคนก็ตางจะเอา หรือจองจะเอา ก็เลยเปนความสุขท่ีแยงกัน เปนไปในทางท่ีจะกอทุกขแกคนอื่น และแก

กันและกัน จึงตองระวัง ตองควบคุม การท่ีตรัสศีล ๕ ก็เพื่อมาคุมเรื่องกามสุขน้ี คุมการแสวงหา คุมการเสพวัตถุ 
ของมนุษยท้ังหลาย ใหอยูในขอบเขตท่ีจะไมกอความเดือดรอนวุนวาย ไมใหเบียดเบียนกันเกินไป  

จะหาจะเสพกันแคไหน จะแขงจะแยงชิงกันไป ก็อยาใหถึงกับเดือดรอนเหลือเกินจนโลกลุกเปนไฟ น่ี

แหละท่ีเอาศีล ๕ มาคุม ก็บอกใหรูวาความสุขประเภทน้ีตองอยูในความควบคุม ใหคอยดูแลกันไว 
สวน ความสุขทางสังคม เปนการใหหรือเอื้อความสุขแกผูอื่น แกสังคม จากใจของคนที่มีเมตตา กรุณา 

เปนตน ท่ีอยากให อยากเห็นคนอื่นเปนสุข จึงเปนความสุขดวยกัน  
สุดทาย ความสุขในการพัฒนาชีวิต ชุด ๕ มีปราโมทยเปนตน เกิดข้ึนภายในใจ ไมกระทบกระท่ังใคร 

เปนความดีงาม บางทีก็เกิดจากการทําดีตอผูอื่น และเปนตนทางของการทําดีย่ิงขึ้นไป กวางออกไป แผออกไป 

จึงเรียกวาเปนความสุขขางในไปถึงกัน นอกจากไมเสียหายแกใครแลว ก็มีแตสงเสริมความดีงาม ความเก้ือกูล 
ดังน้ัน ความสุข ๒ อยางหลังน้ี ตรงขามกับการบั่นรอนเบียดเบียน กลับเปนความสุขท่ีเกื้อหนุนชีวิต 

และเกื้อกูลสังคม มาชวยหมูมนุษยท่ีอยูกับกามสุข ท้ังในทางผอนเบาบรรเทาโทษภัยจากการเบียดเบียนกัน ให

หันไปใชกามโภคะในทางท่ีเกื้อกูลกัน อยูรวมกันใหดีได พรอมท้ังมีชีวิตของตนๆ ท่ีประณีตข้ึน และมีทางออก

ไปสูการพัฒนาชีวิตใหดีงามสูงขึ้นไป จึงตองเนนใหมนุษยท่ีอยูกับกามสุข ตองพัฒนาความสุข ๒ ชุดหลังน้ีดวย 
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ตรงขามกับกามสุขท่ีวาถาบริหารจัดการไมดี ก็มีหวังวาจะทําใหเบียดเบียนกันในสังคมและบ่ันรอนชีวิต

ของตน จึงตองควบคุม แตสุขสองอยางหลังน้ี มาหนุนการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาสังคม เปนไปในทางท่ีดี จึง
ตองสงเสริมกันใหเต็มท่ี   

สังคมจะมีสันติสุขได้ คนต้องรู้จักความสุขจากการให้   
เรื่องความสุขทางสังคม และความสุขของสังคมนั้น บอกแลววาเปนเรื่องใหญ ทานสอนไวมากมายให

ตระหนักวาจะตองเอาใจใสถือเปนเรื่องสําคัญ  

ถึงแมจะพูดไปแลว ก็ยังมีเรื่องท่ีควรพูดเพิ่มอีก เม่ือกี้น้ันเนนแงคุณธรรมในใจ คือ ท่ีวาเปนความสุข

ทางสังคม ก็เปนความสุขในตัวคน ในใจของคน ท่ีเปนมิติทางสังคม ท่ีโยงไปในดานของสังคม เปนการจําแนกให

เห็นวา คนเราแตละคนนี้ มีความสุขไดหลายดาน และดานหนึ่งคือความสุขทางสังคม  

ทีนี้จะใหชัดวา ความสุขทางสังคมนั้น ท่ีจริงหมายถึงออกไปเปนความสุขของสังคมพรอมไปดวย จึงตอง

พูดตอไปถึงหลักธรรมที่โยงจากคุณธรรมในใจออกไปสูการปฏิบัติในสังคม จนเต็มกระบวน ครบวงจร 

ขอเริ่มงายๆ ถามวา เม่ือในใจคนเกิดมีเมตตา อยากใหคนอื่นเปนสุข มีกรุณา อยากใหคนอื่นหลุดพนไป
จากทุกขน้ัน เขามักแสดงออกไปดวยการทําอะไร ท่ีเปนพื้นฐานที่สุด 

คําถามนั้น มาบรรจบกับคําถามน้ีวา ธรรมะอะไรท่ีพระพุทธเจาตรัสบอยที่สุดสําหรับชาวบาน คําตอบก็
งาย บอกวา “ทาน”  

พุทธศาสนาเริ่มตนดวยทาน ชาวบานทั่วไปพอจะรูเขาใจหลักที่เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ๓ ซึ่งเปนหลัก
ปฏิบัติชุดของคฤหัสถ ท่ีเทียบคูกับชุดไตรสิกขาของพระสงฆ  

พูดงายๆ วา ของพระ คือไตรสิกขา ของโยม คือบุญกิริยา ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา  
บุญกิริยา ท่ีเรียกเต็มวา บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ก็ตาม) เริ่มดวยขอแรกคือ ทาน  
หลักธรรมสําคัญๆ สําหรับประชาชน หรือมนุษยชน ขอใหสํารวจดูเถิด มีทานเปนขอแรกท้ังนั้น   
ทาน อันแปลงายๆ วา “การให” ท่ีสําคัญอยางนี้ บงบอกความหมายอะไร  
ก็บอกใหรูใหตระหนักวา ในเรื่องของมนุษยน้ัน การแสวงหาวัตถุ การจัดสรรวัตถุ การครอบครองวัตถุ 

และการเสพวัตถุ เปนเรื่องใหญท่ีสุด  
แลวท่ีแสวงหา ท่ีจัดสรร ท่ีครอบครองน้ัน ก็มาจบมารวมมาลงที่ “เสพ” (คลุมทั้งบริโภค) นี่แหละ 

มนุษยมีแนวคิด มีความครุนคิดพื้นฐานอะไร อยางนอยจากแรงบีบค้ันของความตองการอยูรอด ทําให
เขาหาทางดิ้นรนแสวงหาเพื่อตัวเอง เขาก็คิดถึงการท่ีจะไดจะเอา จะไดจะเอา จะไดจะเอา จนกระท่ังความคิดน้ีเปน
ความเคยชินติดเปนพื้นใจ  

เมื่อแสวงหา ไดมา เอาไวๆ ก็ไมรูจบ ไมรูพอ แตวัตถุส่ิงเสพมีจํากัด แลวการแยงชิงเบียดเบียนกันก็

เกิดขึ้น และแพรขยายออกไป สังคมมนุษย จนถึงท้ังโลก ก็เดือดรอน บอกวาไมมีสันติภาพ 

ทางแกคือธรรมก็จึงเริ่มตนท่ีทาน ดวยการให อยางนอยก็สรางดุลไว ถาเปนไปได พอไหว ก็ฝงเขาไปให
เปนนิสัยของจิต เปนความเคยชินของความคิดติดเปนพื้นใจ 

เริ่มตนก็บอกวา คุณอยาคิดแตจะไดจะเอาอยางเดียว จะทําใหเบียดเบียนกัน แลวคุณเองก็จะเดือดรอน

ดวย ทางที่ถูกท่ีดี คูกับการไดการเอาน้ี ก็ตองมีการใหดวย คือ พรอมกับจะไดจะเอา ก็ใหมีทานข้ึนมาเขาคูกัน   
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เปนอันวา คูกับพฤติกรรมพื้นฐานอันแรกของมนุษย ท่ีแสวงหา จะได จะเอา จะเสพ เพื่อตนเอง ก็มีการ
ใหปนแกผูอื่นบาง  

เพราะฉะนั้น ทานจึงขึ้นมาเปนขอแรก เปนขอธรรมพ้ืนฐานสําหรับสังคมมนุษย ท่ีเราจัดวาเปนฝาย

คฤหัสถ หรือชาวบาน 

อยางท่ีวาเมื่อกี้ ทานนี้มาเปนฐานท่ีจะพัฒนาคนขึ้นไปสูธรรมอื่นๆ ตอๆ ไป ท่ีกวางท่ีสุด ก็คือในชุด บุญ

กิริยาวัตถุ ๓ สําหรับพัฒนาชีวิตของคน โดยจัดเปน ทาน ศีล ภาวนา  
เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกชาวบานทั่วๆ ไป ท่ียังไมคอยมีพื้นความรู ตามปกติทรงแสดงคําสอน

ปูพ้ืนข้ึนไปตามลําดับกอน เรียกวาอนุปุพพิกถา มี ๕ ขอ ก็เริ่มดวยทานกถา คือเรื่องทาน แลวจึงตอดวยสีลกถา 

เรื่องศีล สัคคกถา เรื่องสวรรค กามาทีนพ โทษของกาม และเนกขัมมานิสงส อานิสงสแหงเนกขัมม 
แลวก็มาเขาอยูในชุดสังคหวัตถุ ๔ หลักการสงเคราะห สําหรับยึดเหนี่ยวผนึกสังคมทั้งหมดไว ไดแก 

ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา  
แลวก็ชุดทศพิธราชธรรม ธรรมของพระราชา ๑๐ อยาง คือคุณธรรมสําหรับพระเจาแผนดิน หรือ

ผูปกครอง ไดแก ทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ มัททวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ 
แมแตในชุดบารมี ๑๐ ท่ีพระโพธิสัตวบําเพ็ญ ก็มีลําดับวา ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 

อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา 
ทานยังอยูในธรรมชุดอื่นอีก และเปนขอแรกเปนธรรมดา ความสําคัญของทานก็คงไมตองพูดใหมาก 

คนไมมจีะกิน จะอดตาย ทุกขแคไหนก็รูกัน และทานน่ีแหละแกได  
กวางออกไป คนแยงชิงเบียดเบียนกัน แสนจะเดือดรอน ก็เอาทานมาชวย อยางนอยก็พอบรรเทา แคน้ี

ก็เห็นไมยากวา ทานชวยใหเกิดความสุขของสังคมไดอยางไร 

นอกจากคุณคาในตัวของมันเองแลว ทานก็มาเปนตัวประกอบ ท่ีสําคัญยิ่ง คือเปนตัวหนุนศีล เม่ือมีการ
ใหกันแลว ก็ทําใหมนุษยรักษาศีล หรือคงอยูในศีลงายขึ้น ทําใหไมตองแยงชิงกัน เพราะมีการใหแลว  

คนที่ไมมีเลย จะตองคิดแยงเขา พอทานมา ก็หยุดได บางคนมีความเขมแข็งทางศีลธรรมมากหนอย ถา
ไมขาดแคลนมากนัก ก็ไมเอา ไมไปลักขโมย ไมไปเบียดเบียนใคร แตเม่ืออดอยากขาดแคลนมากนัก ทนไมไหว 

ก็จะเอา อยางน้ีทานก็ชวยได  

แตคนบางพวกที่แทบไมมีภูมิคุมกันทางศีลธรรมเลย พอขาดแคลนนิดหนอย หรือแมจะไมขาดแคลน 

เห็นของใครก็อยากไดอยากเอา อยางน้ันก็ตองพิจารณาวิธีพัฒนากันอีกช้ัน  

รวมแลว มนุษยมีหลายระดับ ถึงอยางไรก็ใหมีทานไว พอมีการแบงปน มีการดูแลเอาใจใส ใครขาด

แคลน ก็ให ก็ผอนเบาใหการเบียดเบียนการลักขโมยแยงชิงลดนอยลงไป เปนการเกื้อหนุนการรักษาศีลในสังคม  
เอาเปนวา ทานเปนฐานที่จะชวยคํ้าหนุนพยุงศีลไว ไมใหมนุษยตองเบียดเบียนกันมาก มนุษยจะรักษา

ศีลไดสะดวกข้ึน   
ทีน้ีตอจากเปนตัวชวยหนุนศีลแลว ทานก็ไปประกอบภาวนาดวย แมแตผูท่ีบําเพ็ญสมถะวิปสสนาก็เอา

ใจใสไมละเลยการใหทาน โดยถือเปนเรื่องสําคัญ  
ไมเพียงดวยเหตุผลท่ัวไปที่ไดวามา และเพราะเปนธรรมอยูในชุดบุญกิริยาเดียวกันที่พึงบําเพ็ญใหครบ 

ไมใชเทานั้น พระพุทธเจายังตรัสถึงการบําเพ็ญสมถะวิปสสนา ท่ีไดทานเปนจิตตาลังการและเปนจิตบริขารอีกดวย  



๑๑๑๘  พุทธธรรม 
 

การบําเพ็ญทานของผูบําเพ็ญภาวนานี้ เปนจิตตาลังการ คือเปนอลังการของจิต เปนจิตบริขาร คือเปน

บริขารของจิต หมายความวา การไปใหไปสละบําเพ็ญทานน้ัน สงผลทางจิตใจมาชวยประกอบประดับปรับแตงจิต 

โดยทําใหจิตนุมนวล ออนโยน โนมนอมไปในกุศล เสริมเพิ่มกําลังใหแกจิต รวมแนวมุงมาทางกุศลไดดี ชวยเปด

จิต สลัดออกไป ทําใหจิตโลง โปรง เบา ผอนคลาย ทําใหจิตงามผอง นอมสูสมาธิ เอื้อตอการชําระจิต และการท่ี

จะพัฒนาสูงข้ึนไป 

แมแตเกิดปติสุขจากการบําเพ็ญทาน ก็ชวยการเจริญภาวนาไดอยางดียิ่งแลว ชวยใหเดินหนาไปใน

ภาวนา ชวยใหบําเพ็ญสมถะวิปสสนาไดงาย  
เพราะอยางน้ีแหละ คฤหัสถ แมจะเปนอริยสาวก บรรลุธรรมสูงชั้นไหน ก็บําเพ็ญทานกันท้ังนั้น  
ทานนี้มีความหมายกวาง คือ การให การเผ่ือแผ การแบงปน การจัดสรรความชวยเหลือกันในสังคม

มนุษย อยางท่ีวาแลว เปนฐานท่ีจะใหมนุษยอยูกันดีมีความสุข จึงสําคัญมาก  
เรารูกันดี และเปนท่ีสังเกตกันท่ัวไปวา ทานเปนเรื่องเดนในพระพุทธศาสนา ดังท่ีไดส่ังสอนและสะสม

กันมา จนกระท่ังในเมืองไทย ในแงท่ีเปนเมืองพุทธนี้ มองเห็นกันชัดวา คนไทยเปนคนที่ใหงาย สละงาย มีนํ้าใจ
แบงปน  

แตท้ังน้ีก็ตองทําใหถูก ตองทําโดยไมประมาท เชนวาใหดวยปญญา ใหโดยรูจักพิจารณา ระมัดระวัง

ผลขางเคียงท่ีจะเสียหาย 

แลวก็ตองไปประสานกับการปฏิบัติธรรมอื่น ไมควรไปนึกวา ฉันมาถึงข้ันภาวนาแลว ฉันไมตองใหทาน
แลว อะไรอยางนี้ ไมถูกทาง  

ชวยกันย้ําวา ตองใหทานมาเกื้อหนุนภาวนา อยางนอยใหเปนอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสวา บําเพ็ญทานให

เปนจิตตาลังการ เปนจิตบริขาร อันจะชวยใหการบําเพ็ญสมถะวิปสสนาของตนไดผลดียิ่งขึ้น ดังไดวามา  

ไม่เฉพาะสังคม แม้ในสังฆะ พระก็ถือหลักแบ่งปันลาภ    
ท่ีวามานั้นพูดในแงคฤหัสถ ทีนี้มาดูในแงของพระภิกษุ ในสังฆะหรือในสังคมของพระน้ี อยานึกวาชีวิต

ของพระจะอยูแตกับเรื่องท่ีเรียกกันวาการปฏิบัติธรรม หรือแมแตสมถะวิปสสนา  
มีขอสังเกตแทรกเขามาวา คําวา “ปฏิบัติธรรม” นี้คนไทยใชกันไปใชกันมา เวลาน้ีเหลือความหมายท้ัง

แคบท้ังคลุมเครือ จนบางทีตองเล่ียง ไมใชเสียเลย หรือตองใชอยางระมัดระวัง ท่ีจริง การปฏิบัติธรรมนั้น ถาใช

ในความหมายท่ีถูกตอง ก็พูดไดวาเรื่องของพระก็คือการปฏิบัติธรรม และไมวาใคร ถาจะเปนคนใหถูกตอง ก็

ตองปฏิบัติธรรมในความหมายน้ีท้ังนั้น 

ชีวิตของพระนั้น จะใหดี ก็ดูท่ีวินัยกอน จึงจะเห็นชัดวา ชีวิตของพระน้ันเปนชีวิตในสังฆะ แลวจะตางกับ
ชาวบานอยางไร ก็ดูท่ีน่ี  

ทีน้ี ชีวิตพระท่ีอยูรวมในสังฆะนั้น เม่ือปฏิบัติตามพระวินัย ก็มีสาระโยงไปรับกันกับหลักธรรม เพราะที่

แทแลว แกนสารของวินัยก็อยูท่ีธรรมนั่นเอง แตตองจับใหถูกท่ี 

ไมตองพูดยืดยาว ชีวิตพระอยูในสังฆะ ท่ีอยูไดดวยสามัคคี โดยมีวินัยเปนเครื่องสรางและดํารงสามัคคี
น้ัน พอถึงสามัคคี น่ีก็คือมาถึงธรรมทันที แลวตรงน้ี เรามาดูหลักธรรมที่เปนฐานของสามัคคีน้ันใหชัดใหดี  

ตรงนี้แหละ ก็มีหลักธรรมท่ีเนนไวในพระสุตตันตปฎก และพระวินัยปฎกก็ย้ําไวอีก ไดแกหลักธรรมชุด
ท่ีเรียกวา สาราณียธรรม ๖ ประการ เปนหลักธรรมทางสังคม สําหรับดํารงสังฆะโดยตรง  



บทท่ี ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ   ๑๑๑๙ 
 

  

ธรรมชุดนี้ เปนหลักในข้ันปฏิบัติ เชน นําเอาเมตตาซึ่งเปนคุณธรรมในจิตใจ มาแสดงออกในข้ัน

ปฏิบัติการ เปนหลักธรรมสําหรับการอยูรวมกัน ซึ่งเนนมากสําหรับชีวิตของพระในสังฆะ มีอะไรบาง ก็มาทบทวน
สักนิดหนึ่ง สาราณียธรรม ๖ ขอ คือ 

๑. เมตตากายกรรม ทําตอกัน หรือแสดงออกตอกันทางกายดวยเมตตา คือ ทําการตางๆ ในการ

เอื้อเฟอชวยเหลือรวมมือกัน   
๒. เมตตาวจีกรรม พูดตอกัน หรือแสดงออกตอกันทางวาจาดวยเมตตา คือ พูดจาดวยใจรัก ดวย

ความปรารถนาดี เชน ใชถอยคําสุภาพออนโยน ปรึกษา แนะนํา ใหความรู ส่ังสอน เปนตน  
๓. เมตตามโนกรรม คิดตอกัน หรือใจนึกถึงกันดวยเมตตา คือ มีใจหวังดี ปรารถนาดีตอกัน ย้ิมแยม

แจมใส 

๔. สาธารณโภคี หรือ สาธารณโภคิตา ไดมาแบงกันกินใช หมายความวา มีลาภ ไดของใชของฉันมา ก็

เผื่อแผแบงปน ใหไดใชไดฉันไดบริโภคทั่วถึงกัน (สาธารณโภคี แปลวา เสวยหรือบริโภคใหเปนของสาธารณะ คือ
ใหเปนของรวมกัน ท่ัวถึงกัน)  

๕. สีลสามัญญตา มีศีลเสมอกัน เสมอกันตอหนาวินัย หรือตอหนากฎหมาย มีการปฏิบัติรักษาวินัย
ประพฤติใหเสมอกัน ไมทําตัวใหเปนที่นารังเกยีจแกหมูคณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิ มีแนวคิด มีหลักการท่ียึดถือรวมกันเสมอกัน  

ทีน้ี มาดูในแงท่ีท้ิงคางไว คือในเรื่องของทาน ดูวาชีวิตของพระเองมีการปฏิบัติในดานการใหปนอยางไร

ไหม ในเม่ือพระไมไดเปนผูประกอบอาชีพ ไมไดแสวงหาและสะสมวัตถุส่ิงของ ไมไดครอบครองทรัพยสิน ไม

เปนเจาของวัตถุท่ีจะไปแจกแกใคร พระจะใหปนอยางไร 

ในท่ีนี้ ไมพูดถึงธรรมทาน คือการใหธรรม ท่ีเปนหลักของพระ สําหรับเขาคูกับของฝายโยม ท่ีมีการให

วัตถุทาน หรืออามิสทาน  

สําหรับพระ ทางดานวัตถุ การใหทานก็มาออกในหลักการ “แบงปนลาภ” เม่ือวาตามหลักสาราณียธรรม

น้ี ก็คือขอ ๔ สาธารณโภคี ท่ีนํามาใหดูขางบนแลว ท่ีวา ไดของใชของฉันมา ก็เผื่อแผแบงปนใหไดใชไดบริโภค
ท่ัวถึงกัน  

เรื่องวัตถุน้ี ถาไมดูทางดานวินัย ก็จะไมรูวาพระพุทธศาสนาใหความสําคัญมากแคไหน พูดกวางๆ ก็คือ

เรื่องปจจัยส่ี และสวนท่ีสําคัญในชีวิตของการอยูรวมกัน ก็คือการแบงปนลาภท่ีวาไปแลวน้ัน ซึ่งเปนเรื่องท่ี

พระพุทธเจาตรัสเนนสําหรับพระ เพราะฉะน้ัน ในพระวินัยจึงมีการวางหลักการ และกฎเกณฑกติกาตางๆ ในการ

แบงปนลาภใหท่ัวถึง และใหเปนธรรม  
ในพระวินัยนั้น นอกจากเนนเรื่องวัตถุแลว ก็วาดวยเรื่องสังคม คือระบบในการอยูรวมกัน แมแตการ

แบงปนลาภน้ัน ก็คือเรื่องทางสังคมนั่นเอง รวมแลว วินัยของพระ ก็คือการจัดต้ังวางระบบในเรื่องวัตถุกับเรื่อง
สังคม และวินัยก็มาบรรจบกับธรรม ท่ีความสามัคคี ท่ีเปนหลักดํารงสังฆะ และเปนความสุขของสังคม 

ถาจะดูใหรูเขาใจพระพุทธศาสนา ก็อยามองดูแตดานธรรมะท่ีเดนดานนามธรรม พุทธศาสนามิใช

หมายถึงเฉพาะเรื่องหลักธรรมอยางเดียว ตองดูใหคลุมดานวินัย ท่ีวาดวยเรื่องวัตถุและสังคมพรอมไปดวย ให
ครบตามท่ีทานเรียกไววาเปน “ธรรมวินัย”   



๑๑๒๐  พุทธธรรม 
 
ให้ความดีงามในจิตใจบุคคล ออกมาเป็นปฏิบัติการเกื้อสังคม   

เรื่องความสุขของสังคมยังไมจบ เม่ือกี้ ไดหันไปพูดถึงหลักธรรมท่ีเปนสาระของการจัดระบบสังฆะแลว 

ทีน้ีก็ยอนกลับมาท่ีเรื่องของคฤหัสถอีก  

ท่ีจริง ไมวาจะเปนเรื่องสังฆะของพระ หรือสังคมของชาวบาน ในขั้นพื้นฐานแทๆ คือลึกลงไปในจิตใจ ก็

ใชฐานทางคุณธรรมชุดเดียวกัน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร ๔) นั่นเอง  
แตบนฐานทางนามธรรมในระดับจิตปญญาน้ัน เวลาจัดออกมาเปนระบบปฏิบัติการทางสังฆะ และใน

สังคม ก็ตองเปนหลักธรรมอีกระดับหนึ่ง ซึ่งนําไปใชกับเรื่องสมมุติได   

น่ีก็หมายความวา สาราณียธรรม ๖ ของพระท่ีวาไปแลว ก็ต้ังอยูบนฐานทางจิตปญญาของหลักพรหม

วิหาร ๔ แตทีนี้สําหรับสังคมของโยม จะจัดตามหลักสาราณียธรรมของพระ ก็ยากจะไปไดไหว อยางขอ ๔ ท่ีวา

ไปแลว คือ สาธารณโภคี มีของกินของใชเปนของกลางบริโภคไดท่ัวกัน อยางน้ีในสังฆะทําได แตสังคมของโยม

ยังคงไปไมไหว จะทําไดอยางดีกแ็คตีความแบบอนุโลมหรือเล่ียงๆ ไป  
เพราะฉะน้ัน หลักธรรมขั้นปฏิบัติการในสังคมของโยม จึงจัดออกมาเปนอีกชุดหนึ่งท่ีตางออกไป ถาถาม

วาหลักน้ันคือหลักอะไร ใครบางจะตอบไดไหม 

ตรงนี้ ขอแทรกหนอย คือ ญาติโยมชาวพุทธน้ีเอง ก็ยังไมคอยจะเขาใจ ยังแยกไมออก ยังเอามา

ประสานกันไมได ระหวางหลักธรรมระดับนามธรรมทางจติปญญา กับหลักธรรมระดับปฏิบัติการในสังคมมนุษย  
อยางท่ีพบกันอยูท่ัวไป คนจํานวนมากยกเรื่องเมตตา กรุณา เปนตน ซึ่งเปนคุณธรรมในใจ แตเอามาพูด

เหมือนอยางเปนหลักขั้นปฏิบัติการในสังคม แลวตัวเองก็สับสน และพาคนอ่ืนใหงงและไขวเขวไปดวย
2137  

ตอนนี้จึงขอทําความเขาใจ เม่ือกี้บอกวา บนฐานทางจิตปญญาของหลักพรหมวิหาร ก็ออกมาเปนหลัก

ปฏิบัติการในสังฆะ ไดแกหลักสาราณียธรรม ๖ (สารณียธรรม ก็เขียน) 
ในสาราณียธรรมน้ี จะเห็นชัดวา เมตตาไมใชแคแชอิ่มอยูในใจ แตออกมาสูการปฏิบัติ เปน เมตตา

กายกรรม (การกระทําทางกายที่มีเมตตา หรือกุลีกุจอชวยเหลือรวมมือดวยเมตตา) เมตตาวจีกรรม (การกระทํา

ทางวาจาท่ีมีเมตตา หรือพูดดวยเมตตา) เมตตามโนกรรม (การกระทําทางใจท่ีมีเมตตา หรือคิดการตางๆ ดวย

เมตตา) 

ทีน้ี ในสังคมของโยมบาง เมตตา เปนตน ในหลักพรหมวิหารน้ัน จะออกมาเปนหลักขั้นปฏิบัติการ

เรียกวาอะไร ก็ตอบไปเสียเลยวา คือ หลักสังคหวัตถุ ๔  
ขอทวนความหลังนิดหน่ึงวา ตอนแรกเราพูดถึงทานในชุดพัฒนาตัวเอง คือบุญกิริยาวัตถุ ๓ เปน ทาน 

ศีล ภาวนา ทีน้ีมาเปนชุดปฏิบัติการในสังคมของสาคารชน คือชาวบานทั้งหลาย ก็ไดแกสังคหวัตถุ ๔   

                                                 
2137  ดังในกรณีของ Dr. Joseph L. Sutton จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ที่มาทํางานในเมืองไทย เมื่อ ๓๘ ปมาแลว (1962) ตอนตั้ง

คณะรัฐประศาสนศาสตร ท่ีมาเปน NIDA ทานผูนี้ไดเขียนวิเคราะหสังคมไทย เก่ียวกับเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนา ไวใน
หนังสือ Problems of Politics and Administration in Thailand (Bloomington: Institute of Training for Public 
Service, Department of Government, Indiana University, 1962) โดยอาง Albert Schweitzer ตอนหนึ่งวา ในสังคม
ชาวพุทธนี้ ตามหลักพุทธศาสนา ที่วาทําความดี ก็ไมตองไปทําอะไร เพราะมีความหมายแควา ไปนอนแผเมตตาอยูในมุง (แปลจับ

ความใหเขาใจงายๆ ไมใชแปลคําตอคํา) ในกรณีน้ี ก็นามองวา คนไทยเองคงประพฤติไมถูกธรรม ทําใหเขาเห็นแลวพลอยเขาใจผิด

เลยเถิดไป คนไทยจึงควรเขาใจธรรมใหถูกตอง แลวแกไขตัวเอง  
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สังคหวัตถุ ๔ (หลักการสงเคราะห หรือหลักยึดกุมสังคม) คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 

น่ีแหละ เปนชุดออกสังคม ท่ีคูกับชุดในใจคือ พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจของพรหม หรือธรรมประจําใจ
อยางประเสริฐ) ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

ลองจับคูซิ เปนชุดมี ๔ เทากัน แตไมใชแคน้ัน ก็เอาฝายปฏิบัติการต้ัง 

๑. ทาน:  ๑)  เขาไมเดือดรอนอะไร ก็เผื่อแผให ไปให เพื่อแสดงความรักความปรารถนาดี เอื้อเฟอ โอบ
ออมอารี น่ีคือ ทานดวยเมตตา  

 ๒) เขามีความทุกข เดือดรอน เจ็บไขไดปวย ก็ไปให เพื่อชวยเหลือ น่ีคือ ทานดวยกรุณา   
 ๓) เขาทําความดี สรางสรรคความเจริญงอกงามของสังคม เชน เปนนักประดิษฐท่ีดี ก็ไปให

เพื่อใหกําลังสงเสริม นี่คือ ทานดวยมุทิตา   
๒. ปิยวาจา: ๑) อยูกันตามปกติ ก็พูดดวยความรักความปรารถนาดี พูดจาสุภาพออนโยน นี่คือ       

ปยวาจาดวยเมตตา  

 ๒) เขามีทุกขมีปญหาชีวิต ก็ไปพูดปลอบโยน แนะนําบอกวิธีแกไขปญหา ใหกําลังใจ นี่คือ  
ปยวาจาดวยกรุณา   

 ๓) เขาทําความดี บําเพ็ญประโยชน ไปทําบุญทํากุศล ก็พูดอนุโมทนา ชวนกันสงเสริม นี่คือ 

ปยวาจาดวยมุทิตา 

๓. อัตถจริยา:  ๑) อยูกันตามปกติ ก็ทําประโยชนแกเขา ชวยออกแรงทําน่ันทําน่ีให ดวยความรักความ
ปรารถนาดี นี่คือ อัตถจริยาดวยเมตตา  

 ๒) เขามีความทุกขเดือดรอน ตกนํ้า ไฟไหม มีงานใหญเหลือกําลัง ตองการเรี่ยวแรงกําลัง

ชวยเหลือ ก็ไปชวยใหเขาพนทุกขพนปญหา ดวยเร่ียวแรงกําลังกาย หรือกําลังปญญา

ความสามารถ น่ีคือ อัตถจริยาดวยกรุณา   
 ๓) เขาทําความดี หรือบําเพ็ญประโยชนกัน เชน มีงานวัด ก็มาชวยจัดเตรียมการตางๆ 

สงเสริมการทําความดี นี่คือ อัตถจริยาดวยมุทิตา 

ภาคแสดงออก หรือปฏิบัติการ จะตองข้ึนมาท่ีสังคหวัตถุอยางนี้ จะมัวไปพูดอยูแคเมตตา กรุณา มุทิตา 
ไมได เพราะเราเองคลุมเครือน่ีแหละ ฝรั่งจึงวาเอาได กส็มที่เขาวา ไมตองไปดาเขา แตควรช้ีแจงใหเขาใจ  

ตอไป ขอสุดทาย สมานัตตตา ความมีตนเสมอ หมายความวา เสมอภาคกัน มีความเปนธรรม เท่ียง

ธรรม จึงเขากับขออุเบกขา  
อุเบกขา ก็มาออกท่ีสมานัตตตา ซึ่งแสดงออกในแงตางๆ มีตนเสมอกัน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง หรือไมเลือกท่ี

รักผลักท่ีชัง ไมดูถูกดูหม่ินกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีความเปนธรรม แลวก็ทําตนใหเสมอสมานเขากันได  
จะเห็นวา ถาปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังคหวัตถุนี้ ก็จะสรางความสุขขึ้นไดในสังคม พรอมทั้งทําสังคมให

สามัคคี ซึ่งเปนความสุขของสังคม เปนบรรยากาศท่ีเอื้อใหแตละบุคคลอยูเปนสุข และกาวไปไดดวยดีในกิจ

หนาท่ีและการพัฒนาชีวิตของตน อีกทั้งการปฏิบัติธรรมเพื่อสังคมเหลาน้ี ก็คือการปฏิบัติธรรมของตัวเรานั่นเอง  
เพราะฉะนั้น ทานจึงวา การทําเพื่อผูอื่น ก็คือการปฏิบัติธรรมของตนเอง เราทําใหแกเขา ก็คือเราพัฒนา

ชีวิตของตนเองไปดวยพรอมกัน 
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ขอใหดูพระโพธิสัตว ทานปฏิบัติธรรมบําเพ็ญบารมีดวยการชวยผูอื่น และการชวยผูอื่นน้ัน ก็คือการท่ีตัว

ทานเองปฏิบัติธรรมอยางดีทีเดียว เพราะการที่จะชวยคนอื่นใหสําเร็จได จะตองใชปญญาความสามารถ มีการฝก

ตนอยางสูง  
จะเห็นวา กวาจะชวยแกปญหาใหเขาไดสําเร็จทีหน่ึง ตัวเราน้ีพัฒนาไปมากมาย ไมวาจะเปนสติปญญา

ความสามารถอะไรทั้งหลาย ไดพัฒนาทั่วหมด เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติธรรมท่ีถูกตอง จึงเปนไปในลักษณะท่ี

พระพุทธเจาตรัสไว  
พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมไวเปนคูกัน คูท่ี ๑ คือ ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ตอมา คูท่ี ๒ วา 

ทําประโยชนตน (อัตตัตถะ) ทําประโยชนผูอื่น (ปรัตถะ) หรือขยายออกไปเปน ๓ ก็ได คือ ประโยชนตน 
(อัตตัตถะ) ประโยชนผูอื่น (ปรัตถะ) และประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย (อุภยัตถะ)  

แตโดยมากทานแบงแค ๒ คือ ประโยชนตน และประโยชนผูอื่น สองอยางน้ีจะมาคูกันเสมอ ขอให
สังเกตไว ก็ยกเอามาเนนใหตระหนัก   

บุคคลเอื้ออารี สังคมสามัคคี ทุกคนได้ ทุกคนดี มีสุขด้วยกันและท่ัวกัน  
เรื่องของพระน้ัน นอกจากเนนเรื่องการแบงปนลาภแลว ในหลักใหญ กวางออกไป ก็เนนเรื่องความ

สามัคคี ถือเรื่องสามัคคีน้ีสําคัญมาก ตรงขามกับสังฆเภท คือการทําใหสงฆแตกกัน ซึ่งถือเปนอนันตริยกรรม อัน

จัดเปนบาปหนักท่ีสุด เพราะทานถือความสามัคคีของหมูชนเปนเรื่องสําคัญอันดับ ๑  
ถึงแมในสังคมคฤหัสถ พระพุทธเจาก็ไดทรงเนนใหเห็นความสําคัญของการทําชุมชนและสังคมใหเปน

ปกแผนมั่นคงมีเอกภาพ ดวยหลักสังคหวัตถุ ๔ นี้  
ดังท่ีวา ในบรรดาพระสาวกฝายคฤหัสถท่ีไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ ก็มี ๒ ทานท่ีเปนคลายอัครสาวก 

แตไมเรียกวาอัครสาวก เรียกไดวาเปนอัครอุบาสก คือเปนอุบาสกเย่ียมยอดคูกัน ไดแก จิตตคฤหบดี ผูเปนเลิศ

ทางธรรมกถึก และอีกทานหน่ึง คือ หัตถกาฬวก (เรียกรวมคําใหสะดวกล้ินไทย ท่ีจริงคือ หัตถกะอาฬวกะ) 
หัตถกาฬวกนี้ เปนเอตทัคคะในทางรวมใจหมูชน หมายความวาเกงในการสรางความสามัคคี สรางความ

เปนปกแผนของสังคม ดวยหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ เปนผูนําท่ีสามารถใชสังคหวัตถุ ๔ ประการ ทําใหหมูชนของ
ทานอยูรวมกันดวยความสามัคคี แนนแฟนมั่นคง พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนตราชูของอุบาสกบริษัท 

(ตราชูของอุบาสิกาบริษัท หรืออัครอุบาสิกา ก็มีคูหนึ่งเหมือนกัน ไดแก ขุชชุตรา ซึ่งเปนเอตทัคคะทาง

พหูสูต และนันทมารดา ซึ่งเกงทางฌาน) 

ท่ีนําเรื่องแบบนี้มาเนนไวก็เพราะวา ดูเหมือนชาวพุทธไทยเรานี้จะมองพุทธศาสนาในเชิงท่ีเปนเรื่องของ

ปจเจกบุคคลไปเสียแทบหมด ไมไดสังเกตวา พระพุทธเจาทรงสอนใหถือเรื่องสวนรวม เรื่องของชุมชน เรื่องของ

สังคม เปนสําคัญเพียงใด จะตองเขาใจดุลยภาพในเรื่องนี้กันไวใหมากสักหนอย  

พูดผานๆ วา ในหมูสงฆทานเนนความสามัคคี แลวในสังคมคฤหัสถทานเนนสังคหวัตถุ ก็มีจุดรวมท่ี

สามัคคีเหมือนกัน แตของพระพูดเปนกลางๆ แคนามธรรมได สวนของชาวบานตองโยงไปรูปธรรมใหถึงวัตถุดวย  

เรื่องหมูชน ชุมชน สังคมนี้ พระพุทธศาสนาถือเปนเรื่องสําคัญมาก อยานึกอยูแคเรื่องเฉพาะตัว  
ท่ีวาเฉพาะตัว ก็หมายความวา มันเปนเรื่องของธรรมชาติอยางนั้น ชีวิตของเราจะพัฒนาได ก็ตองเปนไป

โดยกระบวนการภายในตามธรรมชาติของมัน  
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แมแตทางรางกาย กินอาหารเขาไปแลว ตองยอยสลายดูดซึมแผไป ใครอื่นก็ชวยยอยใหไมได วายนํ้าไม

เปน คนอื่นตะโกนบอกให ก็วายไมได เทวดาก็บันดาลไมไหว ใจมีทุกข คนอื่นรักเราแคไหน ก็เอาสุขใสใหไมได 

เราไมเขาใจ เขาจะเอาปญญายัดใสใหก็ไมได เราคูณเลขไมเปน เพื่อนจะคิดคูณในหัวเขาสงมาใสสมองเรา ก็ไมได  

ดวยเหตุผลท่ีเปนเรื่องของธรรมชาติอยางท่ีวาน้ัน จึงวาตองพึ่งตนเอง ตองฝกตองหัดตองพัฒนาใหเกิด

ใหมีใหทําไดดวยตัวเอง  

แตถึงอยางน้ัน ทานก็ยังใหคนอื่นมีใจหวังดีมานํามาหนุนมากระตุนมาเรามาส่ือ เรียกวามาชวยกันอยาง

เต็มท่ี ดวยวิธีเอาปจจัยภายนอกมาหนุนนําทําการ 

ทานผูฉลาด และมีใจปรารถนาดี ก็คิดวิธีเอากระบวนการทางสังคมของมนุษย มาเชื่อมตอกับ

กระบวนการเหตุปจจัยของธรรมชาติ พอกระบวนเหตุปจจัยในตัวเราเริ่มดําเนินไป ก็สมใจปรารถนา 

น่ีแหละท่ีวาคนอื่นชวยเราไดไหม ก็ชวยได ชวยโดยเปนปจจัยภายนอก เริ่มตั้งแตมีใจเมตตาปรารถนาดี 

มีความรัก มีความหวังดี แลวมาทําหนาท่ีของปจจัยภายนอกน้ัน  

ดังเชน จะใหเรามีปญญา ก็มาเปนครูสอนให แตถาเราไมเรียน ถึงครูจะมาสอน ก็รูไมได ครูเอาปญญา

มายัดใสสมองใหเราไดไหม ก็บอกวาไมได เราก็ตองเอาปจจัยภายในของเรามาตอ  
พอเรารูจักฟง ต้ังใจฟง รูจักพิจารณา มีโยนิโสมนสิการแลว ส่ิงท่ีสดับมาเปนขอมูล เรียกวาสุตะ ก็เกิด

เปนปญญาของเราข้ึนมา ไมใชวาครูอาจารยเอาปญญามายัดใสให  

เคยยํ้าบอยๆ วา โยมขอศีลพระ พระบอกวา ฉันใหไมไดหรอกศีล โยมตองปฏิบัติเอง อาวแลวจะทํา
อยางไร  

โยมมาขอศีล “มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ” ทานคะ ทานขอรับ พวกเรา

ขอศีล ๕ … 
พระพูดในใจบอกวา ฉันใหไมไดหรอกโยม ศีลนะ ใครจะไปใหกันไดละ ศีลนั้นใหกันไมไดหรอก ศีลเกิด

ในตัวเองจากการปฏิบัติ แลวจะใหอยางไรได โยมอยากไดศีลใชไหม โยมเอาอันนี้ไปรักษา ไปปฏิบัติ แลวโยมจะ

มีศีลเอง ก็บอกสิกขาบทไป   
โยมขอศีล พระบอกสิกขาบทให ไมใชให แคบอกให คือบอกใหไปปฏิบัติ โยมก็บอกวา เอา! ตกลง 

“ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” ขาพเจาสมาทานรับเอาขอปฏิบัติ ท่ีจะงดเวนจากการทําชีวิต

สัตวใหตกลวง นี่เรียกวาสิกขาบท คือขอฝก ขอศึกษา 
โยมขอศีลแลว พระบอกขอฝกให แลวโยมไปฝกปฏิบัติตามน้ัน โยมก็มีศีลเอง  
โยมขอสมาธิ พระบอกวา ฉันใหไมไดหรอก สมาธิใหไดอยางไร โยมตองปฏิบัติใหมีขึ้นในตัวของโยมเอง 

พระใหสมาธิไมได เอา! ฉันบอกกรรมฐานให คือบอกส่ิงท่ีจะไปใชปฏิบัติ พอโยมรับกรรมฐานไปแลว ก็เอาไปใช
ปฏิบัติฝกตนเอง เพื่อใหเกิดสมาธิข้ึน  

โยมขอปญญา พระก็เหมือนกันอีก บอกวา ปญญาน้ันฉันใหไมไดหรอก แตฉันจะบอกสุตะให คือบอก
ขอมูล บอกคําสอน แลวคุณก็ไปพินิจพิจารณาวิจัยไตรตรองเอา ก็จะเกิดความรูความเขาใจเปนปญญาขึ้นมา 
อยางนี้เปนตน  

โยมขอศีล  พระบอกสิกขาบทให้ไปรักษา  
โยมขอสมาธิ  พระบอกกรรมฐานให้ไปปฏิบัติ 
โยมขอปัญญา พระบอกสุตะให้ไปวิจัย  



๑๑๒๔  พุทธธรรม 
 

เปนอันวา การท่ีเราปฏิบัติธรรมในเชิงสังคมน้ัน การทําใหแกสังคม มีผลใหญแกตนเอง ๒ ประการ  
หนึ่ง ขณะท่ีเราปฏิบัติธรรมทางสังคม เชน ไปชวยเหลือเพื่อนมนุษย ก็คือตัวเราเองกําลังปฏิบัติธรรม ซึ่ง

เปนการฝกตนอยางดีมาก  
สอง เราสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อ ซึ่งกลับมาหนุนใหเราเองปฏิบัติธรรม พัฒนาชีวิตไดสะดวกข้ึน  
แงท่ีสอง ก็สําคัญมาก ถาสังคมมีแตความวุนวายเบียดเบียนกัน เราจะปฏิบัติธรรมไดอยางไร จะศึกษา

เลาเรียน คนหนังสือ ฝกสมาธิ ก็ติดขัดไปหมด โดยเฉพาะในหมูสงฆ พระท่ีอยูรวมกัน ก็ตองทําสังฆะใหสงบ

เรียบรอย มีความสามัคคี รวมมือรวมใจกันดี ใหเปนบรรยากาศท่ีเอื้อ เปนสภาพแวดลอมที่เก้ือหนุน แลวแตละ

คนจะปฏิบัติธรรม จะทํางานทําการอะไรในชีวิตประจําวัน ก็ทํางายทําไดสะดวก และปลอดโปรงสบายใจ แถมยัง
มาใหแรงชวยกันอีกดวย ผลมา ๒ ทาง ท้ังตัวเองก็ไดโดยตรง ท้ังสภาพเอื้อก็สงผลยอนกลับมาหนุนดวย  

เพราะฉะนั้น เรื่องดานสังคมนี้ พุทธศาสนาจึงเนนมาก เวลามองพุทธศาสนา จะมองเฉพาะธรรมไมได 
ตองมองทางวินัยดวย แลวก็มีธรรมะประเภทหนึ่งท่ีโยงระหวางธรรมกับวินัย ซึ่งเนนมากในเชิงวัตถุกับสังคม  

อยางนอย เวลาเราไปปฏิบัติธรรมทางสังคม ดวยเมตตากรุณา เราเกิดปติปราโมทย ปลาบปล้ืมเอิบอิ่มใจ
ราเริงเบิกบานผองใส เราก็ไดคุณธรรมสําคัญประจําใจในการพัฒนาชีวิต  

เม่ือเราเห็นคนหายทุกข มีความสุข เราก็สุขยิ่งข้ึนไป ไดท้ังสุขทางสังคม และสุขขางใน ท่ีชวยใหตัวเรา

เองย่ิงพัฒนา 

จึงขอใหจําไว ขอใหได ๒ ชุดนี้มาคูกัน คือ   
ในทางสังคม เราออกสูการปฏิบัติดวยสังคหวัตถุ ๔ โดยมีพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

อยูในใจ ซึ่งจะเปนตัวท่ีทําใหเกิดความสุขรวมกัน และพรอมกันนั้น 
ในใจของเราเอง ก็มีชุดธรรมสมาธิ ๕ คือ ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ ท่ีจะพัฒนาชีวิตของตนพรอม

อยูดวย โดยมีความสุขเปนทุนประจําอยูขางใน 
อยางนอยขอท่ี ๑ คือ ปราโมทย ขอใหมีประจําใจ อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสเนนไว  
อริยชนอยางพระโสดาบัน นับวาเปนแบบอยางในเร่ืองน้ี ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสใหเห็นจิตใจท่ีมีธรรม 

และมีความสุข ๒ ดานคูกันไป พระองคทรงอุปมาวา พระโสดาบันปฏิบัติธรรมนั้น ท้ังต้ังใจเอาจริงเอาจังใน

การศึกษา และใสใจกิจสวนรวมชวยเหลือผูอื่น มิใชวาเอาแตตัว เหมือนอยางแมโค ขณะท่ีเล็มหญา ก็เหลียวหนา
แลดูลูกนอยไปดวย คํานึงวาเขาไดกินไหม เขาอิ่มไหม ดูเขาไป ใหสุขสบายดวยกัน พึงดูพุทธพจนดังนี้ 

“ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อน ย่อมเล็มหญ้ากินด้วย ชําเลืองแลดูลูกน้อยไป
ด้วย ฉันใด ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) คือ จริงแท้อยู่
ว่า อริยสาวกย่อมถึงความขวนขวายในกิจธุระใหญ่น้อยท่ีควรทําอย่างไรๆ ของเพ่ือนสพรหมจารี
ท้ังหลาย แต่กระน้ัน อริยสาวกนั้นก็มีความใส่ใจอย่างแรงกล้าในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ
อธิปัญญาสิกขา (พร้อมไปด้วย) ฉันน้ัน”2138  

ทานมุงหวังใหคนทั้งหลายประพฤติตนดังเชนบุคคลโสดาบันอยางน้ี  
  

                                                 
2138 ม.มู.๑๒/๕๔๗/๕๘๗ 



บทท่ี ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ   ๑๑๒๕ 
 

  

คนมีปัญญา แม้แต่ทุกข์ ก็เห็นคุณค่า และใช้ประโยชน์ได้      
ความจริง ตอนน้ี ถึงเวลาที่จะพูดเรื่องคุณและโทษของความสุข แตขอพูดเรื่องทุกขแทรกค่ันเสียกอน  

เพราะผานทุกขแลวจะไดมีแตสุข และทุกขน้ันก็มีท้ังคุณและโทษท่ีควรจะพูดเชนกัน 
ทุกขนั้น เราไมชอบ เพราะมันบีบค้ัน ทําใหอึดอัด ติดขัด คับของ นี้คือความหมายของทุกข จึงเปน

ธรรมดาวา คนเจอทุกข ยอมไมชอบใจ แตคนมีโยนิโสมนสิการ สามารถเอาประโยชนจากทุกขได ทําไดอยางไร  
บอกแลววา ทุกขเปนสภาพบีบค้ัน เมื่อมันบีบคั้น คนก็อึดอัดขัดของ จึงทําใหเขาดิ้นรนเพื่อใหหลุดให

พนไป ถาเขารูจักดิ้น นอกจากมีความเปนไปไดมากวาเขาจะหลุดพนไปไดแลว การด้ินรนนั้น ก็จะทําใหเขา

เขมแข็ง ไดเรียนรูจากประสบการณในการดิ้นรนหาทางน้ัน มีการพัฒนาขึ้นไปในดานตางๆ มากทีเดียว 

ขอสําคัญอยูท่ีวา มนุษยท่ีมีจิตมีใจ รูจักคิดไดน้ี ถาวางจิตใจถูกตองและคิดถูกทาง ก็ดีไป แตถาวาง

จิตใจผิด และคิดเขวไป นอกจากไมหลุดพนแลว ยังจะซ้ําเติมตัวเองอีกดวย 

ยกตัวอยาง คนเกิดมาจนขนแคน หรือตกทุกขไดยาก ถาวางจิตใจไมถูกตอง และไมรูจักคิด มัวนั่งจับ

เจาเศราใจทอดอาลัยอยู ก็คือเอาทุกขน้ันมาทับถมตัวเอง ก็ยิ่งจมลงไป 

ทีน้ี ถาคนน้ันวางใจถูก และดิ้นรนเพียรพยายามแกปญหา รูจักคิดหาทาง ก็สามารถผานพนทุกขน้ันไป 

และอาจจะประสบความสําเร็จท่ียิ่งใหญก็ได  

การด้ินรนใหพนจากทุกขท่ีบีบค้ันนี้ บางทีถึงกับเปนระบบของสังคมก็มี เอางายๆ ก็ไดแกระบบแขงขัน

ของสังคมตะวันตก ท่ีกําลังแผขยายไปครอบงําโลกท้ังหมด เปนโลกาภิวัตนนี่แหละ  

ระบบแขงขัน ก็คือเอาทุกขมาบีบ ทําใหคนตองดิ้น และระบบแขงขันนี้ซอนไวกับระบบตัวใครตัวมัน คือ

ปจเจกชนนิยมอยางเขม เมื่อด้ินรนไป ก็หวังพึ่งใครไมไดดวย ทําใหมุงม่ันเด็ดเดี่ยวและใชพลังเต็มที่ จึงทําใหคน

เขมแข็ง และตองเรงรัดขวนขวายกระตือรือรนตลอดเวลา  

น่ีก็คือทําใหตองต้ังอยูในความไมประมาท และก็ไดผลคือเจริญกาวหนาสมหมาย แตจะเปนความเจริญ

ท่ีพึงปรารถนาแคไหน และการด้ินรนแบบนี้มีขอดีขอเสียอยางไร ก็ไวคอยวากันอีกที  

อยางไรก็ตาม ความไมประมาทท่ีเกิดจากถูกบีบคั้นในระบบแขงขันทําใหตองกระตือรือรนดิ้นรนกันน้ี 

ยังเปนเพียงความไมประมาทเทียม เปนเรื่องภาวะดิ้นรนจากความบีบกดท่ีมาถึงจิตใจเทาน้ัน ไมใชความไม

ประมาทท่ีเกิดจากปญญา จึงพวงปมปญหาเอาไวมากมาย ท้ังทางจิตใจ เชนความเครียด และทางสังคม ท่ีขาด

ความสัมพันธเชิงนํ้าใจ เปนตน เปนเรื่องท่ียังตองแกปญหากันอยางหนักตอไป 

แตเอาเถิด มนุษยท่ีไมประมาท ถึงอยางไรก็ยังดีกวามนุษยท่ีจมอยูกับความลุมหลงมัวเมา  

บางทีผูนําสังคมก็ตองใช หรือแมแตสรางความไมประมาทเทียมน้ีขึ้น เพื่อใหคนลุกข้ึนมากระตือรือรน
ขวนขวายบาง ดีกวาจะปลอยใหจมอยูในความประมาท จับเจานอนคุดคู ไมรูจักคิดจะไปไหนหรือจะทําอะไร  

เปนอันวา เราจะตองใหคนรูจักใชประโยชนจากความทุกข คือเม่ือทุกขบีบค้ันใหด้ินรนขวนขวาย ก็ทําให
เกิดความเขมแข็ง แลวการท่ีมีทุกข ก็คือเกิดปญหา ซึ่งทําใหหาทางแกไข  

เม่ือพยายามแกไขปญหา เราก็จะไดพัฒนาตัวเอง ดานท่ีหนึ่งซึ่งเปนหัวใจ ก็คือไดพัฒนาปญญา กวาจะ
แกปญหาไดเสร็จ ผานลุลวงไป ก็ไดปญญามากมาย  

พรอมกันนั้นก็ไดพัฒนาท้ังดานกาย ดานวาจา และดานจิตใจ เชน พฤติกรรมก็คลองข้ึน จิตใจก็เขมแข็ง 

มีสติ มีสมาธิดีข้ึน เปนตน สารพัด อะไรตออะไรก็มากันใหญ  
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เพราะฉะนั้น ทุกขจึงใชใหเปนประโยชนได และเราก็จะตองเอาประโยชนจากทุกขใหได น่ีแหละ ทานจึง
ใหหลักวา คนมีปญญา แมเจอปญหาประสบทุกข ก็สามารถมีความสุขได ถึงแมอยูทามกลางทุกข ก็ตองรูจักมี
ความสุขไดดวย  

เปนอันวา เอาประโยชนจากทุกขใหได ทุกขก็จะมีทางเปนคุณ ดังวามานี้  

ความสุขมีคุณมาก โทษก็หนัก ต้องรู้จักใช้  
คราวนี้ก็มาถึงเรื่องคุณและโทษของความสุข บอกแลววา ส่ิงท้ังหลายน้ัน โดยทั่วไปพระพุทธเจาจะตรัส 

ท้ังในแงวามีคุณอยางไร มีโทษอยางไร และในเม่ือยังมีคุณมีโทษอยูอยางนี้ มีจุดไหนท่ีไหนท่ีจะพนไปไดจากขอดี
ขอดอยเหลานั้น ก็คือพัฒนาตอไปนั่นเอง  

วิธีมองส่ิงท้ังหลายอยางท่ีตรัสนี้ จะทําใหมีการพัฒนาตอไปเรื่อย พอไปถึงจุดหนึ่ง เราก็ยอมรับวาอันนี้มี
ขอดีอยางน้ี แตยังมีขอดอยขอเสียอยางน้ัน แลวทางออกอยูไหน ก็พัฒนาตอไป พอไปถึงตรงน้ัน ก็ดูขอดีอันนั้น

ขอดอยอันนี้ แลวท่ีไหนจะพนไปได ก็ไปตอ  
พูดตามภาษาหลัก ก็บอกวา เปนวิธีการพัฒนาโดยรูขอดี ขอดอย และทางออก คือ รูอัสสาทะ อาทีนวะ 

และนิสสรณะ ๓ อยางนี้ไปเรื่อย แลวก็เดินหนาไปเรื่อย จะทํางานทําการอะไร ก็คอยดูชุด ๓ น้ีไว ก็จะมีการ
พัฒนาเรื่อยไป อยามัวเพลินนึกวาอะไรๆ ก็สมบูรณแลว ก็เลยหยุด เฉย ละเลย ประมาท ก็จะเสียการ  

ทีนี้ก็มาดูกันตอไปในเรื่องคุณและโทษของความสุข แตในท่ีนี้ มิใชโอกาสท่ีจะพูดลึกลงไปถึงรายละเอียด 

วา สุขแตละอยาง แตละประเภท แตละข้ัน มีคุณ มีโทษ มีขอดี ขอเสีย จุดเดน จุดดอย และท่ีดีท่ีพนไปอยางไร 

ซึ่งเปนเรื่องท่ีจะตองศึกษาแยกแยะออกไป จึงจะพูดถึงจุดใหญหรือจุดสําคัญท่ีโยงไปถึงเรื่องอื่นๆ ไดกวางขวาง 

และเกี่ยวของกับคนท่ัวไปคอนขางชัดเจน 
ในระดับหน่ึงท่ีนับวาสําคัญ พูดไดวาเกี่ยวของกับคนท่ัวไป โยงไปถึงเรื่องการพัฒนาชีวิต การปฏิบัติ

ธรรม เจริญภาวนา หรือการศึกษาท้ังหมด ก็คือเรื่องสมาธิ  
ในเรื่องน้ี ความสุข มีคุณ เปนขอดีท่ีเดนเห็นชัด วาตามคําบาลี ก็คือ “สุขปทฏฺฐาโน สมาธิ” แปลวา 

สมาธิมีสุขเปนบรรทัดฐาน ก็คือสุขน้ีเปนบรรทัดฐาน เปนเหตุใกลของสมาธิ  
“สุข” แปลวาคลอง แปลวาสะดวก แปลวางาย คือ ไมมีอะไรบีบคั้น ไมติดขัด ไมถูกกดดัน ก็ไมตองดิ้น

รน ไมพลุงพลาน ไมกระวนกระวาย ก็สงบ พอสุขก็สงบ พอสงบ สมาธิก็มางาย มาไดเลย พรอมอยูแลวท่ีจะเปน
สมาธิ  

เพราะฉะนั้น สมาธิจึงอาศัยสุขเปนท่ีต้ัง ก็เลยพูดเปนหลักไวใหรูกันวา สุขปทัฏฐาโน สมาธิ แปลวา 
สมาธิมีสุขเปนบรรทัดฐาน ไดแคนี้ก็ชัดแลววา ความสุขน้ีมีคุณมาก  

แลวสุขก็เปนอาการของชีวิตท่ีมีคุณภาพ อยางพระอรหันตเวลาวาง ไมมีกิจท่ีตองทํา ทานก็พักอยูดวย
ภาวะจิตท่ีเปนสุขในเวลาปจจุบัน เรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร ซึ่งตามปกติก็มักอยูดวยฌาน ถึงไมมีอะไรทําท่ีจะ
เปนสุข ก็อยูอยางเปนสุขตลอดเวลาในวาระน้ันๆ อันน้ีก็ไมจําเปนตองพูดมากนัก  

สวนในดานโทษ ก็ตองพูดวา โทษของสุขมีไมนอย ขอท่ีสําคัญก็คือ สุขนั้นชวนใหประมาท ทําใหมัวเมา 
ลุมหลง เพลิน ผัดเพี้ยน เรื่อยเปอย เฉื่อยชา  
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แมสมาธิท่ีมีสุขเปนบรรทัดฐาน ก็มีโทษในแงน้ีดวย ใชคําบาลีวา สมาธิเปนโกสัชชปกข คือเปนพวก

เดียวกับความข้ีเกียจ  (โกสัชชะ แปลวา ความเกียจคราน, ปกข แปลวา พวก หรือฝาย)  
แตในเวลาเดียวกัน สมาธิก็เปนโพธิปกขิยะ อยูในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ คือเปนธรรมในฝกฝาย

แหงการการตรัสรู อยูขางโพธิ คือโพธิ ความตรัสรูนั้นก็ตองอาศัยสมาธิ  
ตรงนี้ควรจับเปนขอสังเกตไว คือ สมาธิ น้ี อยูใน “โพธิปกข” เปนธรรมในฝายของการตรัสรู  แตมันก็

เปน “โกสัชชปกข” เขาพวกกับความขี้เกียจดวย  
เพราะฉะนั้น เวลามองธรรม อยาไปมองในแงดีอยางเดียว แงท่ีจะเสียก็มี ตองมองไวดวย แลวก็ระวัง 

อยาประมาท ถาปฏิบัติสมาธิ ใชไมถูกทาง ทําใหเกิดความเกียจคราน ก็เสีย  
เพราะฉะนั้น ทานจึงใหใชสติคอยระวัง ตรวจดูไว ตอนนี้ไดสมาธิแลว มันเขวไปทางจะเกียจครานหรือ

เปลา เฉ่ือยชาไหม ติดไหม ถาเพลินสมาธิ ติดสุขไป ก็กลายเปนประมาท มีโทษมาก เปนอันวา ตองระวังไว รูจัก
ใชใหเปน อยาใหจมลงไปในความประมาท 

คนเรานี้ พอมีความสุข โดยเฉพาะกามสุข ก็มีความเปนไปไดมาก ท่ีจะลุมหลง เพลิดเพลิน มัวเมา สยบ 
ติด แลวก็ประมาท พอสุขแลว ก็ไมกระตือรือรน ไมอยากทําอะไร ท้ังท่ีมีอะไรรอท่ีจะตองทํา ก็ปลอย เรื่อยเฉื่อย 

ผัดเพี้ยน แลวก็เลยข้ีเกียจ แลวก็กลายเปนคนออนแอ  
เพราะฉะนั้น คนที่มีความสุขแลว ถาไมมีสติ มัวเพลิน เรื่อยเปอยเฉ่ือยชา ก็จะประมาท แลวก็ออนแอ 

แลวก็เส่ือม อาจจะถึงกับวิบัติ หรือพินาศ ไมวาบุคคล หมูชน ประเทศชาติ จนถึงอารยธรรมท้ังหลาย เขาวงจรน้ี

กันมามากมาย  
พอมีโทษอยางนี้ ก็รูสึกเหมือนวาสุขจะมีคุณคาตกตํ่ามากๆ แตท่ีจริง สุขก็คือสุข คนท่ีมีกิเลสตางหาก

ปฏิบัติตอสุขไมถูกตอง จึงทําใหประมาท เปนตน อยางท่ีวาน้ัน 

ทีน้ี ความสุขท่ีเปนเรื่องใหญ เก่ียวของกับมนุษยจํานวนมาก หรือชาวโลกทั่วไป ก็คือ กามสุข จึงหนีไม
พนท่ีจะตองพูดถึงกามสุขนั้นอีก แมวาจะพูดถึงมาแลวหลายครั้ง แตท่ีตองพูดคราวนี้ เพราะโยงไปตอกับดานการ

ปฏิบัติ  

กามสุข หรือสุขอาศัยอามิส สุขจากวัตถุท่ีแสวงหามาเสพ ท่ีไดท่ีเอาเพื่อตัวเอง มีโทษมากอยางไร จึง

จําเปนตองเอาศีล ๕ มาคุม อันนี้คือจุดออน เปนขอดอยขอเสียพื้นฐานของกามสุขน้ัน คือมันเปนเหตุของการแยง

ชิงเบียดเบียนกันในสังคมมนุษย  

เนื่องจากส่ิงท่ีจะมาสนองใหเกิดความสมปรารถนานั้นอยูขางนอก และมันก็มีไมเพียงพอแกความ

ตองการของมนุษย เพราะฉะนั้น ในเมื่อตางคนตางก็ตองการ และทุกคนก็อยากไดใหมากท่ีสุด คนก็เพงก็จองกัน 

ก็กลายเปนปฏิปกษกัน ก็ขัดแยงกัน แลวก็แยงชิงกัน  
ตามมาดวยการขมเหง การใชเลหกลตางๆ การหลอก การลวง การลักขโมย การหาพวก หาอํานาจมา

กดบีบกัน ฯลฯ  
รวมแลวก็คือเปนเหตุใหเกิดการเบียดเบียนกันในสังคม ต้ังแตระหวางบุคคล ไปจนถึงระหวางประเทศ 

แมกระทั่งเปนสงครามโลก เปนท่ีมาของทุกขภัยสารพัด แกปญหากันไมรูจบส้ิน ปากรองหาสันติภาพ มือกวัด

แกวงดาบกันไปมา นี้คือโทษประการแรกของกามสุข   
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การเบียดเบียนกัน ท่ีเปนปญหากอทุกขภัยแผขยายออกไปภายนอกนั้น ก็มีตนตออยูในใจ คือความ

อยากไดไมรูจักพอ อันเปนลักษณะธรรมดาสามัญของตัณหา แลวความไมรูจักพอ ท่ีสนองไมรูจักอิ่มไมรูจักเต็ม

น้ัน ก็เกิดเปนปญหาท่ีกอทุกขข้ึนมาภายในตัวเองดวย  
ตัวคนนั้นเอง ย่ิงไดมาก ก็ย่ิงอยากไดมากข้ึน ท่ีเคยไดในดีกรีและปริมาณเทานี้ เคยเปนสุข ตอมา ได

เทาน้ันไมเปนสุขแลว กลายเปนชินชา ของท่ีเคยทําใหสุข ก็เปล่ียนเปนเฉย จากนั้นก็เบ่ือหนาย  
พอเบ่ือหนายแลว ท่ีเคยขาดไมได ก็กลายเปนจาํใจทน ท่ีเคยทําใหสุข ก็กลายเปนทําใหทุกข ความอยาก

ก็เปล่ียนไป กลายเปนตองการวา เมื่อไรจะหาย เม่ือไรจะไปสักที น่ีก็คือทุกขภัยอยางหน่ึง 
แตกอนน้ีไมมีเงินสักบาทเดียว พอหาเงินไดพันบาท ก็ดีใจเปนสุขเหลือลน มีรายไดวันละพันบาท แหมมี

ความสุขจัง ตอไปก็หวังใหมอยากไดวันละแสน ฝนวาถาไดวันละแสนบาทน่ี ตอไปฉันไมเอาอะไรแลว แสนสบาย
มีความสุขเต็มที่ เกิดไดวันละแสนบาทข้ึนมาจริงๆ ตอนแรกสุขเหลือเกิน ยินดีปรีดาสุขสันตหรรษาเต็มที่  

ถามองลึกลงไปในตอนนี้ จะเห็นความคืบขยายของตัณหา ท่ีกอปญหาทําใหเกิดทุกขจากความไมรูจักพอ 

ข้ึนมา ๒ อยาง  
หน่ึง ก็คือ พอไดวันละแสนแลวอยางนี้ ถาวันไหนเกิดไดวันละพันบาท ท่ีเมื่อกอนเคยไดแลวมีความสุข

เต็มท่ีน้ัน คราวน้ีกลายเปนทุกขไปแลว ท่ีเคยไดแลวเปนสุข ก็กลายเปนทุกขไปเลย  
สอง ท่ีวาไดวันละแสนจะไมเอาอะไรอีกแลวน้ัน ตอมา ก็ชินชา เบ่ือ แลวก็อยากไดวันละลาน จึงจะสุข

สมใจได แลวก็จะเขยิบขึ้นเรื่อยไปไมรูจักจบ  

น่ีก็เหมือนอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา แมแตเนรมิตภูเขาใหเปนทองคําท้ังลูก ก็ไมพอแกความตองการ

ของบุคคลผูเดียว เพราะความตองการน้ันไมรูจบไมรูพอดังท่ีวามา  
เรื่องอยางนี้ทานเลาไวมากมาย ใหรูทันวาความตองการของมนุษยน้ีไมมีท่ีส้ินสุด ความอยากไดไมมีท่ีจบ

ส้ิน จึงท้ังเปนเหตุของการเบียดเบียนกันกอทุกขภัยขางนอกมากข้ึน และขางในใจของตัวเองก็ยิ่งมีทุกขซับซอน
มากขึ้น แลวพรอมกันน้ัน ความทุกขจากความเบ่ือหนายชินชาก็เขามาซ้ําอกีชั้นหน่ึงดวย  

ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกข์ก็ง่าย    
แลวจากการที่ไมรูอิ่มไมรูพอ เท่ียวแลนไปแสวงหา ว่ิงไลไขวควาตามหาความสุขอยูเรื่อยไปอยางนี้ ตอไป

ก็จะเกิดภาวะอันหน่ึงขึ้น คือกลายเปนคนที่ “ทุกขงาย สุขไดยาก”  
แตกอนนี้ ยอนหลังไปต้ังแตเปนเด็กเล็ก กอนหัดเดิน เด็กจํานวนมาก หัวเราะงาย ยิ้มระรื่น สนุกสนาน

ราเริงมาก ไดอะไรนิดหนอย ก็สุข เห็นอะไรนิดหนอยก็สุข  
แตพอโตข้ึนๆ กลายเปนคนที่สุขไดยากข้ึนๆ อยางท่ีวา ของท่ีเคยไดเคยเสพแลวเปนสุขนักหนา 

กลายเปนชินชาเบ่ือหนาย ทําใหเฉยหรือฝนใจเปนทุกขไปหมด จะตองไดอยางท่ีปรารถนามากมายเหลือลน จึงจะ

สุขได แตก็สนองความตองการไมไดสมใจ ไดแตว่ิงไลไขวควาความสุขอยูเรื่อยไป ไมถึงสักที แลวก็เปนคนที่สุข

ไดยากข้ึนๆ ทุกที 

พอเปนคนที่สุขไดยาก ก็จะมีภาวะตรงขามดวย คือกลายเปนที่ทุกขไดงาย  
กอนน้ี จะไมมี จะขาดอะไรไปบาง มีความไมสะดวกบางอยาง จะตองทําอะไรๆ บาง จะตองใชเรี่ยวแรง

กําลังบาง ก็ไมเห็นเปนไร ไมใชเรื่องท่ีจะทุกข  
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ตอมา มั่งมีศรีสุข มีพรอมทุกอยาง จะทําอะไรๆ ก็มีคนทําให หรือส่ังเอาไดทุกอยาง แสนสะดวกสบาย 

ไมตองใชกลามเนื้ออื่นใด นอกจากแคกลามนิ้ว ทีน้ีก็ติดสุขติดสะดวก ขาดอะไรนิด ไมมีอะไรหนอย ของมาไม

ทันเดี๋ยวเดียว ไมไดอะไรอยางใจ ตองทําอะไรบางอยาง ตองออกแรงบาง ทุกอยางคือทุกขไปหมด  
นอกจากสุขไดยากแลว ก็กลายเปนคนที่ทุกขไดงาย แลวก็มีทุกขมากมายขึ้นดวย  
อยางน้ีก็สวนทางการพัฒนาชัดๆ นี่คือตรงขามกับการพัฒนาเลยทีเดียว ถามนุษยพัฒนาข้ึนมา ยิ่งเติบโต

ข้ึน เขาก็ตองเกงข้ึนในการมีความสุขดวย ตองมีความสุขไดเองมากขึ้น ตองสุขไดงายขึ้น และทุกขไดยากขึ้น  
คนท่ีวาพัฒนา ก็ตองมีความสุขท่ีพัฒนาดวย ตองมีความสุขมากข้ึน เปนคนที่สุขไดงายขึ้น เปนคนที่

ทุกขไดยากข้ึน ตองเปนคนชนิดที่วา จะอยูอยางไร จะตองทําอะไร ถาเปนวิสัยธรรมดาของมนุษยละก็ ฉันสุขได

ท้ังน้ัน เปนคนที่พูดไดวา ไหนนะ ใครจะมาทําใหฉันทุกขนะหรือ อยาพยายามใหเหนื่อยเลย ไมสําเร็จหรอก  
แตเวลาน้ี ดูทีทาวาจะกลับกัน กลายเปนวา คนสมัยน้ีสุขไดยากนักหนา แตทุกขไดงายผิดธรรมดา  
ดูเด็กยุคไอที มีลักษณะอยางน้ีกันมาก เหตุอยางหนึ่งเปนเพราะวา ความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีพรั่งพรู

มาสนองความตองการในการเสพ และทําใหสะดวกสบายใหงายนั่นเอง ทําใหคนชินชากับการเสพงายและความ

สะดวกสบายเหลาน้ัน จนกลายเปนขาดไมได ตองได ตองงาย ตองทันใจถึงใจ ฉันจึงจะสุขได ถาไม ก็คือทุกข 
แลวก็กลายเปนคนที่ทุกขไดงาย สุขไดยากอยางท่ีวา  

แตสาเหตุท่ีแทอยูท่ีการพัฒนาที่ไมถึง ไมทัน แลวก็ไมถูกทาง ทําใหความเจริญกาวหนาทางเทคโลยีนั้น 

แทนที่จะมาเปนเครื่องเสริมเติมความสุข กลับกลายเปนตัวท่ีมาตัดรอนความสามารถท่ีจะมีความสุข ทําใหมนุษย

กลายเปนสัตวท่ีหมดสมรรถภาพในการมีความสุข  
น้ีคือสภาพที่มนุษยรับมือกับเทคโนโลยีไมถูก ประโยชนแทท่ีควรจะไดจากเทคโนโลยี ก็พลาด เลย

แทนที่จะไดผลบวก กลับกลายเปนลบไป  

จะตองเตรียมใจเตรียมปญญาใหดี ยิ่งมีวัตถุพรั่งพรอม มีความงาย มีความสะดวกสบายมาก เราก็ยิ่ง

ตองฝกฝนพัฒนาคน ใหเขายิ่งมีความสามารถท่ีจะมีความสุข   
มนุษยนี้มีศักยภาพท่ีจะมีความสุข เขาจึงพัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุขนั้นได แตเม่ือมนุษยมัวว่ิง

แลนหาความสุขโดยการมุงแตเสพภายนอก เขาก็ทําตัวเขาเองใหสุขไดยากข้ึน แลวก็ละเลยไมพัฒนาศักยภาพใน

การท่ีจะมีความสุข  
เม่ือไมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ก็กลายเปนสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนั้นไป จนใน

ท่ีสุดเขาก็อาจจะหมดความสามารถท่ีจะมีความสุข  
เพราะฉะน้ัน อยาลืมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้ ควรถือเปนหลักทีเดียววา เม่ือเราเติบโต

ข้ึน มีชีวิตท่ีพัฒนาขึ้น เราตองมคีวามสามารถที่จะมีความสุขไดงายข้ึน  
ถามิฉะนั้นก็ไมมีทางจบ ตัวเองก็หาสุขไมจบ คือไมพบ และทุกขก็ขยาย แตสุขก็ยากข้ึน แลวก็ตอง

เบียดเบียนกันมากขึ้นๆ ทุกที เพราะฉะนั้น โลกก็ตองเดือดรอนอยางน้ีเรื่อยไป ไมอาจลุถึงสันติภาพไดสักที  
แตถาพัฒนาความสุขใหถูก ก็แกปญหาทุกอยางไปในตัว ธรรมตางๆ ท้ังหลายก็จะเขามาสูการใชปฏิบัติ

อยางถูกตําแหนงถูกที่ เพราะในระบบที่ถูกตอง ธรรมท้ังหลายยอมประสานกลมกลืน พากันมา แลวก็โยงถึงกัน  
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เปนอันวา กามสุขหรือสามิสสุขมีโทษมากอยางท่ีวามา แลวยังเปนเหตุใหทําความชั่วอื่นๆ เพราะตองการ
กามสุขในระบบเงื่อนไข ขยายเขตแดนของการทําความช่ัวความทุจริตท้ังหลายกวางขวางออกไป ดังไดพูดมาแลว 
ก็ขอใหนํามาโยงกับเรื่องตอนน้ีดวย  

น่ันคือเรื่องของตัณหาในระบบเง่ือนไข ท่ีคนมุงใหไดส่ิงท่ีตนตองการ โดยหลีกเล่ียงหรือไมเต็มใจทําเหตุ
ปจจัยท่ีตรงไปตรงมาในกระบวนการของธรรมชาติ เราจึงจะตองพัฒนาคนดวยการพัฒนาความตองการ ใหเขา
เขามาในระบบที่กฎมนุษยไปเช่ือมตอหนุนกฎธรรมชาติดวยฉันทะใหได  

ตรงนี้ก็เปนอันวา เรื่องคุณและโทษของสุข พูดไวแคน้ีกอน พอใหเห็นแนวทาง จุดสําคัญท่ีอยางนอย

ขอใหได ในการปฏิบัติโดยมีนิสสรณปญญา ตอความสุขทุกอยาง ต้ังแตกามสุขขึ้นไป ตราบใดท่ียังไมส้ินกิเลส 

คือ ระวังวา เม่ือมีสุข ตอง “รู้ประมาณ และไม่ประมาท” แลวอยาออนแอ เปนตน ก็จะตามมาได 

จะสุขง่าย ทุกข์ได้ยาก หากฝึกไว้     
ไดบอกแลววา ความสุขประเภทแรก คือ ความสุขจากการเสพ ความสุขอิงอามิส หรือกามสุข น้ัน เปน

เรื่องใหญท่ีสุดของโลกมนุษย ตองระวังท่ีจะจัดการใหดี เพราะเปนความสุขแบบแยงกัน จึงตองรูจักควบคุม  
ดังท่ีตรัสศีล ๕ ไว ก็เพื่อมาคุมเรื่องการหา และการเสพวัตถุ ใหอยูในขอบเขต จะหาจะเสพกันแคไหน จะ

แขงจะแยงชิงกันไป ก็อยาใหถึงกับเดือดรอนนักหนา เบียดเบียนกันจนเปนยุคมิคสัญญี  
เม่ือมนุษยอยูในศีล ๕ ก็พออยูกันไปได แตไมเปนหลักประกันวาจะมีความสุขอะไรไดมาก ถาจะใหชีวิต

และสังคมดีข้ึน ก็ตองพัฒนากันตอไป ทานจึงบอกศีล ๘ ใหเอามาฝกตนเพิ่มขึ้น 
หลักการของศีล ๘ นั้น ก็คือวา หลังจากเราปลอยตัว หาความสุขจากการพ่ึงพาวัตถุเสพมา ๗ หรือ ๘ วัน

แลว ก็ขอพักเสียวันหน่ึง มาอยูงายๆ อาศัยวัตถุ หรือของเสพนอยๆ และเอาเวลาท่ีจะบํารุงบําเรอตัวเองนั้นไปทํา
ประโยชนอยางอื่น โดยใหเปนวันรักษาศีล ๘ วันหนึ่ง ตามหลักท่ีเรียกวาถืออุโบสถ ในวันข้ึน ๘ และ ๑๕ ค่ํา แรม 
๘ และ ๑๔ หรือ ๑๕ คํ่า รวมเปนเดือนละแค ๔ วัน 

ศีล ๕ มุงท่ีจะไมเบียดเบียนคนอื่นท้ังน้ัน ศีล ๘ ก็เพียงเปล่ียนขอ ๓ ของศีล ๕ เปนเวนเมถุน แลวก็เพิ่ม
มาอีก ๓ ขอ โดยขอท่ีเปล่ียนและเพิ่มเขามาน้ี ไมเกี่ยวกับคนอื่นเลย เปนเรื่องของตัวเองท้ังนั้น คือ 

ขอ ๖ เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ เท่ียงไปแลวไมกิน ไมตองมัวบําเรอล้ิน  
ขอ ๗ เวนจากการรอง รํา ดนตรี ดูฟงการละเลนตางๆ ท่ีเปนการหาความสุขดวยการบําเรอตา บําเรอหู  
ขอ ๘ เวนจากการเสพสุขบําเรอสัมผัสกาย ดวยการนอนฟูกฟู หรูหรา หนานุม  

น่ีคือ ใน ๘ วัน ก็เอาเปนวันฝกตัวเองเสียวันหน่ึง เปนวิธีการงายๆ ในการทําตัวใหสุขไดงาย และรักษา
อิสรภาพในการมีความสุขไว  

ฝกอยางไร? คือ คนเราก็หาความสุขจากส่ิงเหลาน้ี เปนเรื่องสวนตัวตามปรารถนา แตทานบอกวา อันน้ี
เปนเรื่องสวนตัวของคุณก็จริง แตถาไมระวัง ความสุขของคุณจะไปขึ้นตอส่ิงเหลาน้ี จะมีแตความสุขแบบพึ่งพา 
แลวพึ่งพาเทาไรก็ไมพอ ก็ยิ่งหามาเสพมาครอบครอง จนเปนเหตุใหแยงชิงเบียดเบียนกันอยางท่ีวาแลว 
เพราะฉะนั้น ใหฝกตัวไว รักษาอิสรภาพไว  

เราเคยตามใจตัว หรือคอนขางตามใจตัวเอง บําเรอล้ินดวยอาหาร หาความสุขจากการเสพรสอรอยมา ๗ 
วัน ถึงวันท่ี ๘ ก็ฝกตัวดวยศีลขอ ๖ ลองดูวาชีวิตจะอยูดีมีความสุขไดโดยไมตองข้ึนกับอาหารท่ีตามใจล้ินไดไหม  
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หมายความวา เคยกินเอารสอรอยเปนหลักมาเรื่อย คราวนี้เปล่ียนเปนกินเพื่อสุขภาพ เอาคุณภาพชีวิต
เปนหลักบาง เอาแคอาหารพอหลอเล้ียงรางกาย ไมตามใจล้ิน  

ในทางตาทางหู ก็เชนเดียวกัน เคยตองคอยดูคอยฟงเรื่องบําเรอตา บําเรอหู มา ๗ วันแลว ถึงวันท่ี ๘ ก็
เอาศีลขอ ๗ มาฝก ไมตองตามใจมัน งดเสียบาง เอาเวลาท่ีจะตามใจคอยบําเรอ ตา หู น้ัน ไปใชทางอื่น เชน ไป

พัฒนาจิตใจ หรือไปบําเพ็ญประโยชนแกเพื่อนมนุษย ไปทําความดีสรางสรรคชีวิตและสังคม ทําการทํางานอดิเรก
ท่ีเปนประโยชน  

เคยนอนตามใจตนเอง ตองใชท่ีนอนฟูกฟู หรูหรา พอวันท่ี ๘ ก็รักษาศีลขอท่ี ๘ นอนพื้น นอนเส่ือ สักวัน 
ลองดูซิวาเราจะอยูสุขสบาย โดยไมตองเอาความสุขไปฝากไวกับส่ิงเหลาน้ี จะมีชีวิตท่ีดีไดไหม  

ดวยวิธีนี้ เทากับเราระวังไว ไมปลอยตัวใหความสุขของเราตองพึ่งพาวัตถุเสพ ข้ึนตอกามอามิสมาก
เกินไป เราจะรักษาอิสรภาพไวได และไมตกลงไปในกระแสของความหมกมุนในการเสพวัตถุเสพกามจน

กลายเปนมนุษยท่ีทุกขงาย สุขไดยาก  
การฝกตัวอยางนี้ จะทําใหเราเปนคนที่สุขงาย ทุกขไดยาก เดินหนาไปในการมีความสุขท่ีเปนอิสระ ท่ีไม

ตองพึ่งพาวัตถุมากเกินไป แลวก็เขมแข็ง ไมสูญเสียความสามารถในการมีความสุข  
แลวท่ีสําคัญ มันเขาทางของการพัฒนาความสุข เปนจุดเช่ือมตอท่ีจะกาวขึ้นไปสูการพัฒนาจิตใจและ

พัฒนาปญญาท่ีสูงขึ้นไป  
ตอนน้ี เราอาจจะพิสูจนวาเรายังมีอิสรภาพ ยังเปนอิสระในการมีความสุข ยังมีความสุขโดยไมตองข้ึนตอ

ของเสพมากนักหรอืไม วิธีท่ีพิสูจนงายๆ ก็มาดูคน ๒-๓ พวก ตอไปน้ี 
คนจํานวนมากปลอยตัวไปเรื่อยๆ กับการหาความสุขดวยการกินเสพ ตองกินอาหารอรอย ดูฟงส่ิงบําเรอ

ตา บําเรอหู ดูการละเลนใหสนุก อยูกับทีวี นอนฟูกหนานุม และหาส่ิงเหลาน้ีใหมากข้ึน เสพใหมากข้ึน มีของเสพที่
ดีวิเศษยิ่งขึ้น  

ไปๆ มาๆ ชีวิตและความสุขของเขาตองข้ึนตอกามวัตถุส่ิงเสพไปหมด ขาดมันไมได ชีวิตอยูดีลําพัง
ตนเองมีความสุขไมได เพราะส่ิงเสพส่ิงบําเรอน้ันเปนทางมาทางเดียวของความสุขของเขา 

พวกท่ีเขาทางน้ี บางคนจะไปถึงจุดท่ีวา ความสุขของเขาตองขึ้นตอส่ิงเสพวัตถุบํารุงบําเรออยางส้ินเชิง 
จะตองมีมัน ขาดมันไมได ถาไมมีเขาจะทุรนทุราย เหมือนกับบอกวา “ฉันตองมีมัน ถาไมมีมัน ฉันอยูไมได ฉัน
ตองตายแนๆ” ถาถึงขนาดน้ี ก็แสดงวาเขาสูญเสียอิสรภาพไปหมดส้ินแลว  

แตคนท่ีฝกตัวตามหลักถืออุโบสถ รักษาศีล ๘ น้ี จะอยูงาย สุขงายขึ้น คอยๆ เปนอิสระจากเครื่องบํารุง
บําเรอท้ังหลาย มีความสุขท่ีไมตองพึ่งพาไดมากข้ึน จึงไมสูญเสียอิสรภาพ  

เวลาพูดถึงส่ิงบํารุงบําเรอความสุขเหลานั้น เขาจะบอกวา “มีก็ดี ไมมีก็ได” มีก็ดี ฉันก็สบาย แตไมมีมัน 
ฉันก็อยูไดนะ นอนเส่ือนอนกระดาน ฉันก็นอนได เปนอิสระคลองตัวดี แลวแถมไมเปนโรคปวดหลังอีกดวย  

(บางคนนอนฟูกไปนานๆ เปนโรคปวดหลัง ไมไดฝกตัวเอง จนตองถูกหมอบังคับ หมอบอกวา “ตอไปน้ี 
คุณตองนอนพ้ืน นอนเส่ือ นอนกระดาน จะไดไมปวดหลัง” อยางน้ีเปนตน)  

เปนอันวา เราก็รักษาอิสรภาพไวได เราสามารถพูดไดวา “มีก็ดี ไมมีก็ได” ถาพูดหรือคิดอยางนี้ได ก็
แสดงวายังมีอิสรภาพ 

ตอมา เราเกงข้ึนไปอีก ก็จะมองเห็นและรูสึกวาส่ิงบํารุงบําเรอฟุมเฟอยหรูหราเหลานั้นเกะกะ เกินจําเปน  
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ถึงตอนน้ี เราจะพูดวา  “มีก็ได ไมมีก็ได”  หรือยิ่งกวาน้ันวา  “มีก็ได ไมมีก็ดี” มีฉันก็ไมวา แตถาไมมีก็ดี 
ฉันจะไดเปนอิสระ คลองตัวดี  

เราฝกตัวไปแมแตในชั้นตน เราก็จะมีชีวิตท่ีคลองตัวข้ึนมาก ซึ่งทําใหเราท้ังสามารถใชเวลาใหเปน

ประโยชนมากข้ึน และสามารถมีความสุขไดงายขึ้นดวย ส่ิงเหลาน้ันจะมีคุณคาพอดีของมัน คือบริบูรณในตัว 
ไมใชวาจะตองเพิ่มปริมาณขึ้นทุกที โดยมีสุขเพียงเทาเดิม  

เราจะกลายเปนคนท่ีวา ฉันอยูโดยลําพังเอง ฉันก็สุขได แตมีส่ิงเหลานี้มา ก็ใชมันอยางรูเทาทัน เปน

เครื่องเสริมสุข ทําใหฉันมีความสุขมากขึ้นได ใหส่ิงเสพเปนเพียงส่ิงเสริมสุข แตอยาใหมันเปนส่ิงจําเปนสําหรับ
ความสุขของเรา ถาส่ิงเหลานั้นเปนส่ิงจําเปนสําหรับความสุขของเรา ก็แสดงวาเราหมดอิสรภาพแลว เราตองเปน
คนมีสุขไดในตัวเอง แลวส่ิงเหลานั้นมาเสริมความสุขของเรา  

แลวทานก็แนะนําไวดวยวา เม่ือรักษาอุโบสถ ก็ใหเอาเวลาท่ีไดจากการงดเสพไปทําพวกอนวัชชกรรม คือ 
พอเราไมยุงกับการหาเสพบํารุงบําเรอตัว เราก็ไดเวลาเพ่ิมข้ึนมาเฉยๆ อีกเยอะ  

ทีน้ี ในวันท่ีรักษาอุโบสถน้ัน ก็เอาเวลาท่ีมีขึ้นมามาก ไปจัดใชใหเปนประโยชน คนควาหาความรู อาน
หนังสือธรรม หรือเรื่องท่ีดีๆ ไปใหความรูแกเด็ก รวมกิจกรรมสรางสรรค เจริญภาวนา หรือไปบําเพ็ญประโยชน 
เชน ไปเล้ียงเด็กกําพรา ไปเยี่ยมผูเฒาชรา ฯลฯ 

น่ีเปนการพัฒนาข้ึนมาอีกขั้นหนึ่ง เมื่อมีโอกาส ก็ควรลองดู รักษาศีล ๘ เพียง ๘ วันครั้งเดียว ไมยาก แต
คุณคาเหลือคุม ทําใหรักษาอิสรภาพของชีวิตไวได และทําใหเปนคนสุขงายดวยวัตถุนอย เอ้ือตอการปฏิบัติธรรม
เจริญภาวนายิ่งขึ้นไป แถมยังดีตอสุขภาพ สงเสริมคุณภาพชีวิต ทําใหใชเวลาอยางเปนประโยชนมากข้ึนอีกดวย  

บทลงทาย 

ความสุขที่สมบูรณ์ ดูอย่างไร  
ทีน้ีก็มาถึงลักษณะของความสุขอยางสูงสุด ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา พูดสรุปรวบรัดทีเดียว ก็คือ 

“นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง หรือเปนความสุขท่ีสูงสุด  
ตอนน้ี เม่ือพัฒนาความสุขมาจนแตะหรืออางอิงพาดพิงถึงความสุขอยางสูงสุดแลว ก็ควรจะรูวา 

ความสุขสูงสุดมีลักษณะอยางไร เผื่อจะเอาไวใชตรวจสอบความสุขของเราวาเขาในแนวทางท่ีถูกตองไหม มีทางท่ี

จะพัฒนาดีขึ้นไปไดไหม  
อยางนอยก็จะไดใชเปนแนวในการปรับปรุงความสุขของเราใหมีคุณภาพดีขึ้น มีคุณใหมาก มีโทษให

นอย แลวตัวเราเองก็จะปฏิบัติตอความสุขท่ีมีอยูไดถูกไดดีข้ึนดวย 

ลักษณะงายๆ ของความสุขอยางสูงสุด หรือความสุขสมบูรณ ท่ีพอจะปรากฏออกมาใหพูดถึงได ก็คือ  
๑.  เปน สุขตลอดเวลา ไมตองหา เปนคุณสมบัติประจํา มีอยูกับตัว 
๒.  เปน สุขอิสระ ไมตองพึ่งพา ไมข้ึนตออะไรๆ เชน ไมอาศัยส่ิงเสพ  

๓.  เปน สุขล้วน บริสุทธ์ิบริบูรณ ไมมีทุกขแฝงหรือคางคาเหลืออยูเลย  

เพ่ือใหคลองปาก อาจพูดเปล่ียนลําดับวา สุขอิสระ-สุขล้วน-สุขตลอดเวลา 

ข้อแรก ความสุขอยางสูงสุดน้ัน มีอยูในตัวตลอดเวลา เพราะเปนคุณสมบัติของชีวิตไปแลว เปนของ

ประจําตัว เมื่อมีอยูขางในของตัวเอง มีอยูกับตัวแลว ก็ไมตองหา  
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เหมือนอยางพระพุทธเจา จะเสด็จไปไหน จะจาริกรอนแรมไปกลางปา บนเขา มีคน หรือไมมีใคร 

อยางไร ก็มีความสุข เพราะความสุขเปนคุณสมบัติอยูขางใน ไมตองหาแลว  
ข้อสอง เปนความสุขท่ีไมตองพึ่งพา ไมข้ึนตออะไรๆ เปนสุขท่ีอยูกับตัวเอง จึงเปนอิสระ เปนไทแกตัว 

ตรงขามกับกามสุขท่ีเปนสุขแบบพึ่งพาเต็มท่ี แลวปญหาท้ังหลายก็เกิดข้ึนมาเพราะการท่ีตองพ่ึงพากาม ตองพึ่งพา

วัตถุนี่แหละ  
กามสุข หรือสามิสสุขน้ัน (เรียกใหสะดวกล้ินไทยวา “อามิสสุข” ก็ได) เปนสุขท่ีข้ึนตอส่ิงเสพ อาศัยของ

รักของชอบขางนอก ไมเปนอิสระกับตัวเอง  
อยาง รูป รส กล่ิน เสียง ของสัมผัสท้ังหลาย เราตองขึ้นกับมันทั้งน้ัน คือจะมีสุขได ก็ตองพึ่งมัน ตอง

อาศัยมัน ตองไปเท่ียวหาเอามา และครอบครองไว ตองคอยดูแลใหดี ตองคุมครองปองกัน หวงแหนหนัก

เหน่ือยกับมัน ตัวเองก็ไมเปนอิสระ แลวก็ทําใหขัดแยงกัน ตองแยงชิงกับคนอื่น เปนเหตุใหเบียดเบียนกัน  
แตเมื่อเราพัฒนาความสุขท่ีเปนอิสระขึ้นมาได ตัวเองก็มีความสุขไดโดยไมตองพึ่งพา แลวก็ไมตองแยง

ชิงเบียดเบียนกัน  
ข้อสาม เปนความสุขที่สมบูรณ ลักษณะที่สมบูรณก็คือ ไมมีทุกขแฝง ไมมีอะไรรบกวน หรือคางคาระคาย  
คนในโลกจํานวนมากบอกวาเขามีความสุข แตลึกลงไป ยังมีทุกขหรือมีเหตุแหงทุกขแฝงอยู เชน มีกังวล 

หว่ันใจ หวาด ระแวง หวง คางคา ระคายใจ บางก็มีอาการเหงา หงอย อางวาง วาเหว บอกวามีความสุข แตเสวย
สุขเหลาน้ันไมโลง ไมโปรง ไมไดสุขเต็มที่  

ทีน้ี พอหมดเหตุแหงทุกขในตัวแลว ก็มีความสุขสมบูรณเต็มที่ ไมมีทุกขอะไรจะเหลือจะแฝง ท่ีจะมา
รบกวนระคายใจ จะเสวยสุขอื่นอะไร ก็ไดความสุขน้ันเต็มที่ เปนความสุขอยูแลวในตัวดวย และทําใหพรอมที่จะ
เสวยสุขอื่นอยางเต็มอิ่มดวย  

เหมือนอยางพระอรหันต ซึ่งมีสุขประเภทสมบูรณน้ี อยางท่ีวามีความสุขอยูตลอดเวลา เพราะเปน

คุณสมบัติอยูในตัว ท้ังท่ีสุขอยูแลวนี้ พรอมกันนั้นทานก็เสวยความสุขอยางอื่นดวยตามปรารถนา และได

ความสุขจากภาวะแหงความสุขอันน้ันเต็มที่  
ดังเชน พระอรหันตอยูวางๆ ไมมีกิจอะไรจะพึงทํา ทานก็เขาฌาน ๔ เสวยฌานสุข เรียกวาเอาฌาน ๔ 

เปน ทิฏฐธรรมสุขวิหาร แปลวา เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน และในเวลาท่ีเสวยฌานสุขนั้น ทานก็สุขเต็มท่ีจาก
ฌาน เพราะไมมีอะไรแฝงระคายในใจ  

ตางจากพวกมนุษยปุถุชนท่ียังมีเชื้อแหงทุกขแฝงอยูในใจ ถึงไดฌานเขาฌานอะไร ก็ยังมีเชื้อทุกขแฝงอยู
ขางใน ไมโลงไมโปรงแท นี่แหละเปนความแตกตางอันหนึ่ง  

ยํ้าอีกทีวา สุขสูงสุดน้ี ท้ังสมบูรณเปนความสุขในตัวดวย และทําใหมีความพรอมที่จะเสวยสุขอื่นได

เต็มท่ีดวย เม่ือเปนผูพรอมอยางนี้แลว จะเสวยสุขอะไรก็ได  
ลองดูในมาคณัฑิยสูตร ท่ีเคยพูดถึงมาแลว พระพุทธเจาตรัสวา ถาเราไมบรรลุสุขท่ีสูงอันประณีตน้ี เราก็

รับประกันตัวไมไดวาเราจะไมหวนกลับมาหากามสุข แตเพราะเราไดเขาถึงความสุขท่ีประณีตน้ีแลว ก็เลยไมมี
ความคิดที่จะเสพเสวยกามสุขนั้น นี่คืออยางไร  

ถาจะอุปมา ก็เหมือนกับผูใหญมาเห็นเด็กเลนขายของ ก็ไมรูสึกลงมาวาทําอยางน้ันจะมีความสุข ท่ีไม
เสวยสุขนั้น ไมใชเพราะวาทําไมได แตเพราะมีความสุขท่ียิ่งกวานั้น เลยไปแลว จิตใจก็เปนไปเอง มันเปน

พัฒนาการในทางความสุข ตามภาวะของจิตใจท่ีจะเปนไปอยางน้ัน  
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แตท้ังน้ี ทานมีความพรอมที่จะเสวยสุขไดเต็มท่ี อยางไมมีอะไรคางคาระคายเคืองใดๆ ท้ังส้ิน จึงเปนสุข
ท่ีเรียกไดวาสมบูรณ  

ก็เลยเทากับสรุปอีกทีหน่ึงวา ท้ังสุขตลอดเวลา เพราะวามีสุขประจําอยูในตัว และจะเสวยสุขอะไรอีกก็ได
แลวแตปรารถนาไดเต็มท่ี เพียงแตวาถาจะไมเสวยสุขอยางไหน ก็เพราะพนเลยความปรารถนา และมีสุขอยางอื่น

ท่ีจะเลือกซึ่งเหนือกวา เปนเรื่องของพัฒนาการทางความสุขท่ีจะเปนไปอยางนั้นเอง  

เม่ือสุขของบุคคล คือสุขเพ่ือมวลชนทั้งโลก   
อีกอยางหนึ่งท่ีโยงกับเมื่อกี้ คือวา เพราะมีความสุขอยางสมบูรณ โลง ไมมีอะไรคางคาระคายเลยน้ี

แหละ พระอรหันตจึงสัมผัสเขาถึงส่ิงท่ีจะทําใหเกิดความสุขไดทันที เชน ถึงกันกับธรรมชาติ ไมมีอะไรในใจของ

ตัวท่ีจะมากีดมากนัมาขวางมากั้น  

เหมือนอยางพระอรหันตข้ึนบนภูเขา เขาไปในปา ก็เกิดความสุขฉับพลัน พอมาสัมผัสธรรมชาติ ทานก็มี

ความสุขทันที  
ไมเหมือนคนที่ยังมีทุกข มีเช้ือทุกขอยู เขาไปในท่ีๆ นาจะมีความสุข แตเจาตัวความกังวล ความหวง 

ความไมสบายใจ ความคิดถึงการแขงขัน เรื่องการคาขาย เรื่องการเมือง ฯลฯ อะไรตางๆ สารพัด ก็ตามไปรัง

ควานใจ ทําใหสัมผัสไมถึงความสุข หรือแมสุข ก็สุขไมไดเต็มที่  
สําหรับพระอรหันตน้ัน สภาพแวดลอมท่ัวไป มีแตส่ิงท่ีมาเสริมความสุขให จนกระท่ังถึงวา แมแตส่ิงท่ีไม

เอื้อ ก็เปนที่รื่นรมยไดหมด และไมเฉพาะตัวทานเองที่มีความสุขพรอมอยูเสมอแลวเทานั้น ผูคนอื่นมาอยูใกล

ทาน สภาพที่เคยวุนวาย ก็กลายเปนที่สบายใจไปดวย ดังท่ีมีคําตรัสเปนคาถาธรรมบทวา  
คาเม วา ยทิ วารญฺเญ  นินฺเน วา ยทิ วา ถเล  
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ  ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ  

แปลวา: ไมวาบาน ไมวาปา ไมวาท่ีลุม ไมวาท่ีดอน ทานผูไกลกิเลสอยูท่ีไหน ท่ีนั้นไซร เปนภูมิสถานอัน
รื่นรมย 

พระอรหันตจะไปอยูท่ีไหน ทานเองก็ราเริงใจไดหมด แลวก็พาคนอื่นใหรื่นรมยไปดวย ทานสามารถมอง
ส่ิงปฏิกูล ของนารังเกียจ ใหดูดีนาสบายใจ ก็ได เพราะมีอํานาจบังคับสัญญาตามตองการ (เปนภาวิตินทรีย)  

น่ีก็เปนเรื่องของความสามารถในการมีความสุข ท่ีวาเปนไปเองตามการพัฒนาของมนุษย  
การปฏิบัติธรรมน้ัน ถาถูกทางแลว ความสุขก็จะเล่ือนข้ันพัฒนาไปอยางน้ี เม่ือความสุขสมบูรณ ธรรม

อื่นก็สมบูรณดวย เปนไปเองตามกระบวนการธรรมชาติ อยางเรื่องแมไกฟกไข จึงแนนอน ไมมีอะไรจะตองสงสัย  
จึงไดบอกไว จะพูดวา พระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได จะพูดวากระบวนการกําจัดทุกข

ก็ได จะพูดวาอะไร เม่ือเขาแนวธรรม ลงกับธรรมดาของธรรมชาติ ก็พูดไดท้ังน้ัน ท้ังหมดก็เปนแงความหมาย

ท่ีมาโยงถึงเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  
ยังไมจบ ขอบอกเพิ่มวา ความสุขท่ีบริสุทธ์ิบริบูรณน้ัน ปรากฏเปนคุณสมบัติท่ีมีความหมายแผขยาย

ออกไป ท่ีควรตองกลาวไวอีกอยางหนึ่ง คืออะไร 
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ขยายความหนอยหนึ่งวา พอคนพัฒนาตนสมบูรณ มีความสุขท่ีสมบูรณแลว ก็หมายความวา คุณสมบัติ
ตางๆ ก็มาถึงจุดสมบูรณท้ังหมด โดยมาบรรจบที่ปญญาอันสมบูรณเปนโพธิ รูเขาใจท่ัวถึงเทาทันส่ิงท้ังหลาย ทํา
ใหจิตใจหลุดพนเปนอิสระ และวางใจตอส่ิงท้ังหลายถูกตองลงตัวพอดีท้ังหมด  

ถึงจุดนี้ บุคคลน้ันก็เปน “กตกรณีย” คือเปนผูทําส่ิงท่ีตองทําเสร็จแลว ไมมีอะไรตองทําเพื่อใหตัวเปน
อยางน้ีอีก อะไรท่ีจะทําเพื่อใหตัวเปนสุข ก็ไมตองทําแลว แมแตจะฝกตนเพื่อใหพัฒนาในชีวิต ในการศึกษาอะไร 

ก็ไมตองทําแลว ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป  
พูดงายๆ วา พระอรหันตมีลักษณะสําคัญ คือ เปนผูไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเองอีกตอไปแลว เพราะมี

ชีวิตท่ีสมบูรณแลว ศึกษาพัฒนาจบแลว เปนอเสขะ เปนภาวิต  

เม่ือตัวเองสมบูรณจนหมดตน ไมมีอะไรจะตองทําเพ่ือตนเองอีกตอไปแลว ไมวาจะเพื่อใหมีความสุข ไม

วาจะเพื่อพัฒนาตน ไมวาเพื่ออะไรแลว คราวนี้จะทําอะไรตอไป ชีวิตก็ยังอยู แถมชีวิตท่ียังมีนั้น ก็เปนชีวิตท่ีได

พัฒนาแลวอยางดี เต็มที่ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา เปยมดวยประสบการณเยี่ยมยอด  
ทีนี้ ก็นําเรี่ยวแรงพลังงานเทาท่ีมีอยูท้ังหมดน้ันมาทําการเพื่อโลก คือเพื่อประโยชนสุขของชาวโลกตอไป  

ตอนนี้ก็จึงมาบรรจบกัน คนท่ีพัฒนาสูงสุดหมดกิเลส มีความสุขสมบูรณแลว ก็ใชคําส้ันๆ วานิพพาน ก็
คือบุคคลนั้นนิพพาน พอบุคคลนิพพาน ทีน้ีก็ทําการเพื่อโลก จึงเปนคติพุทธศาสนา  

พูดส้ันๆ วา “บุคคลนิพพาน ทําการเพ่ือโลก”  
อนึ่ง ตรงน้ี มองมาไดจากหลายแง และแงหนึ่งท่ีอยากจะใหมองในตอนน้ี ก็คือ การท่ีคุณสมบัติดาน

ปญญาท่ีสมบูรณ สงผลใหคุณสมบัติดานจิต (ท่ีปจจุบันนิยมใชคําวาอารมณ) สมบูรณดวย ก็คือปญญาทําใหจิต

หลุดพนเปนอิสระ  
แลวจิตท่ีเปนอิสระของผูไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองแลว ตนเองมีความสุขสมบูรณแลว พรอมดวย

ปญญาท่ีมองเห็นหมูมนุษยท่ียังมีทุกข ก็พวงเอากรุณาท่ีแทมา จึงมุงหนาแตจะไปแกไขทุกข นําสุขมาใหแกหมู

มนุษยเหลานั้นสืบตอไป และนั่นก็คือชีวิตท่ีแทของพระอรหันต 

มีแงท่ีพึงกลาวแทรกวา เปนธรรมชาติของคน เม่ือมีทุกข ก็จะระบายกระจายทุกขออกไป ถาระบายออก

ไดทางปาก โดยจัดทางระบายใหปลอดภัย ก็จะผอนคลายมีทางแกไขปญหาไดดี แตถาไมจัดชองระบายทางปาก

ใหดี ก็อาจใชกําลังรางกายเปนตน แผขยายทุกขออกไปในหมูมนุษยใหเปนปญหาท่ีพาใหเดือดรอนกันไปทุกท่ี 

ในทางตรงขาม คนที่มีความสุข ก็มีพลังท่ีจะแผรังสีแหงความสุขใหกระจายแพรออกไป ยิ่งเปนผูท่ีมี

ความสุขเต็มเปยมสมบูรณแลว เม่ือตนไดหลุดพนเปนอิสระ ก็อยากจะไปชวยคนอื่นท่ียังถูกมัด ใหหลุดพนเปน

อิสระดวย 

ดังน้ัน พระอรหันตจึงเปรียบหมือนคนท่ีหลุดพนออกไปจากเคร่ืองผูกมัด เปนอิสระเสรีแลว เมื่อหาย

เดือดรอนวุนวายกับเรื่องของตัวเองแลว ปญญาท่ีมองกวางออกไป ไดเห็นผูคนท้ังหลายถูกมัดอยู ก็ทําใหเกิด

พลังแหงกรุณา ท่ีปรารถนาจะชวยคนเหลานั้นใหหลุดออกมาดวย ดังนั้น เม่ือตนเองไมมีอะไรตองวุนพะวงอีก

แลว ก็เท่ียวแกมัดคนอื่นไปท่ัว 

เปนอันวา เม่ือบุคคลนิพพาน และความสุขก็สมบูรณ ไมมีอะไรตองทําใหแกตัวเองอีกแลว ก็ทําการเพื่อ
โลกตอไป  
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ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสกับพระอรหันตท้ังหลาย ในคราวสงพระสาวกชุดแรก ๖๐ องค ไปประกาศ
พระพุทธศาสนาวา ท้ังพระองคเอง และพระสาวกเหลาน้ันก็เชนเดียวกัน ไดหลุดพนแลวจากบวงผูกรัดท้ังปวง ท้ัง
บวงทิพย และบวงมนุษย เปนอิสระเสรีแลว  

เพราะฉะนั้น “จะระถะ ภิกขะเว … พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ” ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจาริก
ไป เพื่อประโยชนและความสุขแกเหลาพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก  

น่ีคือคติพระอรหันต ตัวเองหมดกิจท่ีตองทําเพื่อตัวเองแลว ทีน้ีก็ทําเพื่อโลกอยางเดียว เหมือนอยาง
พระพุทธเจา และเหลาพระอรหันตสาวก ดังท่ีกลาวมา 

รวมความวา ต้ังแตเริ่มตน การปฏิบัติธรรมก็มีสองดานคูกันไป ท้ังการทําเพ่ือขัดเกลาตนเอง และการ
ชวยเหลือเกื้อกูลแกผูอื่น บางวิถีท่ีกวางออกไป ก็ปฏิบัติเพื่อผูอื่นมากข้ึน โดยเฉพาะพระโพธิสัตว  

ท้ังนี้ การปฏิบัติกาวหนาไป ใหตนเองไดพัฒนามากขึ้น ก็มีความหมายรวมไปถึงการทําเพื่อผูอื่นดวย 

โดยท่ีการทําเพื่อผูอื่นนั้น ก็เปนวิธีการท่ีรวมอยูในการพัฒนาตนนั่นเอง  
การปฏิบัติธรรมท้ังหมด ตลอดกระบวนการ ท้ังการทํากิจในการฝกตัวเองก็ตาม ในการทําเพื่อผูอื่นก็

ตาม แมถึงเปนพระโพธิสัตว ก็คือการพัฒนาตัวเอง เพราะยังมีตัวเองที่ตองฝกตองพัฒนาอยู ตอนแรก ไมวาทําท่ี

ตน หรือทําแกคนอื่น ก็คือกิจเพื่อตน เปนกิจคูกันไปในการพัฒนาตน  

แตพอพัฒนาตนจบแลว เรียกวาจบกิจในพระศาสนา ทีน้ีก็ทําเพื่อผูอื่นอยางเดียว จึงมาถึงคติท่ีวา 

“บุคคลนิพพาน ทําการเพื่อโลก” ดังไดกลาวแลว  
ถึงตอนน้ี ความสุขสูงสุด ท่ีบริสุทธ์ิบริบูรณของบุคคล ก็แผขยายออกไปเปนความสุขของมวลชนท้ังโลก  

ตรงนี้ ก็เหมือนกับวา พุทธพจนสําคัญวาดวยความสุขท่ีเปนจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิต กับพุทธ

พจนสําคัญวาดวยความสุขท่ีเปนจุดหมายอันยิ่งใหญของการบําเพ็ญพุทธกิจ มาประสานบรรจบ และสงตอผลแก

กัน คือ พุทธพจนวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ (นิพพานเปนบรมสุข) มาบรรจบรับกันกับพุทธพจนวา พหุชนสุขายะ 
โลกานุกัมปายะ (เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก) 

พูดส้ันๆ วา สภาวะสูงสุดแหง “บรมสุข” อํานวยผลกวางใหญเปน “พหุชนสุข” ซึ่งถือความโดยนัยวา 

“บุคคลนิพพาน ทําการเพื่อโลก” ดังไดกลาวมาแลวน้ัน 
พระพุทธศาสนา จึงเปนระบบการพัฒนาความสุข และเปนศาสนาแหงความสุข ตามนัยท่ีไดกลาวมา 

ฉะนี้แล  
  



 

บรรณานุกรม 

เพื่อความเหมาะสมเฉพาะกรณี ซึ่งจะเปนการสะดวกแกผูอยูในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา และเปน

การแนะนําคัมภีรพุทธศาสนาภาษาบาลีแกผูศึกษาไปดวยในตัว ในท่ีนี้ จะไมถือตามหลักการทําบรรณานุกรมแบบ

ท่ัวไป เชน ไมเรียงรายช่ือตามลําดับอักษร และไมขึ้นตนดวยนามผูนิพนธหรือรจนา เปนตน แตจะเรียงตาม

อนุกรมแหงหมวดและชื่อจําแนกของคัมภีรโดยตรง;2139
  

อนึ่ง เฉพาะพระไตรปฎก แมหลายเลมจะพิมพตางครั้งตางป แต เลม/ขอ/หนา คงอยางเดียวกัน จึงจะ

ไมเขียนรายละเอียดแยกเปนรายเลม, จํานวนหนา นับเฉพาะเนื้อคัมภีรแทๆ ไมนับสวนประกอบตอทาย มี

ปทานุกรม เปนตน 

ก. พระไตรปฎก 

พระไตรปฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ, สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏก , ๔๕ เลม. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๓

2140 

๑. วินยปฏก 
วินย.๑/๑-๖๕๖/๑-๔๔๓                     = วินยปฏก มหาวิภงฺค (ปมภาค) 
วินย.๒/๑-๘๘๑/๑-๕๗๑                 = วินยปฏก มหาวิภงฺค (ทุติยภาค) 
วินย.๓/๑-๕๐๔/๑-๒๖๗          = วินยปฏก ภิกฺขุนีวิภงฺค 
วินย.๔/๑-๒๕๒/๑-๓๖๒          = วินยปฏก มหาวคฺค (ปมภาค) 
วินย.๕/๑-๒๖๑/๑-๓๕๖             = วินยปฏก มหาวคฺค (ทุติยภาค) 
วินย.๖/๑-๖๙๔/๑-๓๗๔               = วินยปฏก จุลฺลวคฺค (ปมภาค) 
วินย.๗/๑-๖๖๔/๑-๔๒๓                   = วินยปฏก จุลฺลวคฺค (ทุติยภาค) 
วินย.๘/๑-๑๓๖๖/๑-๕๕๔                  = วินยปฏก ปริวาร 

๒. สุตฺตนฺตปฏก 
ที.สี.๙/๑-๓๘๕/๑-๓๑๒                   = ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
ที.ม.๑๐/๑-๔๗๕/๑-๓๔๒                  = ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
ที.ปา.๑๑/๑-๓๓๐/๑-๓๙๖                = ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

ม.มู.๑๒/๑-๕๖๖/๑-๖๑๑                   = มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
ม.ม.๑๓/๑-๗๕๙/๑-๖๘๙                 = มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
ม.อุ.๑๔/๑-๘๖๕/๑-๕๔๘                 = มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
                                                 
2139 ผูตองการ Bibliography ของคัมภีรฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดตามแนวเดียวกันน้ี พึงดู Christmas Humphreys, ed. A Buddhist 

Students' Manual (London: The Buddhist Society, 1956), pp.228-240. 
2140 พิมพครั้งแรก ที่โรงพิมพพาณิชศุภผล; ครั้งที่ ๒ พิมพที่โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย เริ่มแต พ.ศ.๒๔๙๘ 



๑๑๓๘  พุทธธรรม 
 
สํ.ส.๑๕/๑-๙๕๗/๑-๓๕๓                  = สยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
สํ.นิ.๑๖/๑-๗๒๗/๑-๓๓๒             = สยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 
สํ.ข.๑๗/๑-๖๑๑/๑-๓๔๐               = สยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค 
สํ.สฬ.๑๘/๑-๘๐๓/๑-๔๘๙              = สยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 
สํ.ม.๑๙/๑-๑๘๐๓/๑-๕๘๙              = สยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 

องฺ.เอก.๒๐/๑-๒๔๔/๑-๖๐               = องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต 
องฺ.ทุก.๒๐/๒๔๕-๔๓๙/๖๑-๑๒๕        = องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต 
องฺ.ติก.๒๐/๔๔๐-๕๙๙/๑๒๗-๓๘๕       = องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑-๒๗๔/๑-๓๔๖          = องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
องฺ.ปญ ฺจก.๒๒/๑-๒๗๑/๑-๓๐๙          = องฺคุตฺตรนิกาย ป ฺจกนิปาต 
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๗๒-๔๐๑/๓๑๑-๕๐๓      = องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต 
องฺ.สตฺตก.๒๓/๑-๙๐/๑-๑๕๐            = องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๙๑-๒๐๔/๑๕๑-๓๖๑      = องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต 
องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕-๒๘๓/๓๖๓-๔๘๗     = องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต 
องฺ.ทสก.๒๔/๑-๒๐๗/๑-๓๓๔            = องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๘-๒๓๑/๓๓๕-๓๙๓ = องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต 

ขุ.ขุ.๒๕/๑-๑๐/๑-๑๔                         = ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา 
ขุ.ธ.๒๕/๑๑-๓๗/๑๕-๗๒                 = ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
ขุ.อุ.๒๕/๓๘-๑๗๘/๗๓-๒๒๘               = ขุทฺทกนิกาย อุทาน 
ขุ.อิติ.๒๕/๑๗๙-๒๙๓/๒๒๙-๓๒๓      = ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 
ขุ.สุ.๒๕/๒๙๔-๔๔๔/๓๒๔-๕๕๘        = ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
ขุ.วิมาน.๒๖/๑-๘๕/๑-๑๕๖              = ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ 
ขุ.เปต.๒๖/๘๖-๑๓๖/๑๕๗-๒๕๙         = ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 
ขุ.เถร.๒๖/๑๓๗-๔๐๑/๒๖๐-๔๔๑        = ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 
ขุ.เถรี.๒๖/๔๐๒-๔๗๔/๔๔๒-๕๐๗         = ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา 
ขุ.ชา.๒๗/๑-๒๕๔๙/๑-๕๗๑             = ขุทฺทกนิกาย ชาตก (เอก-จตฺตาลีสนิปาต) 
ขุ.ชา.๒๘/๑-๑๒๖๙/๑-๔๕๓              = ขุทฺทกนิกาย ชาตก (ป ฺาส-มหานิปาต) 
ข.ุม.๒๙/๑-๙๘๗/๑-๖๓๐               = ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 
ขุ.จู.๓๐/๑-๘๒๑/๑-๔๒๙               = ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 
ขุ.ปฏิ.๓๑/๑-๗๔๑/๑-๖๔๒              = ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
ขุ.อป.๓๒/๑-๔๑๒/๑-๕๗๔                = ขุทฺทกนิกาย อปทาน (ปมภาค) 
ขุ.อป.๓๓/๑-๑๘๐/๑-๔๐๒              = ขุทฺทกนิกาย อปทาน (ทุติยภาค) 
ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑-๒๘/๔๐๓-๕๔๙          = ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวส 
ขุ.จริยา.๓๓/๑-๓๖/๕๕๑-๕๙๘             = ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก 



บรรณานุกรม   ๑๑๓๙ 
 

  

๓. อภิธมฺมปฏก 
อภิ.สํ.๓๔/๑-๙๘๗/๑-๓๘๑             = อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณิ 
อภิ.วิ.๓๕/๑-๑๑๑๘/๑-๕๘๘              = อภิธมฺมปฏก วิภงฺค 
อภิ.ธา.๓๖/๑-๕๑๕/๑-๑๒๘            = อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา 
อภิ.ปุ.๓๖/๑-๑๕๒/๑๒๙-๒๓๖         = อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลป ฺตฺติ 
อภิ.ก.๓๗/๑-๑๘๙๗/๑-๖๖๒             = อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ 
อภิ.ย.๓๘/๑-๑๕๘๑/๑-๗๕๓             = อภิธมฺมปฏก ยมก (ปมภาค) 
อภิ.ย.๓๙/๑-๑๔๕๔/๑-๕๕๖             = อภิธมฺมปฏก ยมก (ทุติยภาค) 
อภิ.ป.๔๐/๑-๑๗๖๗/๑-๕๗๖            = อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ปมภาค) 
อภิ.ป.๔๑/๑-๒๒๖๘/๑-๖๔๗             = อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ทุติยภาค) 
อภิ.ป.๔๒/๑-๗๓๐/๑-๔๒๘              = อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ตติยภาค) 
อภิ.ป.๔๓/๑-๘๗๖/๑-๕๓๑             = อภิธมฺมปฏก ปฏาน (จตุตฺถภาค) 
อภิ.ป.๔๔/๑-๑๔๙/๑-๖๐๐                = อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ป ฺจมภาค) 
อภิ.ป.๔๕/๑-๑๔๘๘/๑-๕๓๘             = อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ฉฏมภาค) 

ในหมวดพระไตรปฎก หรือพระบาลีนี้ มีอยู ๓ คัมภีร ท่ีตํานานถือวา เปนผลงานของพระเถระจําเพาะ
องค คือ  

- นิทเทส  (มหานิทเทส และ จูฬนิทเทส)  และ ปฏิสัมภิทามัคค์  วาเปนผลงานของพระสารีบุตร  

อัครสาวก  
- กถาวัตถุ (ในอภิธรรมปฎก) วาเปนผลงานของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ สมัยสังคายนาครั้งท่ี ๓ 

ประมาณ พ.ศ.๒๓๖ 

รวมเนื้อพระไตรปฎกบาลีอักษรไทย ๔๕ เลม = ๒๑,๙๒๖ หนา (วินัยปฎก ๓,๓๕๑ หนา; สุตตันตปฎก 
๑๒,๐๗๗ หนา; อภิธรรมปฎก ๖,๔๙๘ หนา) 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง. ๔๕ เลม. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, พ.ศ. ๒๕๑๔ (พิมพครั้งท่ี ๒) 

ข. คัมภีรรุนกอนอรรถกถา 

คัมภีรตอไปน้ี ชาวพุทธบางประเทศ เชน พมา จัดรวมอยูในพระไตรปฎกดวย คือ 

เนตฺติ.๑-๒๘๙ = เนตฺติปกรณ (วาเปนของพระมหากัจจายนเถระ ในพุทธกาล). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล ใน

บริเวณวัดสระเกศ, พ.ศ. ๒๕๒๓.  
เปฏก.๑-๒๗๙ = เปฏโกปเทสปกรณ (วาเปนของพระมหากัจจายนเถระ ในพุทธกาล). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล ใน

บริเวณวัดสระเกศ, พ.ศ.๒๕๒๓.  
มิลินฺท.๑-๕๓๔ = มิลินฺทปญ ฺหา (พระนาคเสนเถระ ประมาณ พ.ศ.๕๐๐). กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

พ.ศ.๒๔๖๖.  



๑๑๔๐  พุทธธรรม 
 

ค. คัมภีรรุนอรรถกถา ฎีกา และตอๆ มา 

คัมภีรรุนน้ี มีจํานวนมากมายอยางยิ่ง ในท่ีน้ีจะกลาวถึงเพียงบางสวน โดยเฉพาะท่ีไดอางอิงในหนังสือน้ี 

และไดพิมพเปนเลมอักษรไทย ซึ่งเปนจํานวนนอย (สวนมากยังอยูในใบลาน) ยุคนี้ (ยุคแปล กลับจากภาษา

สิงหฬ เปนภาษาบาลี) ถอืวา เริ่มตั้งแตพระพุทธโฆสาจารย กอน พ.ศ. ๑๐๐๐ เล็กนอย
2141 

พิเศษ: ปกรณพิเศษ และคัมภีรท่ีเนื่อง 
วิสุทธิ. ๑/๑-๒๙๑; ๒/๑-๒๘๔; ๓/๑-๓๘๖ = วิสุทฺธิมคฺค ปกรณวิเสส (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๘๒ (ครั้งท่ี ๒).
2142 

วิสุทธิ.ฏีกา ๑/๑-๔๑๔; ๒/๑-๓๕๐; ๓/๑-๖๕๙ = ปรมตฺถมญ ฺชุสา มหาฏีกา (พระธรรมบาล แหงชมพูทวีป
ตอนใต). ๓ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๐๕ (ครั้งท่ี ๒), ๒๕๐๗ (ครั้งท่ี ๑), ๒๕๐๘ 

(ครั้งท่ี ๒).  

๑. สายพระวินัย 
วินย.อ. ๑/๑-๖๓๐; ๒/๑-๕๖๙; ๓/๑-๖๓๖ = สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๙๖ (ครั้งท่ี ๓), ๒๔๙๗ (ครั้งท่ี ๓), ๒๔๙๗ (ครั้งท่ี ๖).  
วินย.ฏีกา ๑/๑-๗๑๘; ๒/๑-๔๖๓; ๓/๑-๔๑๗; ๔/๑-๓๖๙ = สารตฺถทีปนี วินยฏีกา (พระสารีปุตตเถระ แหง

ลังกาทวีป). ๔ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๑๑ (ครั้งท่ี ๒), ๒๕๑๑ (ครั้งท่ี ๒), ๒๕๐๑ 

(ครั้งท่ี ๒), ๒๕๒๑ (ครั้งท่ี ๓).  
วิมติ. ๑-๕๖๓ (ยังไมจบ) = วิมติวิโนทนีฏีกา (พระกัสสปเถระ แหงแควนโจฬะ ชมพูทวีปตอนใต). ภาค ๑. 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล, พ.ศ. ๒๕๒๓ (ครั้งท่ี ๑).  
วินย.โยชนา ๑/๑-๕๙๘; ๒/๑-๖๖๙ = สมนฺตปาสาทิกาย อตฺถโยชนา (พระญาณกิตติ แหงเชียงใหม พ.ศ.

๒๐๐๐ เศษ). ๒ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๔๙๕ (ครั้งท่ี ๒), ๒๔๙๗ (ครั้งท่ี ๒).  
กงฺขา. ๑/๑-๒๒๕ (ยังไมจบ) = กงฺขาวิตรณี ปาติโมกฺขวณฺณนา, มาติกฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). 

ภาค ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, พ.ศ. ๒๔๘๔ (ครั้งท่ี ๑).  

๒. สายพระสูตร 
ที.อ. ๑/๑-๔๖๔; ๒/๑-๕๕๐; ๓/๑-๓๓๖ = สุมงฺคลวิลาสินี ทีฆนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๒ (ครั้งท่ี ๑).  
ม.อ. ๑/๑-๔๑๓; ๒/๑-๕๗๐; ๓/๑-๗๕๔ = ปปญ ฺจสูทนี มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งท่ี ๑).  
สํ.อ. ๑/๑-๔๑๗; ๒/๑-๔๒๗; ๓/๑-๔๒๑ = สารตฺถปฺปกาสิน ีสํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งท่ี ๑).  
องฺ.อ. ๑/๑-๕๘๘; ๒/๑-๕๑๔; ๓/๑-๔๕๑ = มโนรถปูรณี องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). ๓ ภาค. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งท่ี ๑).  

                                                 
2141 ความจริง อรรถกถามีในลังกามานานแลว พระพุทธโฆสาจารยแปลจากภาษาสิงหลเปนมคธ อีกตอหน่ึง 
2142 วาโดยเน้ือหา มักจัดวิสุทธิมัคคเขาในสายอภิธรรม. 



บรรณานุกรม   ๑๑๔๑ 
 

  

ขุทฺทก.อ. ๑-๒๘๔ = ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาฐวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). 
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งท่ี ๑).  

ธ.อ. ๑-๔/๑-๖๐๘; ๕-๘/๑-๖๒๘ = ธมฺมปทฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย แปลจากภาษาสิงหฬ). ๘ ภาค. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๒ (ครั้งท่ี ๒-๕).  
อุ.อ., อุทาน อ. ๑-๕๕๒ = ปรมตฺถทีปนี อุทานวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๕ (ครั้งท่ี ๑).  
อิติ.อ. ๑-๔๘๘ = ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). กรุงเทพฯ: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๓ (ครั้งท่ี ๑).  
สุตฺต.อ. ๑/๑-๓๗๑; ๒/๑-๕๓๓ = ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสา-

จารย). ๒ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๘ (ครั้งท่ี ๑).  
วิมาน.อ. = ปรมตฺถทีปนี วิมานวตฺถุวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). ฉบับอักษรไทย

ยังไมไดพิมพ.  
เปต.อ. = ปรมตฺถทีปนี เปตวตฺถุวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). ฉบับอักษรไทยยัง

ไมไดพิมพ. 
เถร.อ. ๑/๑-๒๐๓ (ยังไมจบ) = ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอตฺถวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาล-

เถระ). ภาค ๑. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๐๘ (ครั้งท่ี ๑).  
เถรี.อ. = ปรมตฺถทีปนี เถรีคาถาอตฺถวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). ฉบับอักษรไทย

ยังไมไดพิมพ. 
ชา.อ. ๑/๑-๓๔๙; ๒/๑-๔๑๕; ๓/๑-๓๖๐; ๔/๑-๕๑๖; ๕/๑-๕๔๑; ๖/๑-๓๘๑; ๗/๑-๔๕๕; ๘/๑-๔๘๓; ๙/๑-

๔๕๖; ๑๐/๑-๕๐๒ (รวม = ๔,๔๕๘ หนา) = ชาตกฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย แปลจากภาษาสีหฬ). ๑๐ 

ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๔๖๗ (ครั้งท่ี ๑).  
นิท.อ. ๑/๑-๓๙๑; ๒/๑-๔๐๒ = สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา นิทฺเทสวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระอุปเสน-

เถระ แหงลังกาทวีป). ๒ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๔ (ครั้งท่ี ๑).  
ปฏิสํ.อ. ๑-๔๖๐ (ยังไมจบ) = สทฺธมฺมปฺปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระมหานาม-

เถระ แหงลังกาทวีป). ภาค ๑. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๕ (ครั้งท่ี ๑).  
อป.อ. = วิสุทฺธชนวิลาสินี อปทานวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (ไมทราบนามผูรจนา). ฉบับอักษรไทย

ยังไมไดพิมพ.  
พุทฺธ.อ. ๑-๕๔๗ = มธุรตฺถวิลาสินี พุทฺธวํสวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระพุทธทัตตเถระ แหงแควน

โจฬะ). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล, พ.ศ. ๒๕๒๒ (ครั้งท่ี ๑).  
จริยา.อ. = ปรมตฺถทีปนี จริยาปิฏกวณฺณนา, ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระธรรมบาลเถระ). ฉบับอักษรไทยยัง

ไมไดพิมพ.  
มงฺคล. ๑/๑-๓๙๐; ๒/๑-๔๘๒ = มงฺคลตฺถทีปนี มงฺคลสุตฺตวณฺณนา (พระสิริมังคลาจารย แหงเชียงใหม 

พ.ศ. ๒๐๐๐ เศษ). ๒ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๙๘, ๒๕๑๕.  



๑๑๔๒  พุทธธรรม 
 
๓. สายพระอภิธรรม 
สงฺคณี อ. ๑-๕๙๘ = อฏฺฐสาลินี ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา, อภิธมฺมฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). กรุงเทพฯ: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๒ (ครั้งท่ี ๑).  
วิภงฺค.อ. ๑-๖๙๑ = สมฺโมหวิโนทนี วิภงฺควณฺณนา, อภิธมฺมฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย). กรุงเทพฯ: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๖๕ (ครั้งท่ี ๑).  
ปญ ฺจ.อ. ๑-๖๗๗ = ปรมตฺถทีปนี ธาตุกถาทิปญ ฺจปฺปกรณฏฺฐกถา (พระพุทธโฆสาจารย) กรุงเทพฯ: มหา- 

มกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๔๖๕ (ครั้งท่ี ๑).  
สงฺคห. ๑-๕๙ = อภิธมฺมตฺถสงฺคห (พระอนุรุทธเถระ แหงลังกาทวีป). กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. 

๒๔๙๗ (ครั้งท่ี ๒).  
สงฺคห.ฏีกา. ๖๑-๒๗๙ = อภิธมฺมตฺถวิภาวินี อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา (พระสุมังคลาจารย แหงลังกาทวีป). 

กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๙๗ (ครั้งท่ี ๒).  
ปญ ฺจิกา ๑/๑-๖๐๑; ๒/๑-๗๒๔; ๓/๑-๖๑๘ = ปญ ฺจิกา อภิธมฺมตฺถวิภาวินีอตฺถโยชนา (พระญาณกิตติ  แหง

เชียงใหม). ๓ ภาค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๗๔ (ครั้งท่ี ๑), ๒๔๗๖ (ครั้งท่ี ๑), ๒๕๐๕ 

(ครั้งท่ี ๑).  
สงฺคณี มูล. ๑-๓๑๕ = ธมฺมสงฺคณีมูลฏีกา (พระอานันทาจารย ชาวอินเดีย). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล, พ.ศ. 

๒๕๒๒ (ครั้งท่ี ๑).  
สงฺคณี อนุ. ๑-๓๔๕ = ธมฺมสงฺคณีอนุฏีกา (พระจุลลธรรมปาลเถระ). กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโล, พ.ศ. 

๒๕๒๒ (ครั้งท่ี ๑).  

๔. สัททศาสตร 
รูปสิทธิ. ๑-๓๙๓ (+๑๔๑) = รูปสิทฺธิปกรณ (พระพุทธัปปยเถระ แหงชมพูทวีปตอนใต). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

อักษรประเสริฐ, พ.ศ. ๒๕๐๗ (ครั้งท่ี ๑).  
 
 
หมายเหตุ: ในเชิงอรรถหลายแหง เมื่อบอกคัมภีรท่ีมา (อาคตสถาน) ฉบับอักษรพมา หรือฉบับอักษรโรมันของ

อังกฤษ มีขอความในวงเล็บตอทายวา “(ฉบับไทยยังไมพิมพ)” พึงทราบวา ขอความนี้มีมาแตเดิมในการ

พิมพครั้งท่ี ๑ ของ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พ.ศ. ๒๕๒๕ ครั้นถึงเวลาน้ี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คัมภีรเหลาน้ันมีการตีพิมพในอักษรไทยทยอยเพิ่มข้ึนมาหลายคัมภีรแลว แตในการพิมพ พุทธธรรมฯ ในป 

๒๕๕๔ นี้ ยังไมไดสอบเทียบท่ีมาเหลาน้ัน จึงคงขอความในวงเล็บตอทายไวตามเดิมกอน 
 



 

บันทึกของผูเขียน 

ความเป็นมา - คําชี้แจง - ความคิดเห็นเบ็ดเตล็ด - อนุโมทนา 

(ในการพิมพคร้ังแรก ของฉบับปรับปรุงและขยายความ พ.ศ. ๒๕๒๕)  

หนังสือพุทธธรรมเลมน้ี เปนฉบับแกไขเพิ่มเติมและขยายความ ของหนังสือช่ือเดียวกัน ซ่ึงไดพิมพเผยแพร

เม่ือ ๑๐ ปลวงแลว คือ ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ครั้งผูเขียนอยูในนาม พระศรีวิสุทธิโมลี   
พุทธธรรมฉบับเดิม น้ัน รวมอยูในหนังสือชุด "วรรณไวทยากร" ซ่ึงเปนชุมนุมบทความทางวิชาการ ท่ีโครงการ

ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย จัดพิมพถวาย พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืน
นราธิปพงศประพันธ ในโอกาสท่ีพระชนมครบ ๘๐ พรรษาบริบูรณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔   

หลังจากน้ัน พุทธธรรมฉบับเดิม ไดมีการจัดพิมพอีก ๒ ครั้ง คือ คณะสงฆวัดพลับพลาชัย พิมพเปนอนุสรณ 
เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ พระศีลขันธโสภิต (วิรัชต สิริทตฺโต) วันเสารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๑๙ และกรมการ

ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพเปนอนุสรณงานพระราชทางเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย โฆสกมหาเถร) วัด
สังเวชวิศยาราม วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐   

พุทธธรรมฉบับปจจุบันน้ี มีเน้ือหามากข้ึนเปนประมาณ ๖ เทาตัว ของฉบับเดิม2143 ท้ังน้ี เน้ือหาสวนเดิมไดรับ

การแกไขปรับปรุงใหชัดเจนยิ่งข้ึน และมีสวนท่ีเขียนขยายความบาง เสริมแทรกเพิ่มเขามาบาง อีกมากมาย ทําใหพุทธ-
ธรรมท่ีพิมพครั้งน้ี เปนเหมือนหนังสือเลมใหม อยางนอยก็มีสวนท่ีเพ่ิมเติมใหม มากกวาสวนท่ีเปนของเดิมหลายเทา 

ความเปนมาของการพิมพ “พุทธธรรม ฉบับแกไขเพ่ิมเติมและขยายความ” น้ี มีโดยยอวา เม่ือเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ศาสตราจารยระวี ภาวิไล ในนามของคณะระดมธรรม ไดติดตอกับมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ท่ีถือลิขสิทธ์ิหนังสือพุทธธรรมแตเดิม ขออนุญาตพิมพหนังสือพุทธธรรมเผยแพรใหม โดยไมหวังผล

กําไร ซ่ึงศาสตราจารยเสนห จามริก ประธานกรรมการมูลนิธิๆ ก็ไดกรุณาเอ้ือเฟอแจงขอความเห็นชอบจากผูเขียน   
ตอมา ทานผูขออนุญาตพิมพ ไดพบสนทนาอาปุจฉาเร่ืองน้ีกะผูเขียน ผูเขียนไดอนุโมทนา แตขอเวลาใหทานร้ัง

รอการพิมพไวสักหนอย เพ่ือถือโอกาสแกไขเพิ่มเติมความบางตอน ซ่ึงในการพิมพคร้ังแรกไดเขียนอยางเรงรีบ และท้ัง

ไดมีขอคิดเพ่ิมเติมหลายประการ ระหวางชวงเวลายาวนานท่ีผานมา นับแตการพิมพคร้ังแรกน้ัน ซ่ึงทานผูศรัทธา

จัดพิมพ ก็ไดผอนตามโดยเอื้อเฟอ ท้ังท่ีไดเตรียมการเกี่ยวกับทุนเปนตนรอไวแลว คราวน้ันผูเขียนกะเวลาสําหรับการ

แกไขเพ่ิมเติมไววา จะเสร็จภายในประมาณ ๓ เดือน 
เม่ือจะเร่ิมงานแกไขเพ่ิมเติมหนังสือพุทธธรรมน้ัน ผูเขียนมีงานเขียนหนังสือคางอยูหลายเลม เปนเหตุใหใน

เวลากอนหนาน้ันหลายเดือน ไดเลือกท่ีจะร้ือฟนงานสารานุกรมพุทธศาสน (เร่ิมเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๗) ข้ึนทําตอกอน และ

เพ่ือใหงานน้ันสําเร็จแนนอน จึงต้ังขอกําหนดเอากับตนเองวา จะไมรับเทศน พูด (บรรยาย หรือปาฐกถา) และสอน 

จนกวางานเขียนจะเสร็จ อยางนอยสารานุกรมน้ันอยางหน่ึง  
โดยนัยน้ี การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือพุทธธรรม จึงเปนงานซ่ึงแทรกเขามา ในขณะท่ีงานเขียนสารานุกรมพุทธ-

ศาสนเสร็จสิ้นไปแลวประมาณ ๑๙๐ หนากระดาษพิมพดีด (จบอักษร ก. และประวัติพุทธศาสนาในบางประเทศ)   
อยางไรก็ดี การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือพุทธธรรมหาไดเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่คาดหมายไม แตไดยืดเยื้อเรื่อยมา 

เปลี่ยนฐานะจากงานแทรก กลายเปนงานยืน นับถึงเสร็จสิ้นบัดน้ีครบ ๓ ป งานเขียนสารานุกรมพุทธศาสนจึงชะงักคาง

เต่ิงอยู และขอกําหนดตางๆ ท่ีต้ังไวเพ่ืองานน้ัน ก็ไดโอนมาใชกับหนังสือพุทธธรรมน้ีแทนท่ี  

                                                 
2143 พุทธธรรมฉบับนี้ พิมพดวยตัวคอมพิวกราฟค เฉพาะเนื้อหนังสือหนา ๑,๐๔๒ หนา ถาพิมพดวยระบบเรียงพิมพธรรมดา จะหนา

ประมาณ ๑,๖๐๐ หนา 



๑๑๔๔  พุทธธรรม 
 

อยางไรก็ตาม การท่ีงานแทรกไดกลายมาเปนงานหลัก เวลาท่ีคาดไว ๓ เดือน ไดกลายมาเปน ๓ ป และการแกไข

เพิ่มเติม ไดกลายเปนดุจการทํางานใหมเชนน้ี ไดมีผลสะทอนและผลกระทบบางอยางท่ีขอกลาวถึงไว คือ 
๑. ผลในดานตัวผูเขียนเอง งานหลักท่ีกําลังทําอยูขณะน้ัน คือ สารานุกรมพุทธศาสน หยุดชะงัก และขาดตอน

ลงอีก ดังกลาวขางตน แตขอน้ีไมเปนความเสียหายอยางใด เพราะหนังสือพุทธธรรมก็เปนงานท่ีต้ังใจอยูแลววาจะทํา

ตอไป จึงเทากับเปนเพียงการสลับลําดับงานเทาน้ัน 
๒. ผลตอผูมีศรัทธาจัดพิมพ ทําใหตองใชขันติธรรมรอคอยเปนเวลายาวนาน และเปนภาระมากข้ึนในดานการ

หาทุนจัดพิมพเพ่ิมใหมอีก มากยิ่งกวาสวนท่ีไดเตรียมไวแลวสําหรับพิมพพุทธธรรมเลมเดิม ท้ังในแงของเน้ือหนังสือท่ี

เพิ่มข้ึน และในแงของราคาคาพิมพท่ีแพงข้ึนเร่ือยๆ แขงกับเวลาที่ผานไป   
ในขอนี้ ผูเขียนจําตองขออภัยที่อาจจะไดกอใหเกิดความยุงยากลําบากตางๆ อันเนื่องมาจากความลาชานั้น และขอ

อนุโมทนาตอศาสตราจารยระวี ภาวิไล ที่ทานตามใจผูเขียนในเรื่องเวลา และรับภาระตางๆ ที่กลาวแลวดวยความเต็มใจ 
๓. ผลตองาน คือหนังสือพุทธธรรมน้ี เพราะเหตุท่ีเขามาในฐานเปนงานแทรก ซ่ึงต้ังใจวาจะแกไขเพ่ิมเติมเพียง

เทาท่ีจําเปน และคาดเวลาไวเพียงระยะส้ันๆ ประมาณ ๓ เดือน จึงมิไดจัดวางโครงเรื่องใหญข้ึนใหม งานเริ่มดวยการ

แกไขเพ่ิมเติมเล็กๆ นอยๆ ท่ีน่ันบาง ท่ีน่ีบาง กระจายกันไป ตอจากน้ัน ความเดิมสวนใดเห็นวาสั้นนัก ก็เขียนขยาย

ออกไป เร่ืองใดยังไมมี เห็นวาควรรู ก็เขียนแทรกเขาใหมท้ังเรื่อง  
ยิ่งเขียนไป งานก็ยิ่งบานปลายออกไป ผลปรากฏวา บางเรื่องท่ีในครั้งกอนเคยสั้น กลับกลายเปนยาวมาก บาง

เรื่องท่ีในครั้งกอนนับวายาว กลับกลายเปนสั้นไป เร่ืองท่ีเพิ่มเขาใหมบางเรื่อง ยาวกวาเร่ืองท่ีมีในฉบับเกา สวนเพ่ิมบาง

เร่ืองในบทตนๆ เขียนภายหลังสวนเพ่ิมในบทขางปลาย บางบทท่ีอาจขยายความไดมาก แตไมอยูในขายท่ีจะแกไข

เพ่ิมเติม ก็คงอยูอยางเดิม บทท่ีเกือบจะไมเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเลย ไดแก บทท่ี ๓ ไตรลักษณ ถัดน้ันไป ไดแก บทท่ี 

๔ ปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงมีแกไขเพ่ิมเติมเพียงสวนนอย  
อยางไรก็ตาม แมจะเพิ่มเติมอยางกระจัดกระจาย และไมไดเตรียมวางโครงเรื่องกอนเร่ิมงานใหม แตก็ยังคุม

โครงเร่ืองอยูได คือ อยูภายในโครงใหญเดิมท่ีวางไวต้ังแตเขียนคร้ังแรก ซ่ึงเปนโครงเร่ืองท่ีครอบคลุมความได

กวางขวาง และมีเคาโครงท่ัวไปท่ีอยูในใจของผูเขียนเอง เม่ือเขียนเพ่ิมไปแทรกไป ก็จัดเขาโครงเรื่องน้ันไปดวยพรอมกัน  
โดยนัยน้ี สวนท่ีอาจถือไดวาเปนความยังไมเรียบรอยบางอยาง ก็มีเพียงความลักลั่นเล็กๆ นอยๆ คือ ความ

บางบทบางตอน ยังมีความยาวสั้นไมสมํ่าเสมอ หรือไมไดสวนกัน ๑ เน้ือความบางอยางปรากฏซํ้าๆ ในตางบทตางตอน 

๑ การสะกดคําศัพทธรรม แมจะถูกตอง แตไมลงเปนแบบเดียว จึงอาจสะดุด และขัดตาบาง ๑ 
-------------------- 

หนังสือน้ีเต็มไปดวยหลักฐานท่ีมา หรืออางอิงคัมภีรมากมาย จนหลายทานอาจเห็นวาเกินจําเปน การท่ีทําเชนน้ี

มิใชเปนการยึดม่ันติดคัมภีร หรือเกาะตําราแนน โดยถือวา เม่ือเปนคัมภีรแลว ตองถูกตองตายตัว   
เปนการแนนอนวา ในคัมภีรท่ีลวงเวลามาแสนนาน โดยเฉพาะคัมภีรรุนหลังๆ ยอมจะมีสวนท่ีคลาดเคลื่อน

บันทึกผิด เติมพลาด ปนอยูดวยบางสวน แตกระน้ัน คัมภีรท้ังหลายก็เปนหลักฐานสําคัญมาก และความสําคัญน้ันก็

ลดหลั่นกันเปนระดับๆ ตามฐานะ และยุคสมัยของคัมภีรเหลาน้ัน2144
   

ถาเราถือวาความคิดเห็นของเราสําคัญ เราก็ไมอาจปฏิเสธความสําคัญของคําอธิบาย และทัศนะในคัมภีร

เหลาน้ัน เพราะทานผูรวบรวมเรียบเรียงและบันทึกคัมภีรเหลาน้ัน ก็เปนบุคคล และมักเปนบุคคลผูรู ซ่ึงหลายทาน

สามารถเปนตัวแทนของวงการศึกษาพระพุทธศาสนาสมัยน้ันๆ อีกท้ังอยูในยุคท่ีใกลคําสอนเดิมแทยิ่งกวาเรา  
                                                 
2144 อางคัมภีรอีกวา โบราณทานจัดลําดับความสําคัญของหลักฐานไว เปน ๑. อาหัจจบท (สูตร หรือความท่ียกมาอางจากพระบาลี) ๒. 

รส (ความที่สอดคลองกับสูตร) ๓. อาจริยวงส์ (= อาจริยวาท) ๔. อธิบาย (อัตโนมัติ) ๕. การณุตริย์ (เหตุผลประกอบของ ๔ 

อยางนั้น), ดู มิลินฺท.๒๐๓ แตฉบับอักษรไทย ขอความตอนอธิบายตกหายไป พึงดู Miln.148; ในสมัยอรรถกถา จัดเปน ๑. สูตร (=
พระไตรปฎก) ๒. สุตตานุโลม (ขอท่ีสอดคลองกับสูตร) ๓. อาจริยวาท (=อรรถกถา) ๔. อัตโนมัติ, ด ูที.อ.๒/๒๑๙; และพึงดูหลัก 
มหาปเทส ๔ ดวย (ที.ม.๑๐/๑๑๓/๑๔๔; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๐/๒๒๗ และแบบวินัย ๕/๙๒/๑๓๑) 



บันทึกของผูเขียน   ๑๑๔๕ 
 

  

การอางหลักฐานไวมาก เปนการยอมรับความสําคัญ ของสิ่งท่ีสําคัญ ตามฐานะแหงความสําคัญของสิ่งน้ันๆ ถา
เปนคัมภีรรุนหลังๆ ก็เปนการที่เรายอมรับฟงความคิดเห็นของทานผูอ่ืนดวย เร่ืองราวสวนใดตองการหลักฐาน ก็เปนอัน
ไดใหหลักฐานไวแลว ไมตองเถียงกันในแงน้ันอีก เรื่องราวสวนใดควรแกการแสดงทัศนะ ก็ไดเปดโอกาสแกทัศนะที่ได

เคยมีมาแลว 
พระพุทธศาสนาสอนวา ไมควรปลงใจเช่ือดวยการอางตํารา หรืออยาเช่ือเพียงเพราะอางคัมภีร คือ อยาเช่ือ

ตํารางมไป บางทานตีความเลยไปวา พระพุทธศาสนาสอนไมใหเช่ือตํารา หรืออยาเช่ือตํารา   
ความจริง ท้ังการเช่ือตํารา และการไมเช่ือตํารา ถาทําโดยขาดวิจารณญาณ ก็สามารถเปนความงมงายได

ดวยกันท้ังคู คือ เช่ืออยางงมงาย และไมเช่ืออยางงมงาย  
ทางปฏิบัติท่ีรอบคอบ และไมผิด ในการไมเช่ือตํารา ก็คือ ไมใหเปนการไมเช่ืออยางเลื่อนลอย กอนจะตัดสิน

หรือแมตัดขาดกับตํารา ควรศึกษาใหชัดเจนตลอดกอนวา ตําราวาอยางไร ดูวาทานพูดไวอยางไรใหเต็มท่ีกอนแลว ตอ
น้ัน จะตีความ หรือเห็นตางออกไปอยางไร ก็วาของเราไป โดยเฉพาะ ทานผูเขียนคัมภีรท้ังหลายลวนลวงลับไปสิ้นแลว 
ทานเสียเปรียบ ไมมีโอกาสลุกข้ึนมาแสดงความเห็น หรือคอยตามโตเถียงเรา เราจึงควรใหโอกาส โดยไปตามคนหาแลว
พาทานออกมาพูดเสียใหเต็มท่ี เม่ือรับฟงทานเต็มท่ีแลว เราจะเห็นดวย หรือไมเห็นดวย ก็นับวาไดใหความเปนธรรมแก

ทานแลวพอสมควร   
ความประสงคอีกอยางหน่ึง ในการแสดงหลักฐานท่ีมาไวมาก หรือถือเอาคัมภีรท่ีอางอิงเปนหลักเปนแกนเปนเน้ือ

ตัวของหนังสือน้ี ก็เพ่ือทําใหหนังสือน้ีเปนอิสระจากผูเขียน และใหผูเขียนเอง ก็เปนอิสระจากหนังสือดวย เทาท่ีจะเปนไปได 

ดวยวา ผูเขียนจัดทําหนังสือน้ีอยางเปนนักศึกษาผูหน่ึง ทําหนาท่ีเปนผูไปสืบคนรวบรวมเอาเนื้อหาทั้งหลายของพุทธธรรมมา
สงวางใหแกผูอาน ถาสิ่งท่ีนํามาสงวางใหน้ัน เปนของแทจริง หยิบมาถูกตอง ผูนํามาสงก็หมดความรับผิดชอบ จะหายตัวไป

ไหนก็ได ผูไดรับ ไมตองนึกถึง ไมตองมองที่ผูนําสงอีกตอไป คงยุงอยูกับของท่ีเขานํามาสงเทาน้ันวา จะเอาไปใชเอาไปทํา

อะไรอยางไรตอไป แตถาของสวนใดยังไมใชตัวของแทท่ีถูกตอง ผูนําสง ก็ยังเปลื้องตัวไมหมด ยังไมพนความรับผิดชอบ 

โดยนัยน้ี การทําใหงานและตัวเปนอิสระจากกันได จึงเปนเครื่องวัดความสําเร็จของหนังสือน้ี   
เทาท่ีทํามาถึงคราวน้ี คงจะยังหวังไมไดวาจะทําตัวใหเปนอิสระไดสิ้นเชิง แตก็พึงประกาศใหทราบความมุงหวัง

ไว ผูเขียนนําเอาตัวพุทธธรรมมาแสดงแกผูอานไดสําเร็จ ก็เหมือนกับไดพาผูอานเขาไปเฝาพระบรมศาสดาเองแลว 

ผูอานก็ไมตองเกี่ยวของกับผูเขียนอีกตอไป พึงต้ังใจสดับ และพิจารณาพุทธธรรมท่ีแสดงจากพระโอษฐของพระบรม

ศาสดาโดยตรง 
โดยเหตุท่ีหนักในดานหลักฐาน หนังสือน้ีจึงเนนในดานหลักการและวิธีปฏิบัติท่ัวไป มากกวาภาคปฏิบัติ

โดยตรง เพราะรายละเอียดของการปฏิบัติ ข้ึนตอปจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของ และสิ่งท่ีจะตองปฏิบัติเฉพาะกรณี พรอม

ท้ังกลวิธีท่ีเหมาะกัน   
อยางไรก็ตาม หลักการและวิธีปฏิบัติท่ัวไปน่ีแหละ เปนแหลงท่ีมาแหงรายละเอียดของการปฏิบัติ ซ่ึงเม่ือเขาใจ

ดีแลว ยอมสามารถคิดกําหนดวางรายละเอียดเฉพาะกรณีตางๆ ไดเอง และท้ังมีเคร่ืองมือสําหรับตรวจสอบความ

ถูกตองของการปฏิบัติดวย   
ใน พุทธธรรมฉบับเดิม หลักฐานท่ีมา หรือคัมภีรท่ีอางอิง ไดจํากัดเลือกเอาเฉพาะในพระบาลี คือพระไตรปฎก

แทบท้ังสิ้น มีหลักฐานจากคัมภีรรุนหลัง เชน อรรถกถาเขาไปปนนอยอยางยิ่ง   
สวนใน พุทธธรรมฉบับแกไขเพ่ิมเติมและขยายความ น้ี แมจะยังไมท้ิงหลักการเดิม คือ ถือพระไตรปฎกเปน

หลัก แตไดเปดรับหลักฐานจากคัมภีรรุนหลังเขามามากดวย เพื่อใหผูศึกษารับรูรับฟง มีเครื่องประกอบพิจารณามาก

ยิ่งข้ึน การนําเอามติของคัมภีรรุนหลัง เชน อรรถกถา เปนตน เขามาปะปนดวยน้ัน ถาไมระมัดระวัง อาจทําใหเกิดผล

เสียข้ึนได เพราะคําสอนท่ีแทของพระพุทธเจา เรายอมถือเอาตามพุทธพจนในพระบาลี คือพระไตรปฎก มติของคัมภีร

รุนหลัง เราถือเปนเพียงสวนเสริมชวยใหกระจาง และยอมรับเฉพาะสวนท่ีสอดคลองกับพระบาลี  



๑๑๔๖  พุทธธรรม 
 

หนังสือทางพระพุทธศาสนาท่ีแตงกันท่ัวไปจํานวนมาก ท่ีไมไดแสดงหลักฐานท่ีมา บางครั้งก็ทําใหผูอานสับสน
หรือถึงกับเขาใจผิด จับเอาเร่ืองในคัมภีรรุนหลัง หรือมติของพระอรรถกถาจารย เปนตน วาเปนคําสอนเดิมแทของ

พระพุทธเจา บางที แมแตผูแตงหนังสือเหลาน้ันเอง ก็สับสนหรือเขาใจผิดอยูกอนแลว จึงเปนขอพึงระมัดระวังในเร่ือง
ความสับสนเกี่ยวกับหลักฐานท่ีมาน้ี   

มีตัวอยางท่ีนาสนใจ เชน บางทานผูศึกษาพระอภิธรรม เขาใจวา หลักปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการ เปน

เรื่องของกระบวนธรรมชวงยาวครอมชีวิตสามชาติ และวางใจวาความหมายเชนน้ีเปนไปตามหลักอภิธรรม แตความจริง

กลับเปนไปในทางตรงขามวา ปฏิจจสมุปบาทแบบอภิธรรมแทๆ (หมายถึงพระอภิธรรมปฎก) เปนเร่ืองของความเปนไป

ในขณะจิตเดียวเทาน้ัน สวนท่ีจะตีความใหเปนชวงยาวครอมสามชาติไดน้ัน ทําไดดวยอาศัยปฏิจจสมุปบาทแนวพระ

สูตรตางหาก   
ท่ีกลาวกันวา คําอธิบายครอมสามชาติเปนหลักอภิธรรมน้ัน ความจริง เปนคัมภีรอภิธรรมช้ันอรรถกถาและ

ฎีกา ซ่ึงอธิบายตามแนวการจําแนกความแบบพระสูตร (สุตตันตภาชนีย) ท่ีไดยกมาแสดงในอภิธรรมปฎกน้ันดวย (เร่ือง

น้ีไดช้ีแจงไวแลวในบทท่ี ๔)   
เพ่ือปองกันความสับสนและความเขาใจผิดเกี่ยวกับหลักฐานที่มาอยางน้ัน ในหนังสือน้ี แมจะอางอิงคัมภีรรุน

หลังเขามารวมดวยมาก แตก็ไดชวยใหผูอานสามารถแยกหลักฐานฝายพระบาลี กับฝายคัมภีรรุนหลังออกจากกัน โดย

ระบุแยกไวใหชัดในเน้ือความ แยกคําอธิบายไวตางหากกัน และแสดงหลักฐานท่ีมากํากับไว อยางใดอยางหน่ึง หรือท้ัง

สองหรือสามอยาง  

เกี่ยวกับการอางหลักฐานท่ีมา มีขอควรทราบบางอยาง คือ 
ก. สําหรับผูคุนกับคัมภีรพุทธศาสนาอยูแลว เม่ือเห็นอักษรยอคัมภีร ก็รูไดทันทีวา อันใดเปนคัมภีรใน

พระไตรปฎก อันใดเปนคัมภีรรุนหลัง แตสําหรับผูไมคุน อาจสังเกตงายๆ จากเลขบอกท่ีมา คือ คัมภีรในพระไตรปฎก
เรียงเลข ๓ ชอง เปน เลม/ขอ/หนา สวนคัมภีรรุนหลังเรียงเลขเพียง ๒ ชอง เปนเลม/หนา นอกจากน้ัน คัมภีรท่ีเปน

อรรถกถา อักษรยอจะลงทายดวย อ. ท่ีเปนฎีกา จะลงทายดวย ฏีกา2145 
ข. ตามปกติ เรื่องใดอางหลักฐานท่ีมาในคัมภีรช้ันตนท่ีสําคัญกวาแลว ก็ไมจําเปนตองอางหลักฐานท่ีมาใน

คัมภีรช้ันรองลงไป ท่ีสําคัญนอยกวา เชน อางพระไตรปฎกแลว ก็ไมตองอางอรรถกถาอีก เวนแตมีเหตุผลพิเศษ เชน มี

คําอธิบายเพ่ิมเติม เปนตน 
ค. เม่ืออางท่ีมาหลายแหง จะเรียงตามลําดับประเภท หมวด และรุนของคัมภีร เชน เรียงพระไตรปฎกกอน

อรรถกถา อรรถกถากอนฎีกา หรือในจําพวกพระไตรปฎกดวยกัน ก็เรียงพระวินัยกอนพระสูตร พระสูตรกอนพระ

อภิธรรม ในพระสูตรดวยกัน ก็เรียงตามลําดับนิกาย ในนิกายเดียวกัน ก็เรียงตามลําดับคัมภีร เปน วินย. ที.สี. ที.ม.   

ที.ปา. ม.มู. ม.ม. ฯลฯ อภิ.ส. อภิ.วิ. ฯลฯ วินย.อ. ที.อ. ม.อ. ฯลฯ วิภงฺค.อ. ฯลฯ วินย.ฏีกา ฯลฯ เวนแตมีเหตุผลพิเศษ 

เชน เปนคัมภีรลําดับหลัง แตกลาวถึงเรื่องน้ันไวมาก เปนหลักฐานใหญเฉพาะกรณีน้ัน ก็เรียงไวขางตน หรือคัมภีรท่ี

กลาวถึงเร่ืองน้ันไวคลายกัน ก็เรียงไวเปนกลุมเดียวกัน เปนตน 

อน่ึง มิใชเฉพาะหลักฐานท่ีมาเทาน้ัน ท่ีมีมากมาย แมเชิงอรรถช้ีแจงเร่ืองปลีกยอยตางๆ ก็มากมายเชนกัน 

ผูอานบางทาน อาจรูสึกรกรุงรังนารําคาญตา แตขอใหเห็นแกนักศึกษา ซ่ึงจะไดรับประโยชน  
ขอความในเชิงอรรถน้ัน เปนแงมุมอ่ืนๆ ของเร่ืองราวท่ีอยูขางบน จะเขียนไวดวยกัน ก็จะทําใหฟนเฝอ จึงเขียน

ไวตางหากบาง เปนความรูท่ีเกินจําเปน ใครสนใจจึงควรอานเพ่ิมเติมบาง เปนความรูพิเศษท่ีมีประโยชน แตจะเขียน

แทรกในเน้ือความขางบน ก็เขากันไมสนิท จึงแยกไวตางหากบาง ดังน้ีเปนตน  

                                                 
2145 อักษรยอคัมภีร ที่ใชระบบอ่ืนก็มี แตท่ีนี้ ใชระบบนี้ โดยเห็นวาดีที่สุด ดวยเหตุผลขอนี้ดวยอยางหน่ึง 



บันทึกของผูเขียน   ๑๑๔๗ 
 

  

เฉพาะอยางยิ่ง ความในเชิงอรรถบางตอนอาจเปนประโยชนมาก แกผูตองการคนควาใหกวางขวางยิ่งข้ึนไป 

เชิงอรรถมากแหง เปนเหมือนเคาความของเร่ืองใหญอื่นๆ ท่ีควรแกการศึกษา เปนเครื่องช้ีชองสําหรับการแสวงหา

ความรูขยายพิสดารออกไป เปนเหมือนมีหนังสืออ่ืนอีกหลายเลมรวมติดอยูดวย    

เม่ือเนนในดานหลักฐาน ก็เปนธรรมดาอยูเองท่ีหนังสือน้ีจะหนักไปทางวิชาการ หรืออาจพูดไดวา มุงแสดงหลัก

วิชาทางพระพุทธศาสนาโดยตรง คํานึงถึงการอธิบายหลักธรรม มากกวาจะคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูอาน  
ดังน้ัน หนังสือพุทธธรรมน้ี จึงเปนหนังสือสําหรับผูท่ีศึกษาพระพุทธศาสนาอยูแลว หรือสําหรับผูตองการศึกษา

อยางจริงจัง มุงหาความรูอยางไมกลัวความยาก ใจสู จะเอาชนะทําความเขาใจใหจงได ไมใชหนังสือสําหรับชวนใหศึกษา 

หรือเขาไปหาผูอาน เพ่ือชักจูงใหมาสนใจ คือ ถือเอาหลักวิชาเปนท่ีต้ัง มิใชถือเอาผูอานเปนท่ีต้ัง แตกระน้ัน ก็มิใชจะยาก

เกินกําลังของผูอานท่ัวไป ท่ีมีความใฝรูและต้ังใจจริง จะเขาใจได 
ในเม่ือเปนหนังสือแสดงหลักวิชา ก็ยอมมีคําศัพทวิชาการทางพระพุทธศาสนา คือ ถอยคําทางธรรมท่ีมาจาก

ภาษาบาลีเปนจํานวนมาก ขอน้ีก็เปนเหตุอีกอยางหน่ึง ท่ีทําใหหนังสือน้ียากยิ่งข้ึน สําหรับผูไมคุนกับศัพทธรรม หรือคํา

ท่ีมาจากบาลี แตก็เปนเรื่องจําเปนท่ีไมควรหลีกเลี่ยง ในเม่ือตองการจะรูหลักกันจริงๆ 
อันท่ีจริง พุทธธรรมน้ัน ถารูแจงเขาใจจริงแลว เม่ือพูดช้ีแจงอธิบาย แมจะไมใชศัพทธรรมคําบาลีสักคําเดียว ก็

เปนพุทธธรรม แตตรงขาม ถาไมรูไมเขาใจ หรือรูผิดเขาใจผิด แมจะพูดออกมาทุกคําลวนศัพทบาลี ก็หาใชเปนพุทธ

ธรรมไม กลายเปนแสดงลัทธิอ่ืนท่ีตนสับสนหลงผิดไปเสีย  
อยางไรก็ตาม สําหรับผูท่ีรูเขาใจดวยกันแลว คําศัพทกลับเปนเคร่ืองหมายรู ท่ีชวยสื่อถึงสิ่งท่ีเขาใจได

โดยสะดวก พูดกันงาย เขาใจทันที หรือแมสําหรับผูศึกษาประสงคจะเขาใจ หากอดทนเรียนรูคําศัพทสักหนอย คําศัพท

เหลาน้ันแหละ จะเปนสื่อแหงการสอน ท่ีชวยใหเขาใจพุทธธรรมไดรวดเร็ว หากจะช้ีแจงสั่งสอนกันโดยไมใชคําศัพทเลย 

ในท่ีสุด ก็จะตองมีศัพทธรรมภาษาอ่ืน รูปอ่ืน ชุดอ่ืน เกิดข้ึนใหมอยูดี แลวขอน้ันอาจจะนําไปสูความสับสนยิ่งข้ึน   
โดยนัยน้ี คําศัพทอาจเปนสื่อนําไปสูความเขาใจพุทธธรรมก็ได เปนกําแพงกั้นไมใหเขาถึงพุทธธรรมก็ได เม่ือ

เขาใจเชนน้ีแลว พึงนําศัพทธรรมมาใชประโยชนอยางรูเทาทัน คือรูเขาใจ ใชถูกตอง รูกาลควรใช ไมควรใช ใหสําเร็จ

ประโยชน แตไมยึดติดถือคลั่ง  

ไดกลาวแลววา ผูเขียนเขียนหนังสือน้ีอยางผูศึกษา ในฐานะผูศึกษา จึงรับฟงความรูและความคิดไปเร่ือยๆ 

แมวาผูเขียนจะเปนผูไดอานหนังสือคอนขางนอย และอานคอนขางชา แตหนังสือน้ีก็นับวา เปนผลงานท่ีไดอาศัยแหลง

ความรูแหลงความคิดหลายแหง ความรูและโดยเฉพาะความคิดสวนมาก ไมมีกลาวไว หรือสอแสดงพาดพิงถึงใน

หนังสือหรือแหลงเหลาน้ันก็จริง แตไดอาศัยสิ่งท่ีอานหรือรับฟงเหลาน้ัน เปนชองใหเกิดความคิดแทรกข้ึนบาง เปนจุด

กระทบใหเกิดแงคิดใหมของตนเองขึ้นบาง เปนจุดเราใหไปสืบคนเสาะหาความรูท่ีแทจริงบาง  
ในบรรดาหนังสือท่ีไดอานไมมากน้ัน ไดพบหลายเรื่องทีเดียว ท่ีกลาวความทํานองท่ีเรียกกันวา โจมตี

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหนังสือภาษาตางประเทศ   
ผูท่ีเขียนเรื่องราวโจมตี หรือตําหนิติเตียนพุทธศาสนานั้น ยอมทําดวยเหตุตางๆ กัน ท่ีทําดวยเขาใจผิด ก็มี ท่ี

ทําดวยมุงรายเจตนาไมเปนกุศล ก็มี ท่ีปรารถนาดี แตเห็นไมไดอยางใจ จึงติเตียนกลาวรุนแรงดวยโทมนัส ก็มี ท่ีตําหนิ

อยางมีเหตุผล และถูกตองบางแงบางจุด ก็มี   
แตไมวาเขาจะโจมตีหรือตําหนิดวยเหตุใดก็ตาม ถาเรามิใชสักวาเช่ือตามเขาไปงายๆ และมิใชสักวาขัดเคืองต้ัง

ทาคอยคานหรือดาตอบเขาอยางเดียว หากวางใจเปนกลาง ต้ังใจศึกษาพิจารณาคํากลาววาเหลาน้ัน ดวยทาทีปฏิบัติตอ

คําติชมท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไว
2146

 เรายอมสามารถถือเอาประโยชนจากคํากลาวรายติเตียนเหลาน้ันไดทุกกรณี และ

ตามปกติ เราควรไดประโยชนจากคําติมากกวาคําชม เพราะเขาชมสิ่งท่ีเราไดทําหรือทําไดอยูแลว แตคําติ ช้ีถึงสิ่งท่ีเราทํา

ไมได หรือยังไมไดทํา ถึงเขาติผิด เรารูจักคิด ก็มองเห็นแงคิดท่ีเปนประโยชนอยูดี 

                                                 
2146 ที.สี.๙/๑/๓-๔. 



๑๑๔๘  พุทธธรรม 
 

บรรดาคําโจมตีติเตียนเหลาน้ัน บางรายก็มองเห็นไดแตแรกอานแรกฟงวาพลาด เกิดจากความเขาใจไมถูก บาง

รายก็ทําใหเกิดแงคิดท่ีประโยชน บางรายก็ชวยช้ีจุดใหไดตรวจสอบตัวของเราเอง หรือสอบสวนสืบคนหาความจริง   
โดยมาก คําติเตียน แมท่ีนับวามีเหตุผล มีสวนถูกตอง ก็มักสับสน ระหวางพฤติการณของชาวพุทธ กับคํา

สอนท่ีแทจริง คือมองดูพฤติการณตางๆ ของชาวพุทธ ท่ีเขาเห็นวาเปนโทษ แลวจับเอาคําสอนบางแงบางจุดท่ีเห็นวา

สอดคลองสมกับพฤติการณเหลาน้ันข้ึนมาติเตียน นอยนักท่ีจะตีเขาไปถึงแกนสารแหงพุทธธรรมแทจริง  
คําตําหนิเชนน้ี ยอมสามารถใชเปนเคร่ืองปลุกใหชาวพุทธพิจารณาตรวจสอบตนเอง แลวแกไขปรับปรุง

พฤติกรรมของตน ใหถูกตองตรงตามหลักธรรมท่ีแทจริง หรือในแงตัวคําสอน เม่ือมองเห็นแงเห็นจุดท่ีจะศึกษา

ตรวจสอบใหมๆ แลวไปสืบคนคําสอนดู พบประเด็นธรรมท่ีเปนคําตอบแกขอกลาวหาหรือคําตําหนิเหลาน้ันได มองเห็น

ความดีงามประเสริฐของธรรม ก็ทําใหเอิบอ่ิมใจ ปลื้มปติในธรรม   
เปนอยางท่ีพุทธสาวกคร้ังพุทธกาลเปลงอุทานวา "อโห พุทฺโธ, อโห ธมฺโม, อโห ธมฺมสฺส สฺวากฺขาตตา"2147

 

พูดเปนไทยวา พระพุทธเจาน่ีทานเลิศล้ําจริง พระธรรมน่ีเลิศล้ําจริง พระธรรมตรัสไวดีแลว เลิศล้ําจริง หรืออยางสั้นวา 

"อโห ธมฺมสุธมฺมตา"2148
 แปลงายๆ วา พระธรรม ชางเปนธรรมดีงามเลิศล้ําแท  

เม่ือแรงใจเชนน้ีเกิดข้ึนแลว ก็จะมีความปรารถนาเปนฉันทะอันแรงกลา อยากจะประกาศความดีงามของธรรม

ใหเปนท่ีรูท่ัวกัน หรืออยากจะชวนผูอ่ืนท้ังหลายใหไดเห็นไดชมความเลิศล้ําของธรรมน้ันดวย  
เขาทํานองท่ีผูเลื่อมใสในพระพุทธเจาและพระธรรม กลาวความไวในบาลีวา   

โส อหํ วิจริสฺสามิ      คามา คามํ ปุรา ปุรํ 
นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธํ    ธมฺมสฺส จ สุธมฺมตํ2149 

แปลความวา "ขาฯ น้ีจักทองเท่ียวไป ตลอดทุกบาน ตลอดทุกเมือง พร่ํานบนอมองคพระสัมพุทธและพระ

ธรรมท่ีสุดดี" หรืออยางท่ีพระเถรสาวกมักกลาวกันสั้นๆ วา "ปสฺส ธมฺมสุธมฺมต"
2150 (เชิญมาชมความท่ีธรรมเปนธรรมดี 

หรือมาดูสิ พระธรรมเปนธรรมดีแท)  
การเขียนหนังสือพุทธธรรม ก็ยอมไดอาศัยความซาบซ้ึง และฉันทะอยางน้ี เปนแรงดลใจที่สําคัญ และอีก

ประการหน่ึง เพราะเหตุท่ีไดเขียนพุทธธรรมในฐานะผูศึกษา การเขียนน้ี จึงเปนการเขียนเพื่อการศึกษาของตนเองดวย 
และจึงยินดีรับฟงคําทักทวง แนะนํา ตลอดจนแกไขปรับปรุง ในเม่ือพบสวนพลาดพลั้งบกพรอง ตามคําบอกกลาวดวย
ทาทีแหงความมีเมตตากรุณาหวังดีตอกัน และดวยความมีฉันทะตอธรรม ท่ีจะใหงานสัมฤทธ์ิความสมบูรณตอไป 

อันตรายอยางหน่ึงตอความกาวหนาในธรรม ซ่ึงหาไดไมยากนัก ก็คือ บางทานมีความเช่ือความเห็นหรือความรู

บางอยาง ซ่ึงไดรับมาอยางคลุมเครือ และยึดถือเอาไววาเปนพระพุทธศาสนา แลวยึดติดถือม่ันในความเช่ือความเห็น
หรือความรูน้ันแนนหนารุนแรง จนเปนเหตุบังหนาบังตาตนเอง ทําใหไมยอมรับฟงแมแตพระดํารัสของพระพุทธเจาเอง 

อาจถึงกับปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจาวาไมใชพระพุทธศาสนา   
การมีทาทีอยางผูศึกษา ยอมมีสวนชวยปองกันอันตรายน้ีได เพราะเหตุท่ีเปดใจกวางรับฟงเสมอ พรอมกับมี

ฐานของตนเองมั่นอยูพอสมควร เม่ือไดยินสิ่งท่ีขัดแยงกับขอท่ีเคยยึดถือ ก็ทําใหพยายามสืบคนใหรูชัดวาน่ันคืออะไร 

ทําใหความรูความเขาใจท่ีมีอยูชัดเจนข้ึน และไดความรูความเขาใจใหมๆ กาวหนาไป 

----------------- 

                                                 
2147 ม.ม.๑๓/๕๑๘/๔๗๔; คลาย ขุ.อป.๓๓/๒๓/๔๗ 
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บันทึกของผูเขียน   ๑๑๔๙ 
 

  

เร่ืองหนึ่งท่ีควรกลาวถึงไวดวย คือ ปญหาเกี่ยวกับการใชถอยคําซ่ึงมีความหมายคลาดเคล่ือน เลือนกลาย 

แปลกออกไปตามกาลสมัย   
ตัวอยางสําคัญ คือ คําวา "ปฏิบัติธรรม" ซ่ึงความหมายท่ีแท ควรไดแกการนําเอาธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต 

หรือการดําเนินตามธรรม แตปจจุบัน มักเขาใจคําน้ีในความหมายวา เปนการฝกอบรมทางจิตปญญาข้ันหน่ึงระดับหน่ึง

โดยเฉพาะ ซ่ึงมีลักษณะเปนรูปแบบ และทําไปตามแบบแผนที่ไดกําหนดวางไว หนังสือน้ีเองก็ไดพลอยใชตาม

ความหมายแคบๆ อยางน้ีดวยหลายแหง ผูศึกษาพึงอานโดยตระหนักตามคําช้ีแจงน้ี  
ท่ีกลายไปจนนาขํา ก็คือ คําวา "ศึกษา" ท่ีมาคูกันกับ "ปฏิบัติ" เปน ศึกษาและปฏิบัติ ความจริง แตเดิมน้ัน 

ศึกษาหรือสิกขาน่ันแหละ คือตัวแทของการปฏิบัติ หรือเปนตัวการปฏิบัติน่ันเอง เพราะสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา 

ซ่ึงเปนเร่ืองของการปฏิบัติฝกหัดอบรม
2151

 โดยเฉพาะการเจริญปญญา หรือทําใหเกิดปญญา ยอมเปนการปฏิบัติระดับ

สูงสุด ซ่ึงจะทําใหบรรลุผลคือปฏิเวธ ตอมา คําวาศึกษาคงถูกใชในความหมายของการเลาเรียน อาจถึงกับเลาเรียนโดย

ไมตองคิด หรือคิดอยางเลื่อนลอย คิดฟุงซานไป ไมมีหลักไมมีระเบียบ คําวา "ศึกษา" จึงมีความหมายกลายมาเทากับ

คําวา “ปริยัติ” 
อีกคําหน่ึง แตเปนเร่ืองของความหมายตามหลัก ไมใชความหมายเลือนกลาย คือ คําวา "บาลี" หรือ "พระ

บาลี" กับคําวา "ภาษาบาลี" บาลี หรือพระบาลี หมายถึง ขอความจากพระไตรปฎก ซ่ึงแยกตางจากคัมภีรรุนหลัง มี

อรรถกถา เปนตน
2152

 สวนภาษาบาลี หมายถึงภาษาท่ีใชจารึกรักษาพระบาลีน้ัน มักเรียกกันอีกอยางหน่ึงวา ภาษามคธ 

ท้ังพระไตรปฎก และคัมภีรรุนหลัง เชน อรรถกถา เปนตนน้ัน มีจารึกไวเปนภาษาบาลี คือ อรรถกถา เปนตน ก็ใชภาษา

บาลีดวย แตคําวาบาลีหรือพระบาลีหมายถึงพระไตรปฎกเทาน้ัน ไมใชอรรถกถาฎีกา หรือคัมภีรอ่ืนๆ คําวาบาลี และ

พระบาลี มีใชในหนังสือน้ีมากมายหลายแหง ผูศึกษาพึงเขาใจตามน้ี 

พุทธธรรมฉบับเดิม กลาวถึงหลักธรรมบางอยางไวรวบรัดเกินไป หรือเพียงยกข้ึนมาแสดงใหรูจักไว ไมไดช้ีแจง

เน้ือหาสาระใหชัดเจน หรือช้ีแนวทางปฏิบัติไว พุทธธรรมฉบับแกไขเพ่ิมเติมและขยายความน้ี จึงไดแกไขขอบกพรองยอ

หยอนน้ันใหเบาลง ยกตัวอยางเชนเรื่อง ปรโตโฆสะ + กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ในชุดปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ คราว
กอนโนน มัวแตคํานึงวาหลักธรรมสําคัญชุดน้ีถูกมองขามไปเสีย ไมมีใครนึกถึง จึงเพงแตจะยํ้าความสําคัญ โดยยกเอา

พุทธพจนท่ีแสดงความสําคัญของธรรมชุดน้ันมายืนยันไวเปนอันมาก แตไมไดแสดงหลักการและวิธีปฏิบัติไว จึงอาจ

เปนเหตุใหไมไดผลเทาท่ีควร เพราะแมเวลาลวงเลยมาถึง ๑๐ ป ก็ยังมีผูกลาวถึงหลักธรรมจําพวกน้ีนอยเหลือเกิน 

ดังน้ัน พุทธธรรมฉบับใหมนี้ จึงหันไปใสใจในดานเน้ือหา โดยไดมุงแสดงหลักการและแนวทางปฏิบัติเปนสําคัญ หัวขอ

ท่ีวาดวยหลักธรรมเหลาน้ี จึงมีรายละเอียดขยายออกไปเปนอันมาก   
หลักธรรมอื่นๆ ท่ีอยูในจําพวกน้ี ยังมีอีกหลายอยาง เชน ธรรมฉันทะ หรือ กุศลฉันทะ ท่ีเปนคูตรงขามกับ

ตัณหา
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 เร่ือง โลกิยสัมมาทิฏฐิ โลกุตรสัมมาทิฏฐิ มัชเฌนธรรมเทศนา ท่ีเปนคูกับ มัชฌิมาปฏิปทา และเร่ือง 

ลัทธิมิจฉาทิฏฐิ ๓ ท่ีขัดตอหลักกรรม เปนตน 
พุทธธรรมฉบับน้ี แมจะเขียนใหคนสมัยปจจุบันอาน แตดวยเหตุท่ีเนนดานหลักวิชา โดยยึดเอาหลักฐานที่มา

ในคัมภีรเปนสําคัญ ดังน้ัน จึงมีลักษณะท่ีนับไดวา เปนการเช่ือมตอระหวางแบบแผนประเพณี กับสภาพปจจุบัน ยังมิใช

เปนการเสนอพุทธธรรมในรูปใหมแท ท่ีถือเอาสภาพทางจิตและปญญาของยุคสมัยปจจุบันเปนหลัก และดวยภาษาของ

คนสมัยปจจุบันโดยเฉพาะ ดังน้ัน พุทธธรรมภาคประยุกต ท่ีเคยปรารภถึงเม่ือคราวเขียน พุทธธรรมฉบับเดิม น้ัน คง

ยังอาจจะตองมีตอไปอีก 
-------------------- 

                                                 
2151 ดู วินย.อ.๑/๒๖๔; ม.อ.๓/๑๔๗, ๕๒๓; องฺ.อ.๓/๓๙๑ 
2152 ดูการใช เชน ใน วิสุทธิ.๑/๑๓๕; ๓/๑๙ เปนตน. 
2153 เรื่อง ธรรมฉันทะ หรือกุศลฉันทะ ไดเริ่มกลาวไวในงานอ่ืน คือ ในบทความเก่ียวกับการศึกษา และปรัชญาการศึกษา ในชวง พ.ศ.

๒๕๑๖ ถึง ๒๕๑๘ 



๑๑๕๐  พุทธธรรม 
 

พุทธธรรมฉบับน้ี ถือหลักฐานทางคัมภีรเปนสําคัญ จึงเต็มไปดวยขอความที่แปลจากคัมภีรภาษาบาลี ท้ัง

พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีรอ่ืนๆ สําหรับพระบาลี คือความในพระไตรปฎกน้ัน แมวาจะแปลตรงจากฉบับ
เดิมท่ีเปนภาษาบาลี เพราะเปนหลักฐานข้ันตน แตก็ไดอาศัย พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เปนท่ีปรึกษา ไดรับ
ประโยชนมิใชนอย สวนคัมภีรภาษาบาลีรุนหลังตอๆ มา ท่ีแปลเปนภาษาไทยแลว มีเปนจํานวนนอย อันใดพออาศัยได 

ก็ไดใชปรึกษาบาง ประกอบบาง ไปตามควร คัมภีรใดยังไมไดตีพิมพในประเทศไทย หรืออุปกรณการศึกษาคนควา
คัมภีรอยางใดๆ ยังไมไดจัดทําในประเทศไทย ก็ไดอาศัยงานท่ีพิมพในประเทศอังกฤษบาง พมาบาง เปนสวนเสริม จึง

ขอจารึกคุณความเกื้อกูลท่ีไดรับจากแหลงเหลาน้ันไว ณ ท่ีน้ีดวย 
การท่ี พุทธธรรมฉบับแกไขเพ่ิมเติมและขยายความน้ี เกิดมีข้ึนได ก็ดวยอาศัยศรัทธา และความดําริท่ีจะ

จัดพิมพของ ศาสตราจารยระวี ภาวิไล เปนเหตุเร่ิมตน ดังไดกลาวแลว ดังน้ัน จึงถือวา ทานผูศรัทธาริเริ่ม และ

ดําเนินการจัดพิมพน้ี เปนผูมีอุปการะอยางสําคัญแกความสําเร็จของหนังสือน้ี 
อน่ึง หนังสือ พุทธธรรมฉบับแกไขเพ่ิมเติมและขยายความ เลมน้ี สืบเน่ืองมาจากหนังสือ พุทธธรรมฉบับเดิม 

ท่ีพิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๔ พุทธธรรมฉบับเดิม น้ัน เกิดมีข้ึนดวยอาศัยความดําริ และการอาราธนาของโครงการตํารา

สังคมศาสตรและมนุษย สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย โดยมี นายสุลักษณ ศิวรักษ เปนผูติดตอ และ

ประสานงาน จึงถือวา ทานผูดําริ และติดตออาราธนาครั้งน้ัน เปนผูมีอุปการะแกงานน้ีอยางสําคัญเชนเดียวกัน  
แมวาผูเขียนเองจะมีความต้ังใจท่ีจะเขียน และท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมขยายความหนังสือพุทธธรรมอยูแลว ก็จริง 

แตถาไมไดอาศัยการอาราธนา และการบอกแจงความจํานงเปนเหตุกระตุนเตือนแลว ก็จะตองรีรอลาชาอยู และแนนอน

วาหนังสือจะยังไมสําเร็จในบัดน้ี  
ดังน้ัน ผูเขียน นอกจากจะขออนุโมทนากุศลเจตนาของทานผูตนคิดท้ังสองคราวน้ัน ในฐานะท่ีเปนเจาภาพแลว ยัง

ขออนุโมทนาเปนสวนพิเศษอีกอยางหน่ึง ในการท่ีทานไดชวยใหผูเขียน มีเหตุบีบรัดตนเองใหเรงทํางานน้ีจนเสร็จสิ้น 
ในการจัดพิมพครั้งน้ี คุณสุนัย เศรษฐบุญสราง เปนกําลังอาสาสมัครสําคัญยิ่ง ท่ีทําใหงานสําเร็จ โดยไดเปนหัว

แรงในการจัดทําอารตเวิรค เปนผูประสานงาน และรับภาระดานธุรการทุกอยาง ไดเสียสละอยางมากในหลายๆ ดาน 

และอดทนตองานท่ียืดเยื้อเร้ือรังจนเสร็จลุลวง จึงขออนุโมทนา คุณสุนัย เศรษฐบุญสราง พรอมท้ังคณะเพ่ือนผูรวมทํา
อารตเวิรค ไว ณ ท่ีน้ีเปนพิเศษ ในการดําเนินการขั้นตน คุณบัญชา เฉลิมชัยกิจ ไดชวยเหลือ ทําใหงานดานธุรการเขาสู
รูปท่ีเปนมาอยางปจจุบัน และรานเม็ดทราย ท่ีตีพิมพอักษรคอมพิวกราฟค ก็ไดทํางานดวยความเอื้อเฟอ 

ในดานการจัดเตรียมตนฉบับ ผูท่ีมีศรัทธาเสียสละชวยพิมพดีดตนฉบับของพุทธธรรมเลมใหมน้ี ยังคงเปนบุคคล
เดียวกับผูพิมพดีดตนฉบับพุทธธรรมเลมเดิมน่ันเอง คือ คุณชลธีร ธรรมวรางกูร ซ่ึงไดชวยพิมพดีดตนฉบับงานของ

ผูเขียนแทบทุกเร่ือง ท่ีไดผานออกมาแลว นับวาเปนผูมีอุปการะแกงานน้ีเปนอยางมาก จึงขออนุโมทนาไวดวยเชนกัน 
อน่ึง ขอขอบพระคุณ ทานเจาคุณวิสุทธิสมโพธิ รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีไดชวยรับภาระ

ตรวจปรูฟหนังสือพุทธธรรมน้ี ตลอดเวลา ๕ เดือน ท่ีผูเขียนไมอยูในประเทศ   
ทางดานวัดพระพิเรนทร ซ่ึงเปนท่ีไดอาศัยอยูเขียนหนังสือ มีบุคคลภายในหลายบุคคลผูไดคอยขวนขวายชวย

ดูแลเอ้ือเฟอจัดอํานวยความเก้ือกูลในความเปนอยูประจําวัน แมกระท่ังคอยจัดแบงอาหารท่ีบิณฑบาตไดมาถวาย ทําให

งานเขียนท่ีตองเรงรัดทําอยางหนัก และอุทิศเวลาจริงจังน้ี ดําเนินมาไดตลอดไมติดขัด โดยเฉพาะ คือ พระมหา อินศร 

จินฺตาป ฺโ พระภิกษุถวัลย สมจิตฺโต พระภิกษุฉาย ป ฺาปทีโป พระภิกษุคํานวณ สิทฺธิฉนฺโท และนายสมาน คง

ประพันธ พระมหาอินศร จินฺตาป ฺโ น้ัน นอกจากเกื้อกูลในดานความเปนอยูท่ัวไปแลว ยังไดชวยงานเรียงลําดับตน

ศัพทสําหรับทําดรรชนีดวย   
นับวาทุกทานทุกคนท่ีกลาวถึงแลวน้ี ไดมีสวนชวยทําหนังสือพุทธธรรม และช่ือวาไดบําเพ็ญกุศลรวมกันในการ

ยังธรรมวิทยาทานน้ีใหสําเร็จ จึงขออนุโมทนาขอบคุณ ขอบใจ ในความรวมแรงรวมใจและความสนับสนุนของทุกทานไว 

ณ โอกาสน้ี. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ) 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ 



 

 
 

บันทึกการจัดทําขอมูล 
โดย  

นายแพทย ณรงค เลาหวิรภาพ 

 ผม กับ คุณสุรเดช พรทวีทัศน เปนเพื่อนกันตั้งแตสมัยเปนนักเรียนมัธยม ท่ีโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
ตอนปลายป พ.ศ. ๒๕๕๐ ชวงเทศกาลลอยกระทง คุณสุรเดชไดมาเท่ียวเชียงใหม และเราไดพบปะกันท่ี

รานอาหารแหงหนึ่ง ในระหวางน้ัน ไดมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการดําเนินการปรับปรุงหนังสือพุทธธรรม โดยจะ
พิมพลงในคอมพิวเตอร เปนดิจิตอลไฟล เนื่องจากในเวลานั้น ตนฉบับท่ีเปนไฟลคอมพิวเตอรไมมี การท่ีจะ

จัดพิมพหนังสือใหมในแตละครั้ง ตองใชการทําสําเนาจากตนฉบับเดิม ทําใหไมสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของ
หนังสือใหแตกตางออกไปได ไมสามารถเพ่ิมเติมปรับปรุงเน้ือหา เน่ืองจากจะไปกระทบกับการเรียงหนาดัชนี

ของเดิม (หนังสือพุทธธรรม มีหนาท่ีเปนดัชนี จํานวนรอยกวาหนา คิดเปนคําราวๆ ๓ หม่ืนกวาคํา)   
เกี่ยวกับหนังสือพุทธธรรมนั้น ผมเคยไดยืมหนังสือน้ีมาจากอาจารยหมอทานหนึ่ง ต้ังแตสมัยท่ีผมยังเปน

นักศึกษาแพทย แตก็ไมคอยไดเปดอาน สุดทายจึงไดนําไปคืนทานเสีย ก็พอจะรูเพียงวาหนังสือเลมนี้คงเปน
หนังสือท่ีมีคุณคาอยางมาก เน่ืองจากไดเคยติดตามผลงานอื่นๆ ของทานพระอาจารยพระพรหมคุณาภรณ มา
พอสมควร   

เมื่อคุณสุรเดชไดปรารภเกี่ยวกับการจัดพิมพเน้ือหาของหนังสือลงเปนฉบับคอมพิวเตอร เพื่อจะไดถวาย
แดทานพระอาจารยพระพรหมคุณาภรณ เพื่อใชในการปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือหาหนังสือ ผมจึงไดเอยปากขอรับ
เรื่องมาดําเนินการ โดยคิดวา การเอาตนฉบับมาพิมพลงในคอมพิวเตอร เปนดิจิตอลไฟลน้ัน ไมนาจะยากเย็น
อะไร แตอีกใจหน่ึงก็นึกสงสัยวา เรื่องงายๆ แคนี้ ทําไมถึงไมมีคนอาสาทํา  

ครั้นพอไดเริ่มลงมือพิมพ จึงคนพบคําตอบวา อันท่ีจริงแลว การจัดพิมพมีปญหาในข้ันตอนตางๆ ท่ีตอง

นํามาวางแผน เพื่อหาทางแกไขกันหลายเร่ืองทีเดียว ดวยเนื้อหาท่ีมาก คําศัพทท่ียาก และรายละเอียดตางๆ ท่ี

ตองไมผิดพลาด ทําใหกวาจะเสร็จ ก็ใชเวลาดําเนินการมาจนถึงปลายป ๒๕๕๓  

เหตุท่ีตองใชเวลาในการจัดพิมพนานถึง ๓ ปน้ัน พอจะเรียบเรียงปญหา และแนวทางแกไขได ดังน้ี  

๑. ขั้นตอนการพิมพตนฉบับ ในการพิมพหนังสือท่ีมีจํานวนพันกวาหนา และเปนภาษาทางธรรม ท่ีไม

คุนเคยสําหรับคนทั่วไป อีกท้ังมีระบบการจัดรูปแบบของหนังสือท่ีเปนลักษณะเฉพาะ แตไดวาจางผูพิมพถนัดการ
พิมพเอกสารทั่วไป ทําใหมีขอความท่ีผิดจากตนฉบับเปนจํานวนมาก ตองกลับมาตรวจสอบความถูกตอง และ

แกไขตนฉบับ  
ในข้ันตอนนี้ ทางคุณสุรเดชไดขอความรวมมือจากทางธรรมสภา

2154  ระดมคนมาชวยกันตรวจสอบ

ตนฉบับ และสงกลับมาแกไขถึง ๓ รอบ ซึ่งแตละรอบก็กินเวลาหลายเดือน หลังจากการตรวจทานถึง ๓ รอบ ก็

                                                 
2154

 รายชื่อคณะทํางานฝายคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑. ดร.อธิเทพ ผาทา ๒. ดร.ศศิวรรณ กําลังสินเสริม ๓. 
พระมหาสมพงษ คุณากโร ๔. นางสาวสมอุรา สินทวีวงศ ๕. นายธานี สุวรรณประทีป  



๑๑๕๒  พุทธธรรม 
 
ม่ันใจวามีความถูกตองสมบูรณดีแลว (แตภายหลัง ระหวางการทําดัชนี ก็พบขอความที่พิมพผิด ตกหลนอยู 
หายไปท้ังยอหนาก็มี) จึงไดเริ่มทําการทําเครื่องหมายดัชนีลงในตนฉบับ   

๒. ขั้นตอนน้ี เปนข้ันตอนที่ผานไปไดยากที่สุด เนื่องจากจํานวนคําท่ีตองคนหา มีมากมาย และกระจัด

กระจายไปทั้งเลม ดูแลวเรื่องนี้จะเกินความสามารถของผม ท่ีจะทําไดเพียงลําพังคนเดียว แตการจะแบงงาน

ออกเปนสวนๆ ก็ยังนึกวิธีการไมออก เพราะการทําดัชนี ตองเรียงกันไปจาก ก.-ฮ. และจะคนหาทีละคําไปจน
หมดเลม ดูจะเปนงานที่ตองใชกําลังคนและเวลามาก   

ไดทดลองทําในตอนแรก ก็ไมสามารถทําได พยายามหาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมาชวยใหงานเร็วข้ึน ก็ไมพบ

ท่ีนํามาใชดวยกันได จนในท่ีสุด หลังจากผานการลองผิดลองถูกมาหลายแบบ สรุปงานน้ีไมสามารถทําไดดวยตัว
ของผมเพยีงคนเดียว จึงตัดสินใจวา ตองหาผูชวยมาทํางานเต็มเวลา พอดีกับคุณอัญชุลี จันทรฟา ซึ่งเคยชวยจัด
งานภาวนาของทางหมูบานพลัม (ทานติช นัท ฮันน) มีเวลาวาง และกําลังจะมาอยูท่ีเชียงใหม จึงไดมาชวยเปน
กําลังหลักในการจัดวางดัชนีลงในเนื้อหา     

แนวคิดของการทํางานตรงนี้ คือ การทําตารางคําขึ้นมาใหม โดยจัดพิมพทุกคําในดัชนี ลงเปนไฟล 
EXCEL  โดยทุกคําจะมีเลขหนากํากับ เพื่อนํามาใชระบุตําแหนงลงในหนาตางๆ ของหนังสือ ซึ่งการพิมพตรงน้ีก็
ยังมีรายละเอียดปลีกยอยลงไปอีก เพราะในดัชนีนั้น มีประเภทของคําท่ีจะคนควาอยูหลายแบบ บางคําเปนคํา
เดี่ยวๆ ก็ไมยาก แตสวนใหญจะเปนดชันีชนิดที่มีคําบรรยาย ซึ่งคําบรรยายนั้น อาจจะไมตรงกับเน้ือหาในหนังสือ

ก็ได ทําใหตองใชการตีความควบคูกันไป คนทําตองอาน และจับใจความไปดวย ทําใหใชเวลามากทีเดียว  
คําดัชนีอีกประเภทหน่ึง จะเปนการอางอิงเปนชวงของหนา บางครั้งก็อางไปจนจบบทก็มี   
คําดัชนีตรงท่ีเลขหนาเปนหนาท่ีมี / เน่ืองจากมีการแทรกเนื้อหาเขามาใน  แตไมสามารถเล่ือนหนาดัชนีได  
คําดัชนีท่ีอางอิงตรงเชิงอรรถ ซึ่งบางคําก็อางอิงท้ังเนื้อหาหลัก และเชิงอรรถอยูในหนาเดียวกัน แตการทํา

ดัชนี ตองแยกออกมา เพื่อใหผูอานทราบวา คําน้ีมีการอางอิงอยูสองตําแหนงในหนึ่งหนา   
แตจากการตัดสินใจสรางตารางคําข้ึนมา ทําใหเราสามารถใชคําส่ังของโปรแกรมมาเรียงหนา เพื่อใหทราบ

วา ในแตละหนามีคําใดบาง ท่ีใชทําดัชนี จึงทําใหสามารถแบงงานออกมาเปนสวนๆ เพ่ือลงดัชนีได ข้ันตอนของ
การพิมพตารางคําดัชนี และการคนหาคําเพื่อลงดัชนี กินเวลาประมาณ ๕-๖ เดือน      

๓. หลังจากการลงดัชนีเสร็จส้ิน ก็เปนขั้นตอนของการตรวจสอบอีกรอบหน่ึง ซึ่งพบวายังมีคําท่ีตกหลน
และไมไดพิมพลงในตารางคําอยูอีกจํานวนหน่ึง ซึ่งตองทําเพิ่มเติมใหสมบูรณ เชน ดัชนีท่ีตามคําวา ดู...., และ
ดู......, ดท่ีู.....ฯลฯ แตตอนนี้ คุณอัญชุลี ไมไดอยูเชียงใหมแลว ผมจึงตองขอความชวยเหลือจากคุณสุภัทรี 
เลาหวิรภาพ ภรรยาของผม มาชวยรับงานในสวนท่ีเหลือเพื่อใหเสร็จสมบูรณ ซึ่งก็กินเวลามาจนถึงวันท่ี ๑๙ 
ต.ค. ๒๕๕๓ เปนวันที่แกไขไฟลเปนครั้งสุดทาย และไดมอบใหกับทานพระอาจารยพระพรหมคุณาภรณ เพื่อใช
ในการเรียบเรียง เพิ่มเติมเนื้อหาตอไป  
 
 

                                                                                                                                                        
 



 

บันทึกไวระลึก 

เม่ือ ๔๐ ปลวงแลว  หนังสือ พุทธธรรมฯ น้ี  พิมพเสร็จเปนเลมครั้งแรก  โดยรวมอยูในหนังสือชุด "วรรณ-

ไวทยากร" ซึ่งเปนชุมนุมบทความทางวิชาการ ท่ีโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตร

แหงประเทศไทย จัดพิมพถวาย พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ในโอกาสท่ีพระชนมครบ ๘๐ 

พรรษาบริบูรณ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  
ตอมาอีก ๑๐ ป ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ หนังสือ พุทธธรรม น้ันเขาสูการพิมพครั้งใหญ ซ่ึงใช

เวลานาน โดยคณะระดมธรรม และธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูขอพิมพ เสร็จเม่ือวันวิสาขบูชา พ.ศ. 

๒๕๒๕ เลมหนังสือขยายขนาด และมีความหนาเพิ่มจาก ๒๐๖ หนา เปนเกิน ๑,๐๐๐ หนา จึงเรียกชื่อใหตางออกไป

วา พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พรอมท้ังเปนเหตุใหตอมาตองมีชื่อกําหนดหมายหนังสือพุทธธรรมเกาท่ี

มีมาแตแรกวาเปน พุทธธรรม ฉบับเดิม  
ในระบบการพิมพสมัยกอนน้ัน เม่ือพิมพหนังสือครั้งหน่ึง ก็จัดเตรียมตัวหนังสือขึ้นแทนพิมพกันครั้งหน่ึง 

พิมพเสร็จแลว ก็แลวกันไป ถาจะพิมพใหม ก็ตองจัดเตรียมอยางน้ันใหมท้ังหมด ดังน้ัน ยิ่งหนังสือมีขนาดใหญ ก็

ยิ่งพิมพใหมไดยาก ถาจะใหสะดวกข้ึน ก็ตองใชวิธีถายแบบจากหนังสือเกา ซึ่งเปนเหตุใหการเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงใดๆ แทบไมอาจเปนไปได  
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ก็ประสบปญหาดังวาน้ัน เม่ือเปนเลมใหญแลว แมจะหวัง

มานานนักวาจะเพ่ิมเติม ท้ังท่ีสวนซึ่งจะเพ่ิมเติมน้ัน เทียบกันแลวนอยกวาในชวง ๑๐ ปแรกที่ขยายเลมออกไป แต

คราวน้ี ตองรอการจัดเตรียมขอมูลใหม เวลาผานไปๆ ถึงบัดน้ีอีก ๓๐ ป งานท่ีต้ังใจจึงสําเร็จ ดังท่ีปรากฏตัวใหม

เปนหนังสือเลมเดิมท่ีตัดชื่อใหสั้นเรียกงายข้ึนวา พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ี 
ระหวางกาลเวลายาวนานกวาหนังสือเลมน้ีจะสําเร็จดังท่ีปรากฏน้ี ไดมีเหตุการณเกี่ยวของหลายอยางเกิดข้ึน 

และมีทานท่ีรวมใจเก้ือกูลและเกื้อหนุนในดานตางๆ ทางตรงบาง ทางออมบาง โดยมิตองบอกกลาวขอรองเลย 

จํานวนมาก เม่ือเรื่องราวผานและงานลุลวงไป ควรจะไดจารึกเรื่องราวและอุปการะไว 
บันทึกตอไปน้ี โดยท่ัวไป ผูอานผูใชหนังสือคงไมเกี่ยวของท่ีจะตองอาน แตเขียนไวเปนบันทึกเพ่ือระลึก เหมือน

จะใหเรื่องราวท่ีเกี่ยวของคงอยูดวยกันกับหนังสือ ทานผูใดสนใจอาน ก็อาจถือวาไดรูเรื่องพวงแถมประเทืองใจ 

ตอไดนิด แลวติดคางนาน ปดรายการไป ๒๕ ป 

เรื่องราวแตเริ่มแรก เม่ือครั้งโครงการตําราฯ อาราธนาเขียนหนังสือ ท่ีทําให พุทธธรรม ซ่ึงตอมาเรียกวา ฉบับ

เดิม เกิดข้ึน โดยมีเลขานุการของโครงการตําราฯ ไดแก อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ เปนกลไกผลักดันใหงานกาว

ดําเนินไปจนลุลวง ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ และเหตุการณสําคัญครั้งตอมา ท่ีทําให พุทธธรรม น้ันขยายเปน พุทธธรรม 

ฉบับปรับปรุงและขยายความ โดย ศาสตราจารยระวี ภาวิไล ผูประสานงานคณะระดมธรรม และผูอํานวยการธรรม

สถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูแจงขอจัดพิมพ ตลอดจนไดมีหลายทานเก้ือหนุนชวยงานดานตางๆ จน

หนังสือเสร็จในชวงตนแหงการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ปใน พ.ศ. ๒๕๒๕ น้ัน ไดเขียนเลาไวเปน “บันทึกของ
ผูเขียน” ทายเลมของ พุทธธรรม ฉบับดังกลาวน้ันแลว 

แทบจะทันทีท่ีงานเขียน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เสร็จ และตนฉบับเขาสูกระบวนการตีพิมพ 

ความคิดท่ีจะเขียนเพ่ิมเติมก็ไดเกิดขึ้นแลว  



๑๑๕๔  พุทธธรรม 
 

ท้ังน้ี โดยปรารภวา ในการเขียนขยายความท่ีผานมา ยิ่งงานกาวไป การขยายก็ยิ่งพิสดารข้ึน ทําใหบทปลายๆ 

มีเน้ือความยืดยาวขึ้นๆ พอเทียบกัน บทตนๆ กลายเปนสั้นมาก แตจําตองปลอยไปกอน พรอมกับคิดวาจะตองหา

โอกาสเขียนขยายบทตนๆ ใหมีเน้ือความเพ่ิมขึ้นพอสมดุลกัน 
อยางไรก็ตาม มีเรื่องท่ีถึงโอกาสควรจะจัดการใหเสร็จไปกอน กลาวคือ ผูเขียนมีโรคสําคัญประจําตัวหลาย

อยาง และอยางหน่ึงคือโรคกระดูกพรุนในกะโหลกศีรษะอักเสบเรื้อรัง (mastoiditis) แมวาจะไดรับการผาตัดแกไข
ไปแลวอยางสําเร็จผลดี โดย น.พ.ธํารง ธีรานุตร ท่ีวชิรพยาบาล เม่ือใกล พ.ศ.๒๕๑๐ แตเพราะแกวหูซ่ึงขาดมากอน

ยังไมไดรับการแกไข เช้ือโรคจึงเขาไปทําใหเกิดการอักเสบลามเขาไปถึงกระดูกพรุนน้ันอยูเรื่อยๆ มีอาการปวด

กระดูกกะโหลกศีรษะอยางคอนขางเปนประจําตลอดเวลาเกินกวาสิบป มีความทรมานเปนอันมากตลอดมา  
ระหวางท่ี พุทธธรรมฯ จะเขาโรงพิมพ งานเพลาลงเหมือนเปดชองให เปนจังหวะเหมาะ ณ วันท่ี ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๒๕ ก็ไดรับความเกื้อการุณยจาก พ.อ. น.พ. ชาญ สุวรรณวิภัช จัดใหเขารับการผาตัดใน ร.พ.พระ

มงกุฎเกลา โดย พ.อ. น.พ. สมศักด์ิ จันทรศรี ผาตัดดู mastoid และทําแกวหูเทียม แลวตอแตน้ัน ก็นับวาปลอด

โปรงจากโรคน้ี พรอมกับได พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ สําเร็จมาในเดือนพฤษภาคมปน้ัน 
ความคิดท่ีจะเขียนขยายความในบทตนๆ ของ พุทธธรรมฯ ยังคางอยู แตไมไดโอกาส และถึงตอนน้ีก็มีงาน

ใหญแทรกเขามา คือตองยอนกลับไปทํางาน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ท่ีไดถวายโอกาสใหมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพจําหนายนํารายไดเขาเปนทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ต้ังแตป ๒๕๑๘ เรื่อยมา 
เรื่องเกิดขึ้นเม่ือคุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย ไดมีศรัทธาในหนังสือน้ีมาก ถึงกับไปซ้ือหนังสือจากมหา

จุฬาฯ ท้ังนําไปแจกเอง และนํามาถวายใหผูเขียนแจก จนเม่ือหนังสือจวนหมด จึงขออนุญาตพิมพขึ้นใหม โดยแจง

ความประสงคในเดือน พ.ค. ๒๕๒๕ ตอนท่ี พุทธธรรม นับวาเสร็จพอดี ฝายมหาจุฬาฯ ก็จะพิมพดวย แตพอคิดจะ

พิมพจํานวนมาก ก็ไมมีทุนพอ คราวนั้น คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็ชวนญาติมิตรรวมกันต้ัง “ทุนพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสน ” ถวายแกมหาจุฬาฯ เพ่ือใหพิมพไดท้ังในคราวน้ัน และในระยะยาวสืบไป  

แตการพิมพไมงาย ปรากฏวาอารตเวิรคท่ีจัดทําไวเดิมในระบบโมโนไทป (Monotype) ไดผุพังเสียไปแลว 

จะตองจัดทําใหมในระบบท่ีกาวแซงขึ้นมาวูบหน่ึงในเวลาน้ัน คือ ระบบคอมพิวกราฟก (Compugraphic) และ

ผูเขียนไดถือโอกาสเพ่ิมเติมเน้ือหนังสืออีกไมนอย แตความยากและสิ้นเปลืองเวลาอยูท่ีงานทําอารตเวิรค กวาจะได

เริ่มงาน ก็ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖  
พรอมกันน้ัน ในบรรดาโรคท่ีรุมเราเรื่อยมา บางโรคไดพาใหถูกรับเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพหลโยธิน 

นับแต พ.ศ. ๒๕๒๖ น้ัน รวม ๓ คราว โดยมีนายแพทยเกษม อารยางกูร พ่ีชายของตนเอง เปนผูอํานวยการดูแล

รักษา และระหวางน้ัน คุณประพัฒน และคุณหมอกาญจนา เกษสอาด และคุณหมอสุมาลี ตันติวีรสุต ก็ชวยตาม

แกปญหาโรคาพาธท่ีเคียงคูกับงานไปเรื่อยๆ 
เน่ืองจากระบบการพิมพเวลาน้ันไมมีตัวอักษรโรมันท่ีจะพิมพคําบาลี โยมสั่งทําอุปกรณพิเศษมาจากบริษัทตน

ทาง ก็มีประสิทธิภาพไมพอ ตองจัดแตงดวยมือ โดยอาศัยความรวมแรงประสานกันระหวางผูเขียนกับผูเรียง

ตัวพิมพ ในการน้ี คุณบุญเลิศ วุฒิกรคณารักษ แหงบริษัท ยูนิต้ีโพรเกรส จํากัด มีความเพียรท่ีจะสูกับงานท่ียาก 

งานจึงเดินหนาไปได แตกวาหนังสือจะเสร็จก็แสนนาน เขาพรรษาใหมไปถึงวันท่ี ๑๒ ส.ค. ๒๕๒๘ แลว 

แตกอนท่ีงาน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม จะเสร็จน้ี ศาสตราจารยระวี ภาวิไล ก็ไดแจงไว

แลววาจะพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ อีกเปนครั้งท่ี ๓ และพอดีทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ก็ประสงคจะพิมพเชนกัน ครั้นศาสตราจารยระวี ภาวิไล ไดทราบเชนน้ัน ก็ถวายโอกาสแกมหาจุฬาฯ ใหเปนเจาของ

การพิมพครั้งท่ี ๓ แทนไป 



บันทึกไวระลึก   ๑๑๕๕ 
 

  

ขอสําคัญอยูท่ีวา เม่ือไดรับแจงขอใหมีการพิมพครั้งใหม ผูเขียนซึ่งไดคิดไวนานแลววาจะขยายความบทตนๆ 

ก็จึงตองเรงเขียนใหทันกอนจะพิมพครั้งท่ี ๓ น้ัน  
อยางไรก็ดี อีกดานหน่ึงคือโรคท่ีติดอยูกับตัว ก็กาวหนาดวย โรคเดนเวลานั้นคือระบบหายใจ โดยมีปอดที่

ชํารุดเปนทุนเกามาต้ังแตเปนวัณโรคข้ันรุนแรงกอนน้ัน ๒๐ กวาป ไอเปนเลือดมากมาย ครั้นหายแลวก็มีแผลเปนท่ี

ขั้วปอด และคุณหมอหลายทานวาเปนหืดในระดับหน่ึง แลวลาสุดเม่ือกลับจากอเมริกามาถึงวัดในป ๒๕๒๔ พอเจอ

อากาศยานวรจักร ซ่ึงมีมลภาวะสูงมาก ก็ทรุด จากน้ัน โรคปอดก็หนักลงๆ เคียงคูมากับงาน  
พอ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม เสร็จ อาการของโรคมาถึงขั้นพูดแทบไมออกแลว ใครมาหา 

แมแตพูดกับเขาคนเดียวน่ังอยูใกลๆ ก็ตองใชแรงตะเบ็งแลวเจ็บหนาอก ญาติโยมบอกวาอยูท่ีวัดเดิมตอไปไมไดแลว 

เตรียมหาท่ีใหยายไปอยูนอกเมือง แตไมทันเสียแลว เพราะถึงเวลาเขาพรรษาป ๒๕๒๘ ดังท่ีวาขางตน 
ในพรรษาป ๒๕๒๘ น้ัน เปนอันวาจะตองเขียนสวนขยายในบทตนๆ ของพุทธธรรมตามที่ต้ังใจไวใหเสร็จ แต

ก็จะตองทนอยูกับสภาพที่ลําบากของระบบการหายใจที่ทรุดมากอยางน้ัน แลวก็ปรากฏวา ทางฝายโยมไดจัด

เตรียมการแกปญหาไวขั้นหน่ึงแลว  
พอเขาพรรษา โยมก็นิมนตออกไปอยูท่ีอ่ืนแบบรายวัน คือ ทุกเชา คุณโยมชม และโยมคุณหญิงกระจางศรี 

รักตะกนิษฐ จัดรถมารับจากวัดไปน่ังเขียนพุทธธรรม ท่ีศาลากระจก ในเขตบานของคุณเล็ก นันทาภิวัฒน โดยมีคุณ

อ่ิมจิตต ศิลป อํานวยความสะดวกแทนเจาบาน พอเย็นลง รถก็พากลับมาสงเขาวัด 
ท่ีศาลากระจกน้ัน ทุกวัน โยมชม คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และโยมหมอจรูญ ผลนิวาส จัดภัตเพล

ถวาย โดยมีผูใกลชิดรวมคณะ เชน อาจารยลดา รัตกสิกร และอาจารยเลิศลักษณ บุณยะกมล ท้ังน้ีตลอดพรรษา 

ตอเน่ืองมา จนจะสิ้นป ๒๕๒๘ กระท่ังงานเพ่ิมเติมพุทธธรรมสวนน้ันสําเร็จ  
เวลาประมาณ ๕ เดือนต้ังแตเขาพรรษา จนสิ้นป ๒๕๒๘ พุทธธรรมท่ีเพ่ิมเติมเสร็จ มีเพียงสวนเดียว คือบท

ท่ี ๓ ไตรลักษณ ซ่ึงจําเปนท่ีสุด เพราะท้ังสําคัญ และของเดิมน้ันสั้นท่ีสุดเพียง ๑๓ หนา เทียบไมไดเลยกับเลมใหญ

ท่ีขยายเปนพันหนา สวนท่ีเขียนเพ่ิมเติมคราวน้ีได ๖๗ หนา (บทท่ี ๓ จึงขยายเปน ๘๐ หนา)    
พอขึ้นปใหม ๒๕๒๙ ก็หันไปเรงงานพิมพ แตในระบบการพิมพแบบเกาก็ดังท่ีวาแลว แมวาขณะน้ัน เวลาเพ่ิง

ผานมาหลังพิมพครั้งแรกเพียง ๓ ป อารตเวิรค ฟลม และเพลตยังไมผุก็จริง (ท่ีโรงพิมพเกา อารตเวิรคสูญหายไป 

๑๙๙ หนา) แตจะขยับเขยื้อนเลื่อนอะไรแทบไมไดเลย  
แมแตเลขหนาท้ังหมดก็ตองคงตามเดิม (เลขหนาน้ันเกี่ยวกับดัชนีดวย เพราะในดัชนี ๑๒๖ หนา ตามเปลี่ยนตัว

เลขท่ีมากมายไมไหวแน) จึงตองใชวิธีแทรกของใหมลงไปแลวใชเลขหนาแบบ / ดังท่ีในบทท่ี ๓ น้ัน มีสวนท่ีเพ่ิมเติม 

คือ หนา 70/1-70/52 และ 78/1-78/15 (นอกจากนี้ มีเพ่ิมเล็กนอยในบทท่ี ๔ เปนบันทึกพิเศษทายบท หนา 150-

150/4 และแกไขแทรกเพ่ิมไดบางเล็กๆ นอยๆ กระจายไปในหลายแหง) 

ในขั้นเตรียมงานเขาโรงพิมพน้ี ผูท่ีชวยงานยืนเปนหลัก ในการพิมพดีดตนฉบับให ก็คือคุณชลธีร ธรรม-

วรางกูรเชนเคย (พิมพมาท้ังเลมต้ังแตเริ่มฉบับเดิม) ตอมา ในข้ันเรียงพิมพ คุณชุติมา ธนะปุระ (สุวรรณกุล) ชวย

พิสูจนอักษร ครั้นแลว คุณวรเดช อมรวรพิพัฒน ขอทําดัชนีเฉพาะสวนเพิ่ม ๗๒ หนาน้ีถวาย (ได ๗ หนา) โดยมี

คุณณรงค หอมจันทรมาชวย แลวคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ กับคุณวรเดช และคุณณรงค นําสําเนาตนฉบับไปอาน

แทนผูอานท่ัวไป และเสนอแนะทวงติง เพ่ือทําใหรอบคอบรัดกุม แลวการตีพิมพก็เดินหนาไป   
การท้ังหมดน้ันนับวาเรงรีบ เพราะแขงกับปญหาโรคภัย ท่ีบังคับวาตองยายออกไปจากกรุงเทพฯ ใหเร็วท่ีสุด 

และลงทาย การพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ สําหรับมหาจุฬาฯ อันเปนครั้งท่ี ๓ ก็เสร็จ  



๑๑๕๖  พุทธธรรม 
 

จากน้ัน ผูเขียนก็ถูกรับออกจากวัดพระพิเรนทร ไปอยูท่ีศาลากลางสระ นอกเมืองนอกกรุง ในวันท่ี ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๒๙ กอนเขาพรรษา ๓ วัน เปนการยายพนจากกรุงเทพฯ ไปอยางถาวร ไมยอนกลับมาอยูอีกเลย  
พรอมกับท่ีหนังสือ พุทธธรรมฯ ก็เปนอันจบยุคปดรายการ เลิกรางานมาตลอดเวลา ๒๕ ป 

ชีวิตกรุงกลางมลพิษปดไป เปดฉากใหม พลิกผันไปทันที  
ดังวาแลว ถึงแมการออกจากกรุงเทพฯ จะเปนเรื่องรีบดวน แตผูเขียนเองกําลังเรงงานอยางยิ่ง ไมมีโอกาสใส

ใจ เรื่องการยายจึงเปนความขวนขวายดวยความหวงใยของญาติโยม และในขั้นตน จะหาท่ีถาวรก็ไมทัน จึงเพียงให

มีท่ีพักฟนฟูสุขภาพชั่วคราวพอพนจากอากาศกรุงเทพฯ ไปกอน ฝายผูเขียนเรงเรื่องหนังสืออยางเดียว ก็ไดแตเพียง

ทราบแลวอนุโมทนา  
สถานที่ไปพักน้ี เรียกวา “ศาลากลางสระ” ทางโยมเลาวา คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ไดรับแจงผานทางคุณ

รังสิต และอาจารยวารุณี เลิศศิริ วา ระหวางหาสถานท่ีถาวรยังไมลงตัวน้ี คุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร ขอ

นิมนตพระไปพักท่ีศาลานั้น อันเปนอาคารท่ีคุณบุญเจิดไดสรางไวในสระนํ้าใหญ โดยยังไมไดใชทํากิจทําการอะไร

เลย ภายในแคมปเครื่องจักรกล ท่ีลําลูกกา ปทุมธานี  
เม่ือไปพักจะเขาพรรษา ๒๕๒๙ โยมก็ถวายศาลาน้ัน อันมีขนาด ๘ x ๘ เมตร โดยต้ังปายเปน “สถานพํานัก

สงฆศาลากลางสระ เพ่ือฟนฟูสุขภาพ (ชั่วคราว)” และไดเปนท่ีจําพรรษาอยูนานถึง ๓ ปเต็ม  
(ตอมา เม่ือพระไปอยูท่ีวัดญาณเวศกวันแลว คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ก็ใหชางถอนศาลายายขึ้นไปต้ังท่ีสถาน

พํานักสงฆสายใจธรรม ใหเปนศาลากลางสระ บนเขาดงยาง ซ่ึงในขณะน้ี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูเขียนไดมาอยูจําพรรษาอีก 

คลายกับเม่ือ ๒๕ ปกอนโนน แตคราวนี้พักอยูรูปเดียว และวาระน้ี เปนโอกาสท่ีไดหันกลับมาตรวจชําระจัด

ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ น้ัน เปนความหมุนเวียนมาใหม เม่ือเวลาผานไปหน่ึงเสี้ยวศตวรรษ) 
ในการยายจากวัดพระพิเรนทร ไปอยูท่ีศาลากลางสระคร้ังน้ัน มีพระสมัครไปอยูดวย ๒ รูป คือ พระมหาอินศร 

จินฺตาปฺโ (ปจจุบัน คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ) และพระฉาย ปฺาปทีโป (ปจจุบัน คือ พระครูสังฆรักษ

ฉาย ปฺาปทีโป) ซ่ึงอยูดวยกันตลอด ๓ พรรษานั้น จนไดเปนพระ ๓ รูปแรกซ่ึงมาจําพรรษาท่ีวัดญาณเวศกวัน  
การไปพักท่ีศาลากลางสระน้ี เปนการเปลี่ยนฉากชีวิตแบบพลิกผันพนสภาพเกา มาสูบรรยากาศใหมอยาง

แทบสิ้นเชิง ตัดตอนจากสภาพตอเน่ืองเกาท่ีเปนมาท้ังหมด ความเปนอยูเปลี่ยนไป วัตถุประสงคของการเปนอยู

เปลี่ยนไป กิจกรรมในชีวิตประจําวันเปลี่ยนไป สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป ผูคนท่ีพบพานเกี่ยวของเปลี่ยนไป แมแต

บุคคลใกลเคียง นอกจากพระ ๒ รูปท่ีมาดวยแลว ก็มีผูใหมท่ีญาติโยมชวนมาอยูดูแลพระ เริ่มดวยคุณวันชัย 

ประคองศิลป และคุณประกาศิต แยมบุญชู ตอดวยคนอื่นๆ กระท่ังคุณขจร เข็มทอง ซ่ึงขับรถไดดวย มาอยูในชวง

ตอจนเขาประจําท่ีวัดญาณเวศกวัน 
เรื่องสําคัญท่ีหยุดหายขาดตอนไปอยางชัดเจน ก็คืองานหนังสือหลักอยาง พุทธธรรม และ พจนานุกรมพุทธ

ศาสตร แมวาจะมีผูสนใจขอพิมพตามโอกาส ก็เปนการพิมพซํ้าอยางเดิมไปเรื่อยๆ ไมมีอะไรเปนท่ีสังเกต งาน

หนังสือเปลี่ยนเปนเรื่องปลีกยอย เลมเล็กๆ นอยๆ ท่ีมีผูลอกเทปมาใหตรวจเพ่ือพิมพแจกกัน แตก็มีหนังสือเชิง

วิชาการดวย เพราะเม่ือพอจะออกไปพูดได ก็มีหนวยงาน สถาบัน และองคกรตางๆ (เฉพาะอยางยิ่ง ท่ีตอเน่ืองท่ีสุด 

คือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) นิมนตไปพูด แลวขอพิมพ งานหนังสือจึงออกมาในแนวใหม 
ท้ังน้ีพอดีวา ป ๒๕๒๙ น้ัน เริ่มเขาสูยุคการพิมพหนังสือดวยคอมพิวเตอร ในระบบ desktop publishing 

โยมไดจัดซื้อเครื่อง Mac Plus ตามดวย Mac SE มาถวาย ผูเขียนตรวจบทลอกเทปแลว ก็สงใหพระครูปลัดฯ 

(ต้ังแตยังเปนพระมหาอินศร) พิมพ แลวรับกลับมาตรวจ สงกลับไปพิมพ ทําดังน้ีเรื่อยมา จนกระท่ังเม่ือไปอยูท่ีวัด
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ญาณเวศกวันแลว งานตรวจบทลอกเทปและจัดพิมพเปนหนังสือเลมยอยๆ อยางท่ีแมเรงก็ไมทันความประสงคของ

ผูขอพิมพน้ี ไดกลายเปนงานหลักท่ีจําตองทําอยางไมรูจักจบสิ้น และกินเวลาแทบท้ังหมดของชีวิตตลอดระยะเวลา

ไมนอยกวา ๒๐ ปตอมา 
งานจรสําคัญท่ีเขามาในป ๒๕๓๐ แลวตอเน่ืองมาจนบัดน้ี ไดแกการท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มโครงการจัดทํา

พระไตรปฎกคอมพิวเตอร ท่ีเรียกยอวา BUDSIR โดยจูๆ ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรท่ีน่ัน ซ่ึงไมเคยรูจักกัน

มากอน คือ ดร.ศุภชัย ต้ังวงศศานต ไดติดตอไปขอปรึกษาเกี่ยวกับพระไตรปฎกบาลีท่ีจะนําลงในคอมพิวเตอร พอ

ทางมหาวิทยาลัยทํางานน้ีเริ่มออกผลสําเร็จในปตอมา โยมก็จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร desktop PC มาถวายใหใช

กับงานใหมน้ัน เลยกลายเปนวาพระครูปลัดฯ ใช Mac พิมพหนังสือ ขณะท่ีผูเขียนใช PC คนพระไตรปฎก 

เรื่องท่ีวามาน้ี เปนเครื่องบอกวา แมจะออกมาอยูนอกเมืองมีชีวิตเปลี่ยนไปและหางไกลญาติโยมนักแลว แต

การดูแลเกื้อกูลพระของฝายโยมก็มิไดลดลงเลย กลับจะยิ่งหนักแนนขึ้นไปอีก เพราะอยูในระยะพึงหวงใยและ

ดําเนินการแกปญหา  
ดังน้ัน นอกจากคณะโยมผูอุปถัมภสถานพํานัก คือครอบครัวคุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร กับคุณ

สุพงษ และคุณนารี ประจุมาศ พรอมดวยมารดา คือโยมยายรวม เพียรอุสาห ท่ีไดดูแลอยางใกลชิดและบริบูรณ

แลว โยมคุณหญิงกระจางศรี และคุณชม รักตะกนิษฐ พรอมดวยเพื่อนสนิทคือโยมหมอจรูญ ผลนิวาส กับท้ังผู

ใกลชิดมิตรสหายและศิษย ซึ่งไดอุปถัมภตลอดมาแตครั้งจําพรรษาท่ีวัดพระพิเรนทร ก็ไดมาดูแลบํารุงสมํ่าเสมอ

ตอมา เครื่องคอมพิวเตอรท่ีกลาวขางตน ก็มาจากโยมคุณหญิงกระจางศรี เปนผูนําคณะในการจัด รวมไปถึงเรื่อง

รถยนตและคนขับ ท่ีเกิดมีเพ่ือการใชงานตามลําดับ โดยพระไมเพียงมิไดออกปากเทาน้ัน แตไมทันไดนึกถึงเลย 
อยางไรก็ตาม ในระยะท่ีพักอยู ณ ศาลากลางสระน้ัน เรื่องหลักแทจริงซึ่งเปนการแกปญหาท่ีมุงหมายในการ

นิมนตพระใหมาพักท่ีน่ัน มี ๒ อยาง คือ การบําบัดโรค และการหาสถานท่ีถาวรซ่ึงเปนสัปปายะสําหรับสุขภาพและ

การทํางานธรรมะของผูเขียน  
ในเรื่องแรก คือการบําบัดโรค พอไปพักท่ีน่ันไมนาน ถึงป ๒๕๓๐ ก็เริ่มมีความกาวหนาชัดเจน โดยคุณหมอ

สุมาลี ตันติวีรสุต ไดเอาธุระติดตอประสานงานอยางจริงจัง ดานโรคปอดหลอดลม นําสงคุณหมอสุชัย เจริญรัตนกุล 

ท่ีโรงพยาบาลศิริราช ไดตรวจและติดตามดู เฉพาะอยางยิ่งไดสั่งยาท่ีเหมาะกัน ไดผล ชวยใหดีขึ้นมาก ประกอบกับ

อากาศนอกกรุงก็ชวย ทําใหสามารถพูดไดพอสมควร ดังท่ีในระยะน้ัน ไดรับนิมนตไปพูดขางนอกไมนอยครั้ง แมวา

จะมิใชโรคที่จะรักษาใหหายไดเห็นชัดๆ และอวัยวะภายในก็บอบช้ํามามากจากโรครายท่ีไดเปนมากอนแลว อีกท้ัง

ตอมา รางกายก็ทรุดโทรมลงตามวัย โรคจึงกลับแรงข้ึนๆ (ใน ๒ ปหลังน้ี การไอยิ่งรุนแรง ในบางชวงแมแตพูดก็

ไมได และขณะเขียนบันทึกน้ี เขาระยะเปลี่ยนฤดู ก็กําลังเกิดอาการอึดอัดในระบบหายใจคอนขางทรมานมาก)  
อีกโรคหน่ึง คือ อาการทองเสียทองเดินประจําวัน ท่ีเปนมา ๒๐-๓๐ ป ทําใหออนเพลีย และไมสะดวกตอการ

เดินทาง คราวหน่ึงไปตรวจท่ี ร.พ.วิชัยยุทธ คุณหมอสมพนธ บุณยคุปต จับตัว giardia ได ก็เลยใหยาถูก ทําใหถึง

ขั้นหมดปญหาไปไดโรคหน่ึง แมวาโรคน้ีจะหวนกลับมาบาง แตเม่ือจับจุดไดแลว ในคราวตอๆ มา ก็แกปญหาไม

ยากนัก (ท่ีวิชัยยุทธน้ี ไดเขาพักรักษาตัวอีกบอยครั้ง เน่ืองจากหลายโรค และทางโรงพยาบาลไดอุปถัมภมาตลอด) 
สวนการหาที่สัปปายะ ก็เปนเรื่องใหญท่ีญาติโยมเอาจริงเอาจังมาก ท้ังดูวัด และดูท่ีสรางวัด โยมทานน้ีมีท่ี

เหมาะท่ีน่ัน โยมทานน้ันมีท่ีเหมาะท่ีโนน ใกลบาง ไกลบาง โยมก็พากันไปและนิมนตพระไปดู แมแตโยมนอกคณะ

บางทานก็ไดยินเรื่องและสนใจ บางทีก็รวมหารวมไปชวยดู เชน คุณธัมมานันทะ เปนอันวาเดินทางกันบอย บางแหง

ก็นิมนตไปทดลองพักดูกอน บางแหงตอนไปดูเปนเขตสีเขียว แตตอมาถูกยกเลิก กลายเปนเขตอุตสาหกรรม 
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เวลาลวงมาๆ วันหน่ึง ขาวมาทางคุณหมอกาญจนา เกษสอาด วามีท่ีดินแปลงหน่ึงอยูดานหลังพุทธมณฑล 

ญาติโยมก็ไปดูกัน ในท่ีสุด ณ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๓๑ โยมท้ังหมดท่ีใกลชิดเรื่อง ก็ไดมีมติลงกันเปนอันเดียววา 

ท่ีดินทางดานหลังของพุทธมณฑลน้ัน เปนท่ีเหมาะสมที่สุด 
คุณยงยุทธ ธนะปุระ และคุณชุติมา ธนะปุระ (สุวรรณกุล) ขายท่ีดิน ๒๕ ไร ท่ีวังนอย (ซึ่งเคยนิมนตพระไป

ทดลองพัก แตยุติวาไมเหมาะเพราะมีสภาพแวดลอมไมดี) แลวนําเงินท่ีได มาซื้อท่ีดินแปลงดังกลาว ๑๑ ไร ๒๔ 

ตารางวา เม่ือไดรับหนังสืออนุญาตสรางวัดจากทางราชการ และสรางกุฏิได ๑ หลังเศษแลว ก็นิมนตพระไปพํานัก 

ต้ังแตวันเขาพรรษาท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เปนตนมา
2155

   
โดยนัยน้ี ผูเขียนก็ไดยายเขามาอยูในวัดอันเปนท่ีถาวร ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๒ แตระหวางความเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญท่ีพลิกผันใหเรื่องตอเน่ืองขาดตอนไปในป ๒๕๒๙ น้ัน มีกิจอีกอยางหน่ึงท่ีถูกลืมวาบหายไป คือ หลังกลับ

จากอเมริกาในป ๒๕๒๔ แลว ปตอมา ทาง Harvard ไดติดตอนิมนตไปสอนอีก แตในระยะน้ัน กําลังเรงงานพิมพ 

พุทธธรรมฯ ตอดวย พจนานุกรมฯ ดังท่ีเลาแลว ซ่ึงเปนงานหนักตอเน่ืองกันหลายป จึงผัดไว แลวขอเลื่อนมาเรื่อยๆ 

จนในท่ีสุดรับปากวาจะไปไดในป ๒๕๓๐ ทางโนนจึงเงียบรออยู (ถามาดูท่ีกุฎีเมืองไทย ก็หายตัวไปแลว) แตพอยาย

ออกจากกรุงเทพฯ สภาพเปลี่ยนไป พบเรื่องราวใหมๆ การไป Harvard เลยถูกกลบลบหายไปเลย กระท่ังไมนานนี้

เอง เปดพบเรื่องน้ีในบันทึกเกาๆ จึงนึกข้ึนได แตก็สายไปนานนักแลว แกไขอะไรไมได  จนครั้งสุดทาย เจอ

อาจารยสแวเรอรมาเมืองไทย ก็เกษียณยายจากฝงตะวันออก ไปอยูถิ่นผูเฒาบนฝงตะวันตกเสียแลว  

โยมทําเพื่อพระ พระพึงมีธรรมเพ่ือโยม  
ไดเลาแลววา  ในวันเขาพรรษา ๑๘ ก.ค. ๒๕๓๒  พระ ๓ รูป ไดรับนิมนตมาเริ่มอยูท่ีวัดญาณเวศกวัน แต

สิ่งกอสราง ท่ีพระเรียกวาเสนาสนะ เพ่ิงสรางเสร็จหลังเดียว เปนกุฏิไมขนาด ๖.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร กั้นเปนหองพระ

อยู ๓ หอง ลูกศิษยอยู ๑ หอง เต็มพอดี และเน่ืองจากเปนกุฏิใตถุนสูง จึงใชใตถุนน้ันเปนเหมือนศาลา

อเนกประสงค ท่ีทําวัตรสวดมนต รับแขก ทําบุญ ทําพิธีทุกอยาง สมบูรณทุกประการ (ขาดอยางเดียว คือ วัน

อุโบสถ ตองน่ังรถไปรวมสังฆกรรมท่ีวัดพระพิเรนทร)  
ท่ีจริง โยมสรางกุฏิ ๒ หลัง แตอีกหลังหน่ึงซ่ึงเล็กขนาด ๖.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร สําหรับเจาอาวาส สรางไมทัน 

เปนกุฏิไมใตถุนสูงเชนเดียวกัน เหมือนกัน เพียงแตเล็กเทาน้ัน แตมีขอพิเศษ คือทําตูหนังสือเปนฝาท้ัง ๔ ดาน ใหเปน

ท่ีเก็บหนังสือท้ังหมด ต้ังแตพ้ืนจดเพดานและรอบทุกดาน เวนแตชองหนาตางกับบานประตู ท่ีสําหรับอยูไดจริงจึงเล็ก

ลงไปอีกมาก และหนังสือท่ีมากก็หนักจนกุฏิทรุดในเวลาตอมา 
ท่ีดิน ๑๑ ไรเศษ ฟงเหมือนคอนขางกวางใหญ แตท่ีจริงเปนท่ีนํ้ามากมาย ท้ังสระใหญ และคลองสาธารณะท่ี

แลนเฉียงตลอด แบงวัดเปน ๒ ฝง บริเวณท่ีเหลือก็เปนท่ีของตนไม ตอมา ญาติโยมจะสรางโบสถ ไมมีท่ีลง จึงจะ

สรางในสระนํ้า แตในท่ีสุด ก็ไมลงตัว จึงรวมใจกันซ้ือท่ีเพ่ิมใหม 
                                                 
2155 ไดรับหนังสืออนุญาตสรางวัดที่ทางราชการออกให ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๒ หลังจากน้ัน มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเปนวัดใน

พระพุทธศาสนา ชื่อวา “วัดญาณเวศกวัน” ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ตอมาญาติโยมรวมกันซ้ือที่ดินเพิ่มแปลงใหม ๘ ไร ๙๓ 

ตร.วา เพื่อเปนที่สรางโบสถ ซ่ึงไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ แลวมีพิธีผูกสีมาในวันที่ ๑๒ 

มกราคม ๒๕๔๔ นอกจากน้ัน มีการซ้ือที่ดินดานทิศใตทายวัด ทําเปนเขตวนวิเวก เมื่อ ๓ ธ.ค. ๔๒ เนื้อท่ี ๑ ไร ๙๔ ตร.วา และเมื่อ 

๔ ก.ค. ๔๕ เนื้อที่ ๒ ไร ๑ งาน ๕๖ ตร.วา แลวทายสุด เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๗ พี่นองตระกูล “สุจริต” รวมใจอุทิศบรรพบุรุษบุรพ
การี ถวายท่ีดินตอทายวัดออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ๔ ไร ๓ งาน ๑๙ ตร.วา (แตเม่ือแบงที่ดินแปลงที่ถวายสุดทายนี้ ทางการ

วัดที่ดินเปนโฉนดสําหรับถนนสาธารณะแยกออกไป ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๙๒ ตร.วา และสวนที่ถวายวัดแยกเปน ๒ โฉนด รวม

เน้ือที่ ๔ ไร ๑ งาน ๓๗ ตร.วา ดังนั้น ที่ดินวัดญาณเวศกวันจึงมีอยูในปจจุบัน ๒๗ ไร ๑ งาน ๔ ตร.วา)  



บันทึกไวระลึก   ๑๑๕๙ 
 

  

กาลเวลาผานมา ๒๒ ป ถึงปจจุบัน ผูมองวัดญาณเวศกวันในบัดน้ี คงเห็นสภาพที่แตกตางไปจากเดิม

หางไกล บริเวณที่ดินวัดขยายกวางขวางออกไปเกินเทาตัวเปนกวา ๒๗ ไร พรอมดวยเสนาสนะคืออาคารส่ิงกอสราง

ท่ีเดนขึ้นมามากหลาย ท้ังหมดน้ีเปนผลการสรางสรรคของพุทธบริษัทญาติโยม 
วัดน้ีมีหลักท่ีมีมาตามปกติ ซ่ึงเปนอยูอยางน้ันเองโดยไมตองถือ คือ พระมีงานไดแกการศึกษาและสั่งสอนธรรม 

สวนวัตถุสถานเงินทองเปนเรื่องของญาติโยม เม่ือพระทํางานไปตามหลักของตัว มัวมุงอยูกับงาน แถมเวลาไมพอ ก็ไมทัน

ไดคิดท่ีจะบอกจะขอหรือจะชวนใคร แลวในกระแสของงานนั้น อยูๆ โยมก็มาสนับสนุน พอรู ก็เห็นโยมเร่ิมเร่ืองไปแลว 

โยมก็บอกเลาไถถามทํากันไป เรื่องก็เปนไปเอง กลายเปนภาพท่ีสรุปออกมาวา โยมเห็นพระทํางาน โยมก็มาทําเพ่ือพระ 

เพราะท้ังพระสงฆและพระพุทธศาสนาน้ันมีไว ก็เพ่ือทําธรรมะใหกอเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  
ธรรมน่ันแหละคือทุนท่ีแท พระทําทุนดวยการศึกษา แลวก็ใชทุนน้ันใหเกิดผลผลิตเปนประโยชนสุขจากการ

พัฒนาชีวิตจิตปญญาของประชาชน และตัวพระเองก็ไดกําไร คือยิ่งไดพัฒนางอกงามย่ิงข้ึนไปในศีล สมาธิ ปญญา 

(ไมใชกําไรวัตถุ)  
ดังท่ีวาแลว บรรดาวัตถุสถานกองทุนในวัดญาณเวศกวันน้ี ท่ีไดเกิดมีข้ึนมาท้ังหมดนั้น เปนงานของญาติโยม 

เริ่มต้ังแตหลายทานรวมกันไปบาง แยกกันไปบาง เท่ียวมองหาสถานที่ จะเปนวัดหรือไมก็ตาม ท่ีเปนสัปปายะเก้ือกูลตอ

สุขภาพและแกงานของผูเขยีน เม่ือโยมวาดี ก็นิมนตพระไปดู จนกระท่ังไดท่ีซ่ึงโยมเห็นรวมกัน และพระเห็นชอบ เม่ือ

ท่ีน่ันไมใชวัด ญาติโยมก็ดําเนินการสรางเปนวัด 
การกอสรางเปนเรื่องของญาติโยม ต้ังแตกุฏิ ๒ หลังแรกท่ีพูดถึงแลวเปนตัวอยาง เม่ือโยมจะสรางวางแบบ 

พระก็เพียงขอใหมีใตถุนสูงจริงๆ อยางวัดบานนอก และจํากัดใหถูกตองตามพระธรรมวินัย เรียบงายพออยูได แลว

โยมก็ทํากันไป วัสดุก็ใชไมเกาจากการรื้อบาน (ท่ีสุขุมวิท ๑) ของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ โดยโยมหมอ

จรูญ ผลนิวาส ออกทุนใหญ และคุณยงยุทธ ธนะปุระ เปนผูอํานวยการสราง ครั้นงานกอสรางเริ่มตนแลว ไดนิมนต

พระไปดูตอนชางตอกเสาเข็มดวยมือ (ตอกดวยกําลังคน เพราะเปนเข็มไมยาวคงไมเกิน ๖ เมตร) จากน้ันพระก็

ไมไดยุงเกี่ยวอะไรจนเสร็จแลวก็นิมนตไปจําพรรษา
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งานกอสรางในยุคตอๆ มา เม่ือวัดมีไวยาวัจกรแลว ตัวไวยาวัจกรเอง คือคุณประพัฒน เกษสอาด เปนสถาปนิก 

จึงไดรับภาระเปนผูกํากับงานดานน้ีสืบมา โดยมีคุณหมอกาญจนา เกษสอาด รวมดูแลดวยความเอาใจใสจริงจัง อีก

ท้ังยังมีคุณสันติ ตันติวีรสุต และคุณสุรพงษ ศิริวิชยกุล เปนเหมือนโยธาธิการและวิศวกรประจําวัดตลอดมาดวย 
ผูเขียนมาอยูท่ีวัดญาณเวศกวัน ต้ังแตป ๒๕๓๒ นับถึงปจจุบันคงอยูมาแลว ๒๓ ป แตท่ีจริงไมใช เพราะ

ไมไดอยูท่ีเดียวน้ีตลอด ตอนตนน้ัน อยูท่ีวัดญาณเวศกวันพรรษาเดียว แลวไปจําพรรษาท่ีอ่ืน คือท่ีสายใจธรรม ๕ ป 

จึงยอนกลับมา จากน้ันก็ถูกโรคาพาธบังคับใหจําพรรษาที่วัดญาณเวศกวันยาวนาน  
จนสุดทาย เม่ือรางกายมีทีทาวาจะหมดสภาพ ทํางานสุดทายคือสอนพระใหมไมไหว จึงปลีกตัวไปจํา ๓ 

พรรษาลาสุดท่ีสายใจธรรม อันเปนท่ีตรวจชําระ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ีไดจนเสร็จ เม่ือตัดชวงตนและชวงทาย

ออกไป เปนอันวาไดจําพรรษาท่ีวัดญาณเวศกวัน ๑๕ ป 
ถึงตรงน้ี ควรเลาเรื่องของ “สายใจธรรม” ไวดวย ยอนไปเรื่องเกา เม่ือพักอยูชั่วคราวที่ศาลากลางสระ และ

ญาติโยมเท่ียวหาท่ีเหมาะถวายเพ่ือใหยายไปอยูถาวรน้ัน คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ผูอุปถัมภถวายศาลากลางสระ ก็
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 หลังเล็กท่ีเปนกุฏิเจาอาวาส คงเพราะมีหนังสือมากหนักเปนตันๆ ตอมา วางขวดกลมบนพื้นดานตะวันตก ขวดก็กลิ้งมาทางตะวันออก จึง

รูวาทรุด ในที่สุด ญาติโยมเห็นวานากลัวอันตราย ก็นิมนตเจาอาวาสยายออกไป และสรางกุฏิใหมตามที่คุณพรภัทร บุณยเกตุ 

ออกแบบถวาย สวนกุฏิเกาท่ีจะรื้อ พอดีคุณสันติ ตันติวีรสุต ไปหาชางมายายเล่ือนไปต้ังบนตอมอท่ีทําขึ้นใหม จึงรักษาของเกาไวได 

แลวใชทั้งเปนที่เก็บหนังสือ และท่ีพูดคุยธรรมะกับพระใหม จนกระท่ังเจาอาวาสพูดไมไหว นิราศไปในป ๒๕๕๓ 



๑๑๖๐  พุทธธรรม 
 
เปนทานหน่ึงซ่ึงมองดูท่ีสัปปายะดวย และเคยนิมนตผูเขียนไปดูบางแหง ครั้นการสรางวัดญาณเวศกวันเริ่มข้ึนแลว 

ก็เขาใจวางานน้ีจบ เรื่องจึงเงียบสืบมา และคุณบุญเจิด พรอมท้ังครอบครัว ก็ไดตามมาถวายอุปถัมภพระ ณ ท่ีตั้ง

วัดญาณเวศกวันดวยอยางสมํ่าเสมอ 
อยูมาวันหน่ึงในป ๒๕๓๒ น้ัน คุณบุญเจิด ไดไปนิมนตพระ ๓ รูปใหไปเยี่ยมชมท่ีพักสงฆ ท่ีคุณบุญเจิด 

และครอบครัวกําลังสรางถวาย ท่ีเขาดงยาง พระก็ไปดู ท่ีน่ัน ชางสรางศาลาหลังใหญ กําลังขึ้นหลังคาอยู บนเนิน

คอนขางกลมบนสวนยื่นออกมาจากภูเขา ชาวบานเรียกวาจมูกเขา 
คุณบุญเจิดเลาวา ยังมองท่ีสัปปายะเรื่อยมา จนกระท่ังข้ึนมาพบจุดน้ี เห็นวาเหมาะมาก พอดีเจาของท่ี คือ

คุณจอย อรามศรี ซ่ึงรูจักกันดี กําลังจะขายท่ีดินน้ันใหแกบริษัทเอกชนรายหน่ึง คุณบุญเจิดจึงไดชวนใหคุณจอยมี

ศรัทธาหันมารวมใจถวายท่ีน้ัน คุณจอยพอใจดวย ก็ลมเลิกความคิดท่ีจะขาย เปลี่ยนเปนถวาย จึงไดดําเนินการ

สรางท่ีพักสงฆดังท่ีวา 
ท่ีพักสงฆบนเขาสําโรงดงยาง (เรียกงายๆ วา เขาดงยาง) น้ี อยูในท่ีดินเน้ือท่ี ๓๑ ไร ๑ งาน ๒๘ ตารางวา 

เม่ือแรกสราง มีศาลาใหญ ๑ หลัง และเรือนพักญาติโยม (ท่ีกําลังกอสราง) ๑ หลัง อยูในเขต อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา พระสามรูปไดรับนิมนตไปพักคางแรมครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๒ เปนเวลา ๑  สัปดาห และ

ระหวางน้ัน ในวันท่ี ๒๙ ตุลาคม คุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร พรอมท้ังครอบครัวและญาติมิตร กับ

ครอบครัวคุณจอย อรามศรี โดยมี พ.ท.ลัน ประจุมาศ เปนประธาน ไดประกอบพิธีถวายเปนสถานพํานักสงฆ  
ปตอมา ๒๕๓๓ พระสามรูปไดรับนิมนตไปจําพรรษา ณ ท่ีพักสงฆบนจมูกเขาดงยาง แตปลายป ๒๕๓๓ 

น้ันเอง คุณสายใจ หลิมสุนทร (เพียรอุสาห) ผูรวมกอต้ังและเปนกําลังใหญในการอุปถัมภบํารุง ไดปวยดวย

โรคมะเร็งปอด และถึงแกกรรมในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๓๔  
ในชวงมีพิธีบําเพ็ญกุศลตอจากนั้น ไดตกลงกันต้ังช่ือท่ีพักสงฆวา “สถานพํานักสงฆสายใจธรรม” เพ่ือเปน

อนุสรณแกคุณสายใจสืบไป ครั้นปลงศพแลว เจาภาพไดถวายปจจัยท่ีมีผูทําบุญในงานแกพระสงฆ จึงไดตกลงต้ัง

เปนกองทุนสายใจธรรมขึ้นในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔ 
อน่ึง ระหวางท่ีคุณสายใจปวยหนัก คุณบุญเจิดไดยายศาลากลางสระท่ีลําลูกกามาต้ังเปนอนุสรณท่ีสายใจ

ธรรม โดยขนยายวัสดุชิ้นสวนมา (๒๒ เม.ย.) ประกอบข้ึนอยางเดิม แลวติดปายชื่อ “ศาลาสายใจธรรม” (๑๔ มิ.ย.) 

[ตอมาใชอยางปายเดิมท่ีลําลูกกาวา “สถานพํานักสงฆศาลากลางสระ เพ่ือฟนฟูสุขภาพ (ชั่วคราว)”] และติดต้ังปาย
ชื่อสถานพํานักสงฆสายใจธรรม ในตนเดือนกรกฎาคม ปน้ัน 

หลังพรรษาป ๒๕๓๓ แลว พระสงฆยังไดจําพรรษาท่ีสายใจธรรมตอเน่ืองมาอีกจนถึง พ.ศ.๒๕๓๗ รวมเปน 

๕ ป ท้ังน้ี เหตุผลสําคัญอยางหน่ึง คงสืบเน่ืองจากมรณกรรมของคุณสายใจ คือเพ่ืออุทิศกุศลแกเธอ โดยรําลึกถึง

กําลังศรัทธาและความอุปถัมภมากมายที่ไดบําเพ็ญไว 

ออกเย่ียมเยือน กอนเขาเงียบในฉากสุดทาย  
อยางไรก็ตาม เวลาท้ังท่ีวัดญาณเวศกวัน และสถานพํานักสงฆสายใจธรรม นับตอจากศาลากลางสระ ท่ีลําลูก

กา รวมกันท้ังหมดเกือบ ๒๕ ปน้ัน ถาพูดในแงหนังสือหลัก คือ พุทธธรรมฯ และ พจนานุกรมฯ แลว ก็ตองเรียกวา

เปนชวงเวลาชะงักงัน มีความกาวหนาเพียงเล็กนอย  
สาเหตุหลักของความชะงักงันน้ี ก็คือ ความยากนักหนาในการท่ีจะนําขอมูลหนังสือเกามาจัดใหม ในเม่ือ

ขอมูลน้ันมากมายอยางยิ่ง และมีลักษณะพิเศษ คือมีขอความภาษาบาลีอักษรโรมันบาง มีดัชนีท่ีละเอียดซึ่งมิใชเพียง

ดัชนีคํา แตมีดัชนีความอีกดวยบาง ท้ังหมดน้ีจะตองนํามาจัดทําเปนขอมูลใหมในคอมพิวเตอร พรอมกับท่ีใน



บันทึกไวระลึก   ๑๑๖๑ 
 

  

ระหวางน้ัน ตัวผูเขียนก็ประสบปญหาจากโรคตางๆ ท่ีบางอยางก็สะสมแรงขึ้น บางอยางก็กาวหนาไปพรอมกับความ

เสื่อมถอยของรางกายตามวัย อีกท้ังสาละวนกับการทําหนังสือปลีกยอยเลมเล็กเลมนอยท่ีไมรูจบสิ้นดังท่ีกลาวแลว 
ความจริง ชวงเวลา ๕ พรรษาที่อยู ณ สายใจธรรมน้ัน วาโดยเปรียบเทียบ เปนชวงท่ีผูเขียนมีสุขภาพดีขึ้น 

โรคของอวัยวะภายในท่ีสะสมระยะยาวมีอาการเบาลง เรื่องท่ีเดนกลายเปนปญหาของอวัยวะท่ีคอนมาดานภายนอก 

เฉพาะอยางยิ่ง ตา และสายเสียง ซึ่งแมจะรุนแรงและเสี่ยงมาก แตก็มาในชวงเวลาสั้น พอผานได ก็พนไปเลย 
เม่ือตนเดือน พ.ย. ๒๕๓๔ แกวตาท้ัง ๒ ขางเปนแผล (corneal abrasion) คุณหมอกาญจนา เกษสอาด 

วาเสี่ยงมาก ถามีแผลเปน ตาจะบอด ใหเขา ร.พ.ศิริราช คุณหมอญาณี เจียมไชยศรี ก็ทําใหปลอดแผลเปนได ใน 

ชวงปดตา พระครูปลัดฯ พาไปซอมเดิน (เผื่อไมมีตา) ท่ีบริเวณพระราชานุสาวรีย สมเด็จฯ พระบรมราชชนก หลาย

วัน กลับมาวัดแลว ก็ยังตองใชครอบปดตาอีกนาน รวมเวลาใชตาไมไดเกือบ ๓ เดือน (๖ พ.ย. ๓๔ - ๓๑ ม.ค. ๓๕)  
ปตอมา เกิดอาการพูดไมออก คุณหมอกาญจนา เกษสอาด สงไป ร.พ.ศิริราช คุณหมอวัฒนะ ฐิตดิลก ตรวจ

แลวบอกวา สายเสียงอักเสบมาก บวมแดงหนาขึ้นมาหมดเหมือนตัวตะขาบ ในท่ีสุด ใหกลับไปตัดสินใจวาจะรับการ

ผาตัดสายเสียงหรือไม ตกลงวาไมผา ใหรางกายรักษาตัวเอง เม่ือจําเปนก็สื่อสารดวยการเขียนกระดาน กวาจะใช

เสียงไดใกลปกติราว ๓ เดือน (ส.ค. – ต.ค. ๒๕๓๖)   
อยางไรก็ดี ในระยะตาไมเห็น ป ๓๔-๓๕ และพูดไมได ป ๓๖ น้ัน งานหนังสือเลมยอย ก็ไมหยุด ตอนที่ตา

ไมเห็น มีผูลอกเทปมาจะพิมพหนังสือ ก็ใชวิธีใหพระครูปลัดฯ อานใหฟง เปนทอนๆ และพูดบอกขอความท่ีแกไข

ปรับปรุงในใจกลับออกไปใหพระครูปลัดฯ เขียน ทําไปอยางน้ีจนจบเลม ท่ีจําได อยางนอยก็ออกมาเปนหนังสือ พระ

กับปา มีปญหาอะไร? (ตอมาอาจารยฝรั่งท่ีอเมริกาแปลเปนภาษาอังกฤษสงมาใหชวยดู แตไมมีเวลา ยังเก็บไว) และ

เรื่อง ดุลยภาพ: สาระแหงสุขภาพและความสมบูรณ (ปจจุบัน รวมอยูในหนังสือ การแพทยยุคใหม ในพุทธทัศน) 
สวนในชวงท่ีพูดไมได พอดีมีเรื่องดวนตองสงใหทันตามท่ีเขาขอ พอมีเสียงนิดๆ ก็พูดฝนคอแคเหมือน

กระซิบอยางยากเย็นจนจบ คือเรื่อง พุทธวิธีแกปญหาเพ่ือศตวรรษที่ ๒๑ ซ่ึง อ. Bruce Evans แปลเปน

ภาษาอังกฤษในชื่อวา A Buddhist Solution for the 21st Century 
เปนอันวา ในระยะประมาณ ๑๐ ปแรกต้ังแตออกจากกรุงเทพฯ ขณะท่ีโรคของอวัยวะภายในยังกรุนๆ สะสม

ตัวมาเรื่อยๆ โรคของอวัยวะภายนอก อยางเรื่องตาดําและสายเสียงอักเสบ รวมท้ังผาตัด cyst กลางหลัง ถอดเล็บ 

อะไรพวกน้ี เปนเพียงเรื่องผานๆ ชั่วเวลาสั้นๆ ก็เลยเปนชวงเวลาท่ีญาติโยมนิมนตใหพักจากงานหนังสือปลีกยอยท่ี

หนาแนน โดยแทรกค่ันดวยการเดินทางไปตางประเทศ  
ผูเขียนไดไปนมัสการสังเวชนียสถานในอินเดียถึง ๓ ครั้ง คือ ในป ๒๕๒๘ (กอนไปอยูนอกเมือง), ๒๕๓๓ 

และ ๒๕๓๘; ไปสิงคโปร (ไดเยี่ยมวัดปาเลไลยก และวัดอานันทเมตตยาราม เปนตน) และ Perth ในออสเตรเลีย 
(ไดเยี่ยมวัดปาโพธิญาณ) ในป ๒๕๒๙; ไปสหรัฐฯ ในป ๒๕๓๕ (เม่ือวัดวชิรธรรมปทีปอยูท่ี Mount Vernon), 
๒๕๓๗, ๒๕๓๘ และ ๒๕๓๙ (๓ ปทายน้ี โดยการนิมนตของคุณหมอสุนทร ศรีหงส อดีตนายกสมาคมแพทยไทย

ในอเมริกา และโยมบุญประจวบ) แตบางทีงานเรง ก็ตองนําติดตัวไปทํา ท่ีจําไดคือครั้งสุดทาย ป ๒๕๓๙ ตรวจ 

นิติศาสตรแนวพุทธ ระหวางเดินทาง 
ถึงป ๒๕๔๐ ชีวิตเปลี่ยนแปลงใหญอีกครั้งหน่ึง ถาเทียบกับ ๑๐ ปแรกท่ีออกมาจากกรุง ครั้งน้ันเปนการยาย

ถิ่นมาเคลื่อนไหวในแดนใหม แตคราวน้ีเปนการเขาสูฉากใหมแหงความเงียบ เปน ๑๕ ปท่ีหมดสิ้นความเคลื่อนไหว 

แมแตในวัดท่ีอยู ก็ไมไดออกจากบริเวณกุฏิหรือท่ีพักมาพบใครๆ หรือรวมกิจกรรมใดๆ ดานหนาวัด ตองตัดหมด

สิ้นแมแตการออกมารวมฉันอาหารและทําวัตรสวดมนต เหลืออยูเฉพาะพิธีท่ีโบสถในวันสําคัญ เชน วันมาฆบูชา วัน

วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และพิธีอุปสมบทพระใหม ซึ่งก็จะตัดออกไปท้ังหมดดวยในตอนทายของชวงน้ี  
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แพทยเอ้ืออารี ชวยใหมีโอกาสแกงาน  

การท่ี พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนปเริ่มตนความเปลี่ยนแปลงน้ี ก็มาจากโรคของอวัยวะภายในที่สะสมตัวกาวมากับ

กาลเวลา พรอมกับความชํารุดทรุดโทรมของอวัยวะเหลาน้ัน สัมพันธกับความเสื่อมตามวัย  
ผูเขียนมีโรคประจําตัวมาแตเยาวหลายอยาง เริ่มดวยในขวบแรกของชีวิต ก็แทบไมรอดเพราะโรคในทอง คือ

ระบบทางเดินอาหาร ตอแตน้ัน ก็ปวยดวยโรคน้ีเรื่อยมา แมท่ีถูกผูใหญชวนใหบวชเณร ก็เพราะโรคน้ี พูดรวบรัดให

เห็นภาพงายๆ วา เม่ือบวชแลว นับเฉพาะเอกซเรยดวยวิธีกลืนแปง (barium sulfate) และสวนแปง (barium 
enema) ผานมาอยางละนับสิบๆ ครั้ง ไมนับการสองกลองท้ังจากบน และจากลาง (GI Endoscopy) โดยเฉพาะ
ชวงหลายปมาน้ี ดวยความเอื้ออารีของคุณหมออุดม คชินทร ร.พ.ศิริราช ไดทําใหคอนขางประจํา ลาสุดทําเม่ือ ๑๕ 

ธ.ค. ๒๕๕๓ แลว ยังไมทันครบป ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔ ก็ทําอีก ลงทายวา เวลาน้ี โรคดานระบบทางเดินอาหารมา

บรรจบประสานกับโรคระบบหายใจ จึงทําใหงานพูดสอนธรรม แมแตคุยธรรมะกับพระใหมตองปดรายการลงไป 
กอนถึงโรคยืนหลักใหญ ค่ันดวยโรคขนาดกลาง คือเรื่องกระดูกสันหลัง ผูเขียนมีปญหามาแตอายุยังนอย 

ปวดหลังงาย เพียงน่ังรถไป ทางไมเรียบ รถกระแทกหนอย ก็มักปวดหลังรุนแรงไปคราวละ ๗ วัน คุณหมอ

ลดาวัลย ร.พ.บานสวน เคยใหดูฟลมเอกซเรยวา กระดูกสันหลังคดไปมาเหมือนตัว S ตนเองคิดวาเหตุหน่ึงนาจะ
เปนเพราะน่ังพับเพียบแบบถนัดขางเดียว คือ พอน่ังเขาท่ีดีแถบหน่ึงแลว ก็ชินแถบน้ัน น่ังสบายทั้งวันแทบไมตองลุก

ไมตองพลิกเลย แตอีกขางหน่ึงไมถนัด จึงไดบทเรียน เวลาน้ี ถามีโอกาส ก็บอกเด็กๆ เม่ือน่ังพับเพียบ ก็ใหรูตัวท่ีจะ

พลิก ใหทับซายทับขวาเสมอเทากัน 
แตไมเพียงเทาน้ัน กระดูกสันหลังทอนคอ (ชวง cervical) เสื่อม ปวดและชาลงแขนมานานแลว คุณหมอ

เห็นสภาพที่เสื่อมจนเคยสงสัยวาเปนมะเร็ง จึงตรวจเปนการใหญ แตก็รอดมา ปญหากระดูกน้ันโยงกวาง หลายคุณ

หมอเคยใหทํา bone scan ท้ังตัวมาแลวอยางนอย ๓ ครั้ง  
ปญหาที่ใกลปจจุบัน คือทอนใตเอว (lumbar) มี ๒ ปลองท่ีหมอนรองกระดูกเสื่อมปูดออกมาดัน

เสนประสาทใหปวดมาก ในระยะท่ีอาการรุนแรง ก็ไดคุณหมออารีศักด์ิ โชติวิจิตร กับคุณหมอสมยศ วรรณสินธพ 

ท่ีศิริราช ชวยแกไข โดยท่ีทางวัดเอง ดานญาติโยมวัด คุณหมอดํารงค (พลโท นพ.ดํารงค ธนะชานันท) ก็คอย

ติดตามถามไถ รวมแลวก็ตองระวังตัวเองใหดี 
เอาเรื่องใหญแตสั้นมาค่ันอีกอยางหน่ึง คือ ตาเปนตอหินท้ังสองขาง เรื่องน้ีคนพบเม่ือกลางป ๒๕๔๖ 

เน่ืองจากรูสึกงวงนอนอยางหนักและมึนซึมตอเน่ืองเปนเดือน ไมพบเหตุ (ตามปกติ ต้ังแตบวชพระ ผูเขียนไมเคย

ปวดหรือมึนศีรษะ นอกจากคราวมีไขหวัด) แถมปวดฟน ปวดกราม ปวดหูและกระดูกสันแกมหนาหู เจ็บในทอง

เหมือนมีแผล คุณหมอคนหาปมดานตางๆ ท้ังคุณหมอเกษม อารยางกูร หวงใย ผานไปถึงคุณหมอกาญจนา เกษ

สอาด โยงไปท่ีคุณหมอสุมาลี นิมมานนิตย ซ่ึงจัดใหเขาพักใน ร.พ.ศิริราช โดยคุณหมอปวน สุทธิพินิจธรรม จอง

หองใหท่ีตึก ๘๔ ป นอนพักรับการตรวจ ๖ วัน (๑๗–๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๖) โดยความอุปถัมภท่ีทานคณบดีดําเนินการ 
เขา ร.พ. แลว ก็คนหาโรค ในท่ีสุด คุณหมออภิชาติ สิงคาลวณิช ตรวจพบวาตาท้ังสองขางเปนตอกระจก แตน่ัน

เรื่องงาย ปมใหญคือพบวาความดันตาขึ้นสูง ตาเปนตอหินท้ังสองขาง โดยเฉพาะตาซายมีเขตการมองเห็นแคบลง และ

อีกดานหน่ึง จากการทํา ultrasound ก็พบวามีกอนน่ิวในถุงนํ้าดี  
เม่ือพบอยางน้ี การดูแลตอหินก็เริ่มตนทันที แตเน่ืองจากคุณหมอผูเชี่ยวชาญเรื่องน้ีท่ีศิริราช เปนแพทยหญิง 

จึงไมถนัด ตอมาคุณศิริธร รัตนิน ไดนิมนตมารักษาประจําท่ีคุณหมอสรรพัฒน รัตนิน แลวมีคุณหมอหทัยรัตน 

พิพิธวิจิตรกร ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญโรคน้ีรวมดูแล ก็ไดเปนคนไขในอุปถัมภของโรงพยาบาลจักษุรัตนิน สืบมาจน

ปจจุบัน ซึ่งรวมท้ังไดผาตัดตอกระจกท้ังสองขางเสร็จไปแลวดวย 
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ในปตอมา ๒๕๔๗ ถือไดวาเปนเรื่องสืบเน่ือง คุณหมอกาญจนา คุณหมอสุมาลี คุณหมอปวน เปนตน ก็จัด

ใหผูเขียนเขารับการผาตัด โดยศัลยแพทย คือ คุณหมอธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ ตัดถุงนํ้าดีท้ิงไปในวันท่ี ๔ ตุลาคม 

แกปญหาทองอืดต้ือคลื่นไสและความเสี่ยงภัยจากการอักเสบเฉียบพลัน 
อีกดานหนึ่ง คือเรื่องฟน ถาไมเกิดปญหาชัดขึ้นมา มักเรื่อยเฉ่ือย ญาติโยมท่ีเปนทันตแพทยก็เตือนบอยๆ 

คุณหมอสิทธิ ส. ศรีโสภาค ซ่ึงคุนกับพระมาต้ังแตวัดพระพิเรนทร ไดปวารณาไว เกิดปญหาก็นิมนตพระไปท่ีคลนิิก  
อีกทานหน่ึง คือ คุณหมอกฤษณา โรหิตรัตนะ ซึ่งไดมาปลูกและบํารุงรักษาสวนปาท่ีวัดต้ังแตแรก ก็คอย

เตือน เม่ือเกิดเรื่องตองแกไข ก็สงพระใหคุณหมอเพ่ือนๆ ทําให ชวยใหผูเขียนพนปญหาสําคัญโลงไปไดบอยครั้ง  
เม่ือป ๒๕๔๓ มีปญหารากฟนอักเสบคราวใหญท่ีแกไขนานที่สุด โดยอาศัยคุณหมอหลายทาน เริ่มท่ีคุณหมอ

สิทธิ ส. ศรีโสภาค แลวคุณหมอสุรสิทธิ์ เกียรติพงษสาร ทํารากฟนจนเสร็จ ปดทายท่ีคุณหมอธารินทร วชิรมน รวม 

๔ เดือนครึ่ง (๘ ม.ค. - ๒๕ พ.ค.) เปนการอุปถัมภครั้งใหญ ซึ่งคุณหมอกฤษณาประสานจัดการตลอด   
เวลานี้ เพื่อนๆ ที่รับราชการ เกษียณกันแลว คุณหมอกฤษณาก็นัดเพื่อนสนิทมาชวยทําฟนถวายพระดวย บางที

เดินทางไปถึงท่ีพระอยูไกลๆ อยางเม่ือปลายป ๒๕๕๓ ผูเขียนอาพาธอยู เกิดปญหาฟนแตกแทรกเขามา ท่ีอุดหลุด คุณ

หมอกฤษณาก็พาเพ่ือนทันตแพทยรุนผูใหญ คือ พล รท. ทพ. สุรัตน นัยสวัสด์ิ คุณหมอวิโรจน รัตนปริคณน และ

คุณหมอพวงเพชร อิฐรัตน พรอมดวยคุณแปว นําเครื่องมือมาทําการอุดฟนนอกสถานที่ถวายถึงท่ีเขาดงยาง 

จุดเปลี่ยนสูการเขาเงียบ  
คราวน้ีก็มาถึงโรคใหญขางในตัว ไมใชแคติดตัว แตเปนเน้ือเปนตัวของตัวเลยทีเดียว คือ เกิดมากับอวัยวะท่ี

ไมบริบูรณ หรือไมสมประกอบ   
เรื่องก็คือ ไดมีอาการไมปกติบางอยางมานาน ในท่ีสุดแพทยสรุปวา ผูเขียนมีเสนเลือดใหญท่ีขึ้นไปเลี้ยง

สมองแคบเล็กกวาปกติมาแตกําเนิดท้ัง ๔ เสน คือ carotid arteries ๒ เสน ท่ีขึ้นทางคอ ซาย-ขวา ดานหนา และ 

vertebral arteries ๒ เสน ท่ีสอดรอยกระดูกสันหลังข้ึนไปทางทายทอย ซาย-ขวา (คือดานหลัง)  
การคนหาตรวจสอบและติดตามเรื่องน้ี โดยปกติตองใชวิธี MRA (magnetic resonance 

angiography) เปนเหตุใหผูเขียนตองนอนเขาไปในซองหรืออุโมงคเพ่ือการน้ีบอยมาก 
อาการท่ีชัดมากเพราะตองทนอยูกับท่ีนานจนเปนเหตุการณท่ีจําแมน คือ ในการเดินทางไป-กลับจากอเมริกา 

๒-๓ เท่ียวสุดทาย (ชวงป ๒๕๓๗-๓๙) เครื่องบินขึ้นอยูในระดับสูงนานมาก ตลอดเวลาน้ัน เกิดอาการรูสึกแหงใน

สมอง แมจะจัดใหน่ังพักในท่ีแสนสบายก็ทรมานมาก หลับไมไดเลย อาการน้ี ในยามปกติ ก็เกิดข้ึนบอยในบางระยะ 

หลังจากพูดบรรยายธรรมยาวติดกัน ๒-๓ วัน แลวในวันตอไป ก็อาจตามมาดวยอาการสมองแหง สมองดาน สมอง

ชา ท่ีแสนทรมาน นอนก็เฉย ถึงจะออนเพลียเทาใด สมองก็ไมมีความรูสึกวาจะหลับหรือไมหลับ   
อีกอาการหน่ึงท่ีชัดเปนปกติ คือ เวลาพูดกับใครๆ ตองหนาตรง ถาพูดหันหนานิดหน่ึง เด๋ียวก็จะหนามืด แต

โดยเคยชิน ก็จะรีบหันหนากลับมาตรง (คุณหมออธิบายวา เสนเลือดในคอโคงงออยู พอหันหนา เสนเลือดจะพับ 

เลือดขึ้นสมองไมได) ฉันอาหารเสร็จ จะมีอาการศีรษะกระตุกหรือกระชาก ถาอานตัวหนังสือนิดหนอย จะเกิดอาการ

สมองบิด ทรมานมาก เสียงานไปคอนวัน (บางทีรุนแรง ไมสบายไปตลอดสัปดาห) น่ังยืนในบางทา ตาเห็นภาพซอน 

นอนบางทีโดยคาดหมายไมได ก็เกิดอาการหายใจไมพอขึ้นมา แลวก็นอนพยายามหายใจอยูน่ัน เปนอันไมไดหลับ 
ครั้นแลว ณ วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ มีโทรศัพทนิมนตใหไป ร.พ.ศิริราช เพ่ือพบศัลยแพทยจากอเมริกา 

คือคุณหมอวิกรม โสตถิอุไร ก็ไดไปตามนิมนต คุณหมอบอกวาดูฟลม MRA แลว เสนเลือดขางคอดานหนาท่ีเลี้ยง
สมองของผูเขียน (carotid arteries) ท้ัง ๒ เสน ท้ังเล็ก และคด แถมตีบจะอุดตัน ขางซายตีบ ๘๐% ขางขวาตีบ 
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๖๐% อยูในภาวะเสี่ยงมาก อาจจะอุดตันเม่ือไรก็ได และการท่ีเสนเลือดน้ันคดโคงงอไป ก็อาจเกิดจากถูกเลือดท่ี

ติดขัดหาทางผานดันขึ้นไป คุณหมอแนะนําใหเขาพักใน ร.พ.คืนน้ัน และผาตัดในวันรุงขึ้นเลย โดยผาขางซายท่ีหนัก

กวา เสร็จแลว ก็ตองผาขางขวาในโอกาสตอไป คุณหมอเตรียมใหจัดหาหองพัก แตเจาตัวขอไปปรึกษากันกอน 
วันรุงขึ้น ผูเขียนกลับมาเขาโรงพยาบาล แลววันตอมา ๘ มิ.ย. ๒๕๔๐ ก็รับการผาตัดเสนเลือดใหญเลี้ยง

สมอง carotid artery ขางซาย ทํา carotid endarterectomy เสร็จแลว คุณหมอบอกวา ไดขูดลอกสิ่ง

แปลกปลอมท่ีพอกหนาทําใหเสนเลือดตีบน้ันออกไป ไดเย็บรนเสนเลือดท่ีโคงงอใหตรง และตัดเอาเสนเลือดดําจาก

โคนขาซายมาปะขยายเสนเลือดใหญน้ัน เรียบรอยแลว 
เปนอันเสร็จการ ก็กลับมาอยูพักฟนท่ีวัดญาณเวศกวัน ในระยะพักฟนน้ี รางกายก็ปรับตัวไป แตผลท่ีชัด

อยางหน่ึง คือ ตอน้ันมา หันหนาหันคอไปพูดกับคนอื่นได ไมวูบมืดไปอยางสมัยกอน  
แตแปลกวา พอผาตัดไปไดครบ ๑ ป วันน้ัน ฉันอาหารอยูกับพระอ่ืนในครัววัดตามปกติ จูๆ ก็วูบไป ฟุบ

หนาลงบนโตะอาหาร ใหคนเอาเครื่องมาวัดความดัน จําไมไดวาเทาไร แตชีพจรข้ึน ๑๐๐ พอลุกจากโตะก็เซจะลม 

แลวต้ังแตน้ันมา ระบบชีพจรและความดันก็แปรปรวน คาดหมายไมได จนเปนเหตุใหตองงดการออกมาฉันภัตกับ

พระอื่น คือตองอยูฉันองคเดียวท่ีกุฏิต้ังแตน้ันเปนตนมา 
ระลึกได (แตไมไดจดไว ถาไมตรงก็ขออภัย) วา ใน ๑-๒ วันหลังผาตัด เม่ือมาเยี่ยมท่ีเตียงคนไข คุณหมอ

เลาวา ตอนผาตัด เน่ืองจาก carotid body (ตัวสงสัญญาณใหสมองสั่งการปรับการหายใจและการไหลเวียนของ
โลหิตใหพอดีกับความตองการของรางกาย อยูตรงงามเสนเลือดน้ันตรงจุดท่ีแยกเปนเสนในกับเสนนอก) เปนของ

เล็กมาก มองไมเห็น เครื่องมือไดไปกระทบใหเสียไป (ตอมา มีคุณหมอทานอ่ืนอธิบายใหเขาใจวา ถา carotid 
body ขางซายเสียไป แตของขางขวายังอยู อาจชดเชยกันได แตขางซายน้ีเปนหลัก การชดเชยอาจจะไมไดเต็มท่ี) 

การท่ีเกิดเหตุวูบ ตอดวยชีพจร-ความดันโลหิตแปรปรวนสืบมาน้ี คิดเดาวา อาจเปนเพราะรางกายพยายาม

ปรับตัวอยางมากมานานตั้งป เปนงานท่ีหนัก พอถึงจุดครบปน้ัน ตรงจังหวะที่ระบบของรางกายสวนน้ันออนลา 

เหมือนบอกวาไมไหวแลว ก็เลยปลอยระส่ําระสายไปหมด เหมือนคนยืนอุมของหนักอยูนาน พยายามสู แตถึงจุด

หน่ึงทนไมไหว ก็ปลอยมือหลุดโครมลงไป จึงวุนวายกระจัดกระจาย แลวมาเริ่มตนกันใหม ถาอยางน้ี ก็ดูรางกายวา

จะพยายามปรับตัวตอไปไหว หรือสําเร็จหรือไม 
ดังไดบอกแลว พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนจุดเปลี่ยน ก็คือการผาตัด carotid artery ขางซายน้ีเอง เปนเหตุต้ังตน 

เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญมาก ท่ีชีวิตเขาฉากใหม ตางจากครั้งกอนหางไกล 
สิบปกอน คือ ๒๕๒๙-๒๕๓๙ เปลี่ยนเพียงวา ยายออกจากกรุงเทพฯ มาอยูนอกเมือง แตในฉากใหม ๑๕ ป

ตอจากน้ันถึงบัดน้ี (๒๕๔๐-๒๕๕๔) อยูแคในบริเวณกุฏิหรือท่ีพัก แมแตในวัดก็ไมปรากฏตัว เวนแตออกมาเดิน

บริหารรางกายในบางเวลา และรวมพิธีสําคัญท่ีโบสถเทาน้ัน  
ยิ่งกวาน้ัน ๓ ปสุดทายของฉากใหม ๑๕ ปน้ัน คือ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ยังบีบแคบลงไปอีก เปนฉากเล็กยอย ท่ี

หอยติดปลายของฉากใหญน้ัน คือถึงวาระท่ีไมสามารถใชกําลังทํางานในการพูดธรรมแมแตแกพระใหม จึงคอยๆ 

ออกจากวัดญาณเวศกวันไปจํา ๓ พรรษาเงียบๆ ในท่ีหางไกลออกไป และถาฟนการทํางานพูดธรรมไมได ก็เปนอัน

ปดฉากใหญสุดทายน้ัน 
ขอทวนความวา การท่ีผูเขียนออกงานปรากฏตัวนอกกุฏิไมไดน้ัน ตอมาตัวเหตุสําคัญท่ีพูดขางตนไดรัดตัว

แนนลงไปอีก กลาวคือ ท่ีบอกวาฉันแลวอานตัวหนังสือไมไดน้ัน เวลาน้ีตองพูดวา ฉันอาหารแลวตองลงนอนภายใน 

๑๐ นาที และใน ๑๐ นาทีกอนลงนอนนั้น ตองไมมีการใชตาเพง และไมมีการใชความคิด เชน ไมวาจะอาน

ตัวหนังสือ หรือใครจะถามอะไรใหคิดตอบ ไมไดท้ังน้ัน ทําไดแคเดินไปหองนํ้า แปรงฟน ท่ีทําตามเคยชินไดโดยไม
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ตองคิด (ถาใชตาเพง หรือคิดจะตอบอะไร จะปวดขึ้นมาเฉพาะจุดท่ีหนุยหนาผากซาย แลวสมองก็จะไมสบาย เกิด

ปญหายืดเยื้อตอไป เสียการเสียงาน, ท่ีเปนอยางน้ี เขาใจวา เปนเพราะสมองขาดเลือดอยางรุนแรง ไมใชแควาอาหาร

ลงกระเพาะแลว สมองงวง หรือวาพอหนังทองตึง หนังตาก็หยอน อยางคนท่ัวไป)  
คุณหมอบางทานพยายามอธิบายความคืบหนาของอาการท่ีซับซอนน้ีวา กอนน้ี เม่ืออายุนอยหนอย อวัยวะ

ตางๆ เชนเสนเลือดน้ัน ยังมีความยืดหยุนไดมาก ถึงเสนเลือดจะเล็กแคบเกินไป ก็เบงตัวขยายพอใหดีขึ้น แตพอ

สงูอายุ อวัยวะอยางเสนเลือดน้ัน แข็งกระดางขึ้น เลือดจึงไหลเวียนยากยิ่ง 
รวมแลว ท่ีวามาน้ี ไดเปนเหตุใหไปฉันอาหารท่ีอ่ืนไมได แมแตในวัด ฉันไดเพียงในท่ีท่ีจะนอนไดทันที จึง

ตองตัดปญหา รับนิมนตไปงานไหนๆ ไมได แมแตในวัดก็ไปรวมไดเฉพาะพิธีท่ีโบสถตอนบาย  
พิธีตอนบาย ตามปกติมีการพูดดวย จึงควรเลาไวเปนความรูจักกันวา ในกิจกรรมอยางน้ี จะมีเรื่องความ

แปรปรวนของชีพจรและความดันโลหิตเกี่ยวของโดยตรง  
เม่ือลงมาพูดท่ีโบสถในวันสําคัญ เชน วิสาขบูชา ผูเขียนจะมีชีพจร ๑๓๐ ตอนาที และความดันโลหิตตัวบน 

๑๖๐-๑๙๐ น่ีคือเขาท่ีแลว แตตอนเริ่มพูด เม่ือชีพจร-ความดันยังไมทันขึ้น บางทีแทบหนามืดเลยทีเดียว แตพอชีพจร-
ความดันข้ึน ก็จะแข็งแรงเหมือนคนปกติ บางทีมีคณะมาฟงพูดท่ีใตกุฏิ ตอนเริ่มพบกันเพลียแทบหนามืด แตพอเริ่ม

แลว ก็แข็งแรงข้ึนๆ พอพูดจบ คุณหมอซึ่งมาฟงหลายทาน เขามาจับชีพจรดู ก็พบสภาพอยางน้ัน ไดแตแปลกใจ  
การท่ีไดทํา carotid endarterectomy น้ี คุณหมอบางทานกลับยิ่งเปนหวงวา ท่ีจุดน้ันอาจเกิดมี plaque 

จับ ทําใหเสนเลือดตีบเร็วขึ้น จึงจะใหทํา MRA เพ่ือตามดูสมํ่าเสมอข้ึนอีก กลายเปนวาผูเขียนยิ่งตองนอนเขาอุโมงค

เพ่ิมขึ้น กอนผาตัด ก็ทํามาแลวมาก ตอนน้ี นอกจากทํา MRA ดูเสนเลือดสมองแลว เรื่องอวัยวะอื่นท่ีทํา MRI 
(magnetic resonance imaging) ก็มีเพ่ิมขึ้น รวมเกิน ๑๐ ครั้งไปเทาไรจําไมได จนคุนชินกับกระบวนการตรวจ

แบบน้ี เวลาลงนอนเขาเครื่องก็สบาย เสียงตางๆ ตลอดจนโคลงเคลงโครมคราม ฟงแปลกดี มีความโนมเอียงท่ีจะ

หลับ ถาไมเปนกรณีท่ีตองกลั้นการกลืนนํ้าลาย ก็หลับสะดวก เวลาคอนชั่วโมง รูสึกวาเร็ว เด๋ียวก็เสร็จเสียแลว 

เวลายาวนานเกิน ๑๐ ป ไดทําใหเคยชินกับสภาพชีวิตท่ีอยูแตในวัดแคบริเวณกุฏิอยางน้ี โดยมีกิจกรรมการ

พูดธรรมท่ีโบสถเฉพาะในวันสําคัญปละ ๒-๓ ครั้ง การน่ังในพิธีบวชพระใหมปละ ๔-๕ รุน พูดคุยธรรมะกับพระ

ใหมรุนละ ๖-๙ รูป และนานๆ มีคณะนัดมาฟงบรรยายท่ีใตถุนกุฏิครั้งหน่ึง 
อยางไรก็ตาม ถึงแมปญหาเสนเลือดสมอง จะเปนเรื่องใหญทําใหตองเปลี่ยนวิถีชีวิต แตก็ไมถึงกับปดรายการ 

จนกระท่ังถึงตอนน้ี เม่ือมาบรรจบกับท่ีเลาแลววา กอนจะผานป ๒๕๕๒ น้ันไป ชีวิตไดเขาฉากยอยท่ีหอยทายฉาก

ใหญ ๑๕ ป กลายเปน ๓ ปท่ีงานพูดอธิบายธรรมแมแตแกพระใหมตองปดลง และออกจากเงียบในวัด ไปจําพรรษา

เงียบซอนเงียบในชนบท ตรงน้ีจึงจะใกลจุดจบ 
ตอนนี้คือชวงท่ีบทบาทเดนเปนการแสดงของโรคปอดและระบบการพูดการหายใจ ท่ีถึงจุดถูกบังคับใหเลือก

ตัดสินใจวา ทางขางหนา คือท่ีไหน  

อนุโมทนาผูตรวจรักษา และถามีผูถูกละเลย ก็หวังไดรับอภัย  
โรคประจําตัวท่ียืนหยัดอยูยืดเยื้อยาวนานท่ีสุด ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๒ จนมาเปนฉากลาสุดของชีวิตขณะน้ี ใน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็คือโรคปอด  
ผูเขียนเคยมาอยูท่ีวัดพระพิเรนทรต้ังแตอายุเต็ม ๙ ขวบ (เรียนจบประถมศึกษาใน ๓ ป) ไดทุนเรียนดีของ

กระทรวงศึกษาธิการ มาเขาเรียนช้ันมัธยมปท่ี ๑ ใน ร.ร.มัธยมวัดปทุมคงคา เม่ือป ๒๔๙๑ แตเน่ืองจากเปนเด็กขี้

โรคมาแตเกิด พอถึงชั้น ม.๓ พ.ศ. ๒๔๙๓ ในวันเปดภาคปลาย ไปเรียนยังไมครบวัน ก็ปวยกลับมา แตมิใชเพ่ิง

ปวยในวันน้ัน หากปวยเรื่อยมา บางปในชั้นประถม ปวยตอนเขาสอบไล โรงเรียนยอมจัดใหสอบพิเศษคนเดียว  



๑๑๖๖  พุทธธรรม 
 

เม่ือปวยไมรูจบ ผูใหญก็เลยปรึกษากัน แลวชวนกลับจังหวัดสุพรรณบุรี ไปบวชเณรในปตอมา ๒๔๙๔  
ครั้นเปนสามเณรมาถึงอายุ ๑๔ ป ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ก็มาอยูท่ีวัดพระพิเรนทรอีก วัดน้ีต้ังอยูในยานวรจักร-

เจริญกรุง ท่ีเปนถิ่นกลางกรุงสมัยน้ัน มีอากาศเสียเปนมลภาวะสูงอยางท่ีสุด ผูท่ีอยูวัดน้ียาวนาน มักเปนโรคปอด 

เฉพาะอยางยิ่งวัณโรค (ชาวบานรอบวัดก็คงคลายกัน) เชน เจาอาวาส และรองเจาอาวาส แทบทุกองคท่ีทันนับได ถา

ไมถูกโรคอื่นตัดรอนไปเสียกอน ก็เปนโรคหอบ เปนวัณโรค ถึงมรณภาพดวยโรคปอดแทบทั้งสิ้น (ท่ีผูเขียนทันรู ๕ 

รูป ลงเอยอยางน้ี รวมทั้งรูปหน่ึงท่ียายพรอมดวยโรคปอดไปเปนเจาอาวาสท่ีวัดอ่ืนแลวถึงมรณภาพท่ีน่ัน)  
ผูเขียนน้ันขี้โรคมีรางกายออนแออยูแลว ไมตองรอจนแก อยูท่ีวัดพระพิเรนทรน้ันมา พอถึงป ๒๕๐๒ ยังเปน

สามเณร อายุ ๒๐ ป เรียนอยูท่ีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช้ันพุทธศาสตร ปท่ี ๒ ก็เปนวัณโรคอยางรวดเร็วและ

รุนแรงมาก ไอเปนเลือดพรั่งๆ พ่ีชายคือ นพ.เกษม อารยางกูร เปนผูรักษา ตองหยุดเรียนหลายเดือนไปจนถึงเวลา

สอบ ทางมหาจุฬาฯ พิจารณาแลวยอมใหเขาสอบ จึงไดผานมา แตหลังจากน้ัน ตองไปนอนในโรงพยาบาลนานมาก  
เวลาผานไปหลายป (จบ ป.ธ.๙ และ พธ.บ. ในชวงน้ี โดยมีรางกายผายผอมอยางยิ่ง) แมจะหายจากวัณโรค 

แตมีแผลเปนฝากไวท่ีขั้วปอด และถุงลมก็เสียไปบาง อีกท้ังยังอยูในสภาพแวดลอมท่ีกอโรค และรางกายก็ทรุดโทรม

ลงท่ัวไป เปนฐานท่ีกอตัวของโรคอ่ืนๆ ไดงาย เฉพาะอยางยิ่ง โรควานเครือในระบบหายใจ จนถึงการใชเสียง  
ตลอดเวลา ๒๐ ปเศษตอแตน้ันมา ขณะมีปอดท่ีชํารุดเปนทุนประจําตัว โรคอ่ืนๆ ท้ังเกาและใหม ก็กาวควบคู

และบําบัดแกไขพรอมกันไป เชน โรคทอง โรคมาสตอยดอักเสบเรื้อรัง กระดูกสันหลังไมดี จนกระท่ังปญหาเสน

เลือดใหญไปสมอง ดังท่ีเลาแลว แตเน่ืองจากชวงเวลาน้ันอยูในวัยคอนไปขางตน รางกายซอมแซมชดเชยชวยตัวเอง

ไดมากหนอย และอยูกับงานการมากมายท่ีเรงรัดจนลืมปญหาสุขภาพไปไดมาก เวลาก็ผานมา โรคาก็คอยๆ เติบไป  
จนในท่ีสุด ถึง พ.ศ. ๒๕๒๙ โรคระบบหายใจ เรื่องของปอด หลอดลม หืด ตลอดจนการใชเสียง เขาขั้น

วิกฤต ตองยายออกจากกรุง ไปพักท่ีศาลากลางสระ แลวไปตอท่ีถาวรนอกเมืองอยางท่ีเลาแลว 
ถึงตอนน้ีควรจะเลารวบรัดวา ในสภาพท่ีรางกายมีโรคหลากหลาย ท้ังโรคหลักยืนพ้ืนและโรคบริวารตางๆ ทํา

ใหผูเขียนมีชีวิตอยูในโรงพยาบาลมาก ต้ังแตกอนออกมาอยูนอกเมือง ปตอปบาง ซอนครั้งในปเดียวก็มี จึงไดรับ

ความเอื้ออาทรจากโรงพยาบาลแทบทุกแหงในกรุงเทพมหานคร  
ท่ีเรียกไดวาประจํา เขาพักนับสิบครั้ง คือ ร.พ.ศิริราช แลวท่ีอื่นก็มีท้ังกอนและหลังท่ีน่ัน  เชน  วชิรพยาบาล 

พหลโยธิน ร.พ.สงฆ ร.พ.กลาง จุฬาลงกรณ พระมงกุฎเกลา วิชัยยุทธ รามาธิบดี โรคทรวงอก สมิติเวช บํารุง

ราษฎร ราชวิถี วิภาวดี กรุงเทพ พญาไท ธนบุรี เจาพระยา ลวนเคยเขารับการรักษา อยางนอยก็ตรวจดวยเครื่อง

จําพวกสองกลอง หรือ scan เฉพาะท่ีไปเขาเครื่องตรวจตางๆ บอยท่ีสุด คือ อุรุพงษ เอกซเรย ในท่ีน้ีขอถือเปน

โอกาสอนุโมทนาทุกแหง (มักนึกกันถึงการท่ีสถาบันตางๆ ไดถวายปริญญากิตติมศักด์ิ แตท่ีจริง การอุปถัมภรักษา

ของโรงพยาบาลท้ังหลายน้ี ควรอนุโมทนาไมนอยกวาเลย) 
เน่ืองจากมีโรคปอดเปนพ้ืนดังท่ีวา เม่ือเขาตรวจหรือพักรักษาใน ร.พ.ใดก็ตาม แทบทุกครั้งจึงมีการ X-ray 

ปอดนําหรือพวงดวย ๒-๓ ฟลม นับเฉพาะฟลมปอดทีละนอยแผนอยางน้ี ก็สะสมมาเปนจํานวนรอยๆ (นานแลว

ฟลมรุนเกาท่ีเก็บไวหมดอายุเนาเหม็นเปนพิษอยางรายแรง ตองท้ิงไปจํานวนหน่ึง) ยิ่งมาระยะหลัง เทคโนโลยี

กาวหนา ถายทีละเปนชุด รวมแลวไมไดนับวาเทาไร 
นับแค CT Scan ปอด ก็หลายครั้ง (มี HRCT คือ High-Resolution Computed Tomography 

เฉพาะปอดบาง รวมไปถึงตับและไตบาง) เชน ป ๒๕๔๐ ท่ีผาตัดเสนเลือดใหญไปสมองตอนกลางปน้ัน ท่ีจริงตนปก็

ประเดิมกอนแลวดวยโรคเยื่อหุมปอดอักเสบ หายใจแทบไมได เจ็บปวดมาก (นัยวาติดเช้ือ mycoplasma) เขา 

ร.พ.ธนบุรี ๒ โดยคุณหมอไชยรัตน เพ่ิมพิกุล ดูแล พอออกมาไดในเดือนกุมภาพันธ เดือนตอมา ก็ตองเขา ร.พ.

ธนบุรีน้ันอีก คราวน้ี นอกจาก CT Scan ปอดตับไตแลว ยังทําอ่ืนอีก ท้ัง GI และสงไปทํา bone scan ท่ีศิริราช  



บันทึกไวระลึก   ๑๑๖๗ 
 

  

ท่ีอุรุพงษ เอกซเรย (เด๋ียวน้ีเรียกวา อุรุพงษ เมดิคัล เซนเตอร) ทํา High-Resolution CT scan of the 
lungs ในป ๒๕๔๔ แลว ปตอมา ๒๕๔๕ ก็ทําอีก  

ทําติดกันซอน ๒ ปอยางน้ี ยังมีอีก ลาสุด มีนาคม ๒๕๕๓ ทํา HRCT ปอดท่ี ศิริราช ปรุงขึ้น เมษายน 

๒๕๕๔ ทํา HRCT ปอดท่ี พญาไท ๒ 
เฉพาะ X-ray รวมแลวนับพันครั้ง จนคุณหมอกาญจนาเคยแสดงความไมสะดวกใจที่จะให X-ray เพ่ิม

บอยๆ เพราะเกรงวาจะถึงจุดท่ีรางกายรับไมไหว 
ตามท่ีเคยเลาแลววา ในชวงเกือบ ๒๕ ปท่ีออกจากกรุงเทพฯ มาแลวน้ี งานหนังสือหลักอยาง พุทธธรรม 

หยุดชะงัก มีแตงานตรวจบทลอกเทป หรือมีบทถอดเสียงเปนตัวหนังสือมาใหตรวจ แลวพิมพเปนหนังสือเลมยอมๆ 

ยอยๆ มากมายจนรวมไดกวา ๓๐๐ เลม  
หนังสือเหลาน้ี หลายทานท่ีขอพิมพ มีกําหนดงานแนนอนและเรงดวน ทีน้ี เม่ือผูเขียนตองเขาโรงพยาบาล

บอยๆ อยางคาดหมายไมได บางทีจวนเจียนถึงเวลาใชงานที่ตองพิมพหนังสือใหทัน ผูเขียนจึงเอาตนฉบับบทลอก

เทปหรือบทถอดเสียงเหลาน้ีไปตรวจบนเตียงคนไขในโรงพยาบาลดวย จนกลายเปนเรื่องท่ีคอนขางเปนธรรมดา คือ 

การไปนอนในโรงพยาบาลเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตแหงการทํางาน จะเรียกวาบูรณาการหรืออยางไรก็แลวแต 
 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากบทลอกเทป/ถอดเสียงเหลาน้ีมีมากมายเหลือเกิน จึงตรวจไมทัน นานเขา เรื่องคาง

จึงสุมกันจนตรวจไมไหว เม่ือ ๕-๖ ปมาน้ี ไดเอาเรื่องท่ีคางท้ังหลายมาวางซอนเปนต้ัง วัดดู (อยูท่ีภูเขาบาง ท่ีวัด

ญาณเวศกวันบาง บวกกัน) ปรากฏวาสูงเกิน ๑ เมตร  
บางเรื่องสําคัญ และเปนงานใหญ ทานผูนิมนตพูด และแจงขอพิมพ มีความต้ังใจมาก ทวงอยูเกือบสิบป จน

เลิกราไปเองบาง หรืออาจจะระอาบาง เชน เรื่อง “หน่ึงศตวรรษของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” (มหาจุฬาฯ เปน
เจาของรายการ และขอพิมพ) และเรื่องใหญซ่ึงทานท่ีตามปกติระลึกถึงกันมาก นิมนตไปพูดท่ีเชียงใหม (จําช่ือเรื่อง

ไมไดแลว) ลอกเทปสงมาใหตรวจ ต้ังใจจริงจังมากท่ีจะพิมพ แตก็ยังไมมีโอกาสที่จะตรวจจนบัดน้ี (บางที เม่ือเรื่อง

ค่ังกันอยูมาก ใครใกล ทวงได เรงงาย ติดตามไมปลอย ก็เสร็จกอน) หรืออยางอาจารยอเมริกันท่ีแปล พระกับปา มี

ปญหาอะไร? สงมาใหตรวจ คงกวาสิบปแลว ก็ไมไดต้ังใจจะละเลย ใจจริงก็คิดจะหาโอกาสทําสนอง คาดวาอาจจะ

เม่ือน้ันเม่ือน้ี แลวเวลาก็ผานไปนับวาแสนจะรวดเร็ว จนเหมือนละเลยไมใสใจ ไมเห็นความสําคัญ  
ท้ังหมดท่ีกลาวมา ถือวาเปนการลวงเกินตอทานเหลาน้ัน แมจะไมไดต้ังใจ น่ีจึงเทากับไดโอกาสท่ีประมวลรวม

ขออภัยตอทุกทานในการท่ีเสมือนไดละเลยลวงเกินดังไดกลาวไปแลว 

เม่ือขออภัยคนไกล ก็นึกมาถึงคนใกล  
เม่ือขออภัยคนไกล ก็ควรขออภัยคนใกลดวย ในวงผูศรัทธาใกลชิดวัด มีผูท่ีเสียสละเรี่ยวแรงและเวลามา

ชวยงานวัดอยางเอาจริงเอาจังหลายทาน โดยเฉพาะดานการแสดงธรรม ซ่ึงเปนศาสนกิจหลักของพระ คุณทองสุข 

ชางวิชชุการ ไดมาชวยงานนานมากแลว ดังท่ีเม่ือพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร มีรายการบรรยายธรรมประจําวัน

เสาร-วันอาทิตย ท่ีโบสถช้ันลาง คุณทองสุขก็นําอุปกรณมาบันทึกภาพ-เสียงไว และชวยกิจอยางน้ีของพระรูปอ่ืนดวย 
สําหรับผูเขียนน้ัน (ในกรณีน้ี เปนผูพูด) ดังท่ีกลาวแลววาอาพาธมานาน ไมมีกิจกรรมประจํา และแทบไม

ปรากฏตัว แตทุกครั้งหรือแทบทุกครั้งท่ีมีกิจตองพูด เชน แสดงธรรมในวันสําคัญหรือพูดในพิธีบวชนาคท่ีโบสถ คุย

ธรรมะกับพระใหม และมีรายการเฉพาะในการบรรยายธรรมแกบางคณะท่ีใตกุฏิ แมจะเปนรายการท่ีคาดหมายไมได 

คุณทองสุขก็สละเวลามาเอาจริงเอาจังกับการทํางานบันทึกภาพและเสียงเพ่ือถวายแกวัด แลวกลับไปบานยังตอง

ทํางานตัดตอใชเวลาอีกมากมาย รวมท้ังทําแจกฟรีแกผูตองการอีกดวย (เรียกชื่องานของตนวา “ญาณพาหนะ”)  



๑๑๖๘  พุทธธรรม 
 

โดยเฉพาะในระยะหลังๆ น้ี เม่ือผูเขียนพูดไดนอยลงๆ เหลือแตคุยธรรมะกับพระใหมในเวลาคํ่า คุณทองสุข

ก็เอาจริงเอาจังกับงานน้ี ท้ังท่ีตองอยูท่ีวัดจนถึง ๒๒-๒๓ น. และประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ เม่ือคุณทองสุข

ตัดสินใจหยุดทําธุรกิจ ก็ไดใชเวลามุงมาทํางานธรรมทานดานภาพและเสียงถวายอยางเต็มท่ี ถึงแมผูเขียนไปพักใน

ชนบท ไปพักท่ีภูเขา ไมวาจะกําหนดเวลาลงในวันไหน คุณทองสุขก็เดินทางไปบันทึกภาพและเสียงท่ีน่ัน  
ท่ีตองขออภัยก็อยูตรงจุดน้ี ท่ีวา พอคุณทองสุขสละเรี่ยวแรงเวลามาถวายแกธรรมะเต็มท่ี ผูเขียนกลับตรง

ขาม กลายเปนพูดไดนอยลงๆ จนอยางท่ีวา เวลาน้ีตองหยุดเลิกแมแตรายการคุยธรรมะแกพระใหม ดังน้ัน ในชวง

ครึ่งปท่ีผานมานี้ จึงมีรายการท่ีคุณทองสุขไปบันทึกภาพและเสียงท่ีภูเขาเพียงครั้งเดียว เม่ือพระใหมรุนพรรษา 

๒๕๕๔ บวชมาครบพรรษาใกลวาระจะลาสิกขาแลว ยังไมเคยพบกันเลย จึงหาโอกาสไปพบครั้งหน่ึงครั้งเดียวกอน

จะลาจากวัดไป น่ีก็เทากับวาผูเขียนไดทําใหเสียความต้ังใจของผูศรัทธา คือคุณทองสุขน้ัน จึงควรขออภัยไวดวย 
ดานงานภาพและพูด หรือแสงเสียงน้ี ในยุคกอนมีระบบคอมพิวเตอร เรื่องพูดก็บันทึกกันดวย cassette 

tape เม่ือพัฒนาข้ึนก็มี video tape ท่ีบันทึกไดท้ังภาพและเสียง สําหรับผูเขียนและท่ีวัดน้ี video tape แทบ

ท้ังหมดเปนของท่ีหนวยงานหรือสถาบันขางนอกถายภาพไวและถวาย ตอมานานๆ ยังแทบไมไดถายมาเขาระบบ

คอมพิวเตอร ปรากฏวาของหมดอายุ ข้ึนราเสียหมด ไดทราบวาพระยกท้ิงเสียเปลาไปเปนกลองขนาดใหญ 
สวนดานเสียงหรือพูดลวนๆ ท่ีบันทึกดวย cassette tape มีมานานนักหนา สําหรับของผูเขียนคงมีจํานวน

หน่ึงท่ีกอน พ.ศ. ๒๕๒๐ ครั้นหลังป ๒๕๒๐ น้ันแลว มีมากมาย เพราะถึงยุคไดรับนิมนตไปพูดบาง มีคณะมาพบที่

วัดบาง บอยๆ เม่ือมีผูขอพิมพเปนหนังสือ ก็ไดใชประโยชนบาง แตสวนมากก็เพียงเก็บไว ไมมีเวลาจัดการ   
ในป ๒๕๔๒ คุณตรีรัตน ปนประยงค ไดมาชวยงานอนุรักษขอมูล โดยรับเทปชุดท่ีพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ

บันทึกเก็บไว ต้ังแตป ๒๕๒๗ (ทยอยรับจนถึง ก.ย. ๒๕๔๓) รวม ๓,๗๖๑ มวน ไปถายขอมูลเสียงเปน MP3 เก็บ
ไวในแผน CD ๒๗๗ แผน (ไมรวมแผน backup) ในระยะแรก มาชวยโดยสวนตัวกอน ตอมา ๑ มิ.ย. ๒๕๔๒ 

กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือขอตัวคุณตรีรัตน แลว ณ ๒๑ ก.ค. ๒๕๔๒ ทาง กฟผ. ก็ไดมีบันทึกสงตัวเปน

ทางการ คุณตรีรัตนไดมาทํางานน้ีแบบอุทิศแรงอุทิศเวลาจนงานเสร็จสิ้น ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๓   
หลังจากน้ันไมนาน พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เขามารับภาระดูแลงานดานน้ี ก็ไดหาทางอนุรักษโดยการ

นําเทคโนโลยีท่ีกาวหนาสูงข้ึน มาจัดดําเนินการ ครั้นถึงปจจุบันน้ี ก็เห็นกันวา การเก็บรักษาขอมูลไวใน Hard Disk 

ขนาดใหญ ท่ีมีความจุสูงเปน terabyte จะไดผลดีและปลอดภัยกวา  
ในระยะหลังน้ี ต้ังแตป ๒๕๔๕ ดร.พีระพนธ โสพัศสถิตย ไดทํางานแบบอาสาสมัครอยูเงียบๆ ใหแกวัด

ตลอดมาถึงปจจุบัน โดยทําการถายขอมูลงานพูดของผูเขียน จาก cassette tape (คราวนี้เปนเทปชุดท่ีผูเขียน

บันทึกดวยเครื่องเล็กในยาม และเก็บไวเอง) ซึ่งบันทึกไวต้ังแตป ๒๕๑๘ เรื่อยมา ขณะน้ีถึงขอมูลเดือน ต.ค ๒๕๓๗ 

ตอนแรกเก็บใน CD แตนับจาก ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๒ ไดเปลี่ยนมาเก็บไวใน Hard Disk ขนาดใหญดังท่ีวาน้ัน ๒ ชุด 

เปนการสํารองเผ่ือเสียหาย เปนนํ้าใจเสียสละท่ีควรแกการอนุโมทนาอยางยิ่ง  
ท่ีจริง คนใกลก็โยงถึงคนไกล เม่ือพูดถึงคุณทองสุข ก็นึกถึงคุณเนติ แกวเคน แหง TV 7 ซ่ึงคงเรียกไดวา

เปนคนไกลใจใกล ไดมาบันทึกภาพและเสียงในวันสําคัญและงานพิธีนานมาแลว ต้ังแตราวป ๒๕๔๑ ตอมาไดเอา

จริงเอาจัง นอกจากมาถายทําในพิธีแลว ก็นิมนตพูดโดยขอมาบันทึกพิเศษท่ีวัด เพ่ือออกในรายการประจํา (ทราบวา

ออกในรายการ “ธรรมะรับอรุณ”) แตดังท่ีวา ผูเขียนเขาสูยุคจะเงียบหาย นัดถายทําไดสักครั้งสองครั้ง แลวก็รอกัน

ไปจนคุณเนติเกษียณอายุงาน แมจะเปลี่ยนมาทํางานแบบสัญญาปตอป แตคุณเนติก็จริงจังยังรอไมเลิกลมความ

ต้ังใจ จนกระท่ังในชวงทายท่ีผูเขียนไปอยูไกลเงียบหาย อาจจะมีการพูดจาอธิบายอะไรโดยไมมีกําหนดแนนอนนี้ ก็

กลายเปนวาคุณทองสุข ซ่ึงมีฝมือเปนท่ียอมรับแลว ชวยสงภาพ-เสียงท่ีบันทึกน้ันใหแกคุณเนติดวย  
หลายปมาแลว คุณทองสุข ชางวิชชุการ ไดเปนเหมือนศูนยกลางของสื่อภาพและเสียงของวัดไปโดยปริยาย 

เพราะเม่ือมาบันทึกภาพท่ีกุฏิของผูเขียน คุณทองสุขก็ประสานกับฝายพระ คือ พระการุณย กุสลนนฺโท  



บันทึกไวระลึก   ๑๑๖๙ 
 

  

พระการุณยน้ัน จริงจังกับงานบันทึกเสียง งานจึงไปดวยกันกับคุณทองสุข ตอจากพระการุณย พระมาโนช 

ธมฺมครุโก ก็รับเสียงธรรมไปจัดใส CD ทําเปนเรื่องชุด และเรื่องรายป เม่ือใครตองการนําไปเผยแพรกวางออกไป ก็

รับจากแหลงผลิตน้ี เชน พล ต.ทองขาว พวงรอดพันธุ ท่ีจัดรายการประจําตางๆ มานานแลว หรืออยางคุณบุบผา 

คณิตกุล ซ่ึงเหมือนมีเครือขายเผยแพรหลายแหง ก็รับภาพและเสียงบาง เฉพาะเสียงบาง สงออกเผยแพร ทํากันไป

ตามศรัทธาอยางโลงคลอง โดยผูเขียนอาพาธไดสบายๆ ไมตองมีภาระเก่ียวของ นอกจากพระมาโนชท่ีมักขอชื่อเรื่อง   
ไมนานนี้ ในชวงกลางป ๒๕๕๓ ท้ังเสียงพูดท่ีทําเปน CD เหลาน้ี และที่พิมพเปนเลมหนังสือ ไดเขามารวมกันใน

โครงการท่ี คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป ต้ังขึ้น โดยท่ีคุณพัชธรนั้น และคุณวิเชียร แซฉ่ัว ปรึกษาขอมาทางพระครูธรรมธร

ครรชิต คุณวโร ผูชวยเจาอาวาส วาจะพิมพและทําสื่อเหลาน้ีจัดสงไปถวายแกสํานักเรียนและวัดตางๆ เพ่ือใชสอนพระ

บวชใหม ท้ังน้ีมีคุณวุฒิชัย กิตินุกูลศิลป และ ผศ.ดร.ประณมพร จวงพานิช รวมดําเนินการ ไดต้ังช่ือโครงการน้ีวา 

“บวช เรียนชุดน้ี ตัวก็ไดบุญ บุญคุณก็ไดตอบแทนพอแม” น้ีเปนงานใหญ ตองใชกําลังศรัทธา กําลังทุน และ

กําลังคนมาก ถึงตอนน้ี ผูเขียนเขาชวงเงียบไปแลว จึงไมไดพบกับคณะผูศรัทธา เอกสารมาถึง ก็อนุโมทนา 

บรรดางานท่ีพูดมาน้ี บางรายการไดกลายเปนเรื่องใหญท่ีค่ังคางไปดวย อยางเร่ืองชุด “จากจิตวิทยา สูจิต

ภาวนา” ท่ีอาจารยคณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร ไดมาพักคางแรมถายทํา video ท่ีภูเขาเม่ือป ๒๕๓๔ และ

ตอมาไดถอดเสียงเปนตัวหนังสือมาใหตรวจชําระ (ตนฉบับขนาด A4 ๒๐๐ หนาเศษ) เพ่ือพิมพเผยแพร เวลาผาน

มาจนบัดน้ี จะ ๒๐ ปแลว ก็ไมมีเวลาทําให (ไดนําเฉพาะตอนเริ่มเรื่องออกมาพิมพเปนหนังสือเลมเล็กๆ ในชื่อน้ัน)  
แลวเรื่องใหญกวาน้ันอีก คําอธิบายธรรมแกพระใหมรุนพรรษา ๒๕๓๙ รวม ๖๐ ตอน (ตอมาตั้งชื่อชุดวา 

“ตามพระใหมไปเรียนธรรม”) คราวหนึ่งคุณบุบผา คณิตกุล มีอุตสาหะจัดการใหถอดเสียงพิมพเปนตัวหนังสือลงใน

คอมพิวเตอรจนจบ ต้ังแตยุคใช diskette (floppy disk) แลวยังพิมพดีดออกมาเปนตนฉบับถวายใหตรวจดวย 
(ตนฉบับขนาด A4 คงใกลๆ ๕๐๐ หนา) ถาทําเสร็จออกมาเปนเลม ก็คงมีขนาดใกลกับ พุทธธธรรม ฉบับใหญน้ี 

แตก็ไมมีเวลาและเรี่ยวแรงทําอะไร จนเด๋ียวน้ี diskettes เหลาน้ันเสียไปหมดแลว เทากับสูญเปลา  
อยางไรก็ตาม โดยมิไดนัดหมาย ตอมาไดทราบวา ท้ังชุด “จากจิตวิทยา สูจิตภาวนา” และชุด “ตามพระใหม

ไปเรียนธรรม” น้ี คุณวราภา อโณทยานนท โดยศรัทธาริเริ่มของตนเอง ระหวางศึกษาหรือทํางานอยูในอเมริกา ได

พิมพลงในคอมพิวเตอรจนจบ และตอมาไดถวายขอมูลไวใหแลว ท้ังหมดน้ี ควรอนุโมทนาอยางยิ่ง แตโอกาสท่ีจะมี

ชีวิตเหลือใหทํางานน้ี ยังไมเห็น ถาไมไดทํา ก็เปนอันวาไดแตขออภัย 
ตอนน้ี คนไกลคนใกลมาปนกันแลว ก็นึกถึงคุณอาภรณ สุวรรณเทน ซ่ึงเคยอยูชิคาโก เกษียณแลวกลับมา

หนองคาย น่ีก็เอาจริงเอาจังในการเผยแพรและสนับสนุนการศึกษาธรรมของพระเณร จะวาเปนศูนยกลางหนึ่งของ

การแจกหนังสือธรรมทางภาคอีสานตอนบนก็ได ติดตามหนังสือธรรมท่ีจะนําไปเผยแพร และเลือกพิมพแจกเองดวย 
พอเอยถึงชิคาโก ก็ตองพูดถึงคุณสมบัติ วัฒนพงษ ซ่ึงไดมีอุปการะแกงานมานานสัก ๒๐ ปแลว คุณสมบัติ

ทํางานทางคอมพิวเตอร และไปชวยงานดานน้ีท่ีวัดธัมมารามในเมืองน้ันเรื่อยมา แลวดวยความมีนํ้าใจอยางสูง ท้ังท่ี

อยูแสนไกล ไมตองบอกเลย พอทราบวาผูเขียนใชสื่อความรูจําพวกใด นาจะใชอุปกรณคอมพิวเตอรอะไรใหม ถาไม

มาเอง ก็จัดสง ป.ณ. บาง ฝากคนอื่นบาง มาถวาย ท้ังท่ีชวงหลายปน้ี มาถึงวัดไมพบ ก็ยังฝากความเกื้อกูลมาไมขาด   
หันกลับมาท่ี พุทธธรรมฯ โยมคณะหน่ึงท่ีมาวัดอุปถัมภประจําแตตน คือ กลุมขันธหา ก็สืบเน่ืองจากการท่ี

โยมมิสโจ (คุณเจือจันทน อัชพรรณ) มีฉันทะในหนังสือน้ี แลวจัดรายการทําบุญสืบกันมา สวนเลมหนังสือเอง 

ระหวางรอจัดใหมในคอมพิวเตอร ก็ไดมีผูศรัทธาพิมพแบบถายภาพเลมเกาตอกันมา จนถึงครั้งท่ี ๓๑ ในป ๒๕๕๓ 

โดยมูลนิธิบรรจงสนิทและสหปฏิบัติ เปนตน กับท้ังไดมีผูศรัทธาทําเปนฉบับอานใน CD เผยแพร ท่ีทราบตรง ก็คือ 

อาจารยละมอม บุษปวนิช โยมวัดใกลชิด ไดอานลงใน CD จบท้ังพันกวาหนา และเม่ือทานมีอายุครบ ๘๐ ป ลูก

ศิษยทําบุญในวันท่ี ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๐ อาจารยละมอมก็ไดทํา พุทธธรรมฯ ฉบับ CD น้ี ถวายพระ และแจกกันดวย 
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นอกจากหนังสือหลัก เชน พุทธธรรมฯ ท่ีพูดไวตางหากแลว หนังสือหลากหลายมากมายมาจากบทลอกเทป 

ซ่ึงพระมหาอินศร จินฺตาปฺโ (บัดน้ีคือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ) เปนผูพิมพต้ังแตราวป ๒๕๒๙ โดยเริ่ม
ดวยเครื่อง MAC จนกระท่ัง ๑๗ ต.ค. ๒๕๔๖ จึงไดเปลี่ยนมาใชเครื่อง PC จากน้ันการพิมพหนังสือเกากอนน้ัน ก็

ติดขัด ตองรอแปลงขอมูลจาก MAC มาสู PC เรื่องเรื้อรังมา จนกระท่ังคุณวีระ สันติบูรณ มาอุปการะชวยทํางานน้ี  
พระครรชิต คุณวโร (บัดน้ีคือ พระครูธรรมธรครรชิต) เปนศูนยประสานงานนี้ โดยนําขอมูล MAC จากพระ

ครูปลัดฯ แลวคุณวีระ ซ่ึงแมจะอยูถึงสิงคโปร มาในชวงกลางป ๒๕๔๕ รับขอมูลน้ันไปใหเลขานุการแปลงสู PC 
รวม ๓ งวด เสร็จแลวทยอยสงแกวัดจนถึง ๕ ก.ย. ๒๕๔๕ ไดขอมูลหนังสือ ๑๙๐ เลม จากน้ัน ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๕ 

ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๖ เปนกาละของงานตรวจทานและจัดรูปแบบตัวอักษร โดยผูศรัทธา คือ พระครรชิต พลโท

โกวิทย สุจิโรจน ทญ.กฤษณา โรหิตรัตนะ คุณพงษสวัสด์ิ และคุณฉวีวรรณ อักษรสวาสด์ิ และ ดร.กุลจิรา สุจิโรจน 

ทําใหขอมูลพรอมท่ีจะนํามาจัดรูปเปนเลมหนังสือ (เชน จาริกบุญ จารึกธรรม ท่ีผูเขียนไดนํามาจัดเลมพิมพไปแลว)  
การท้ังปวงท่ีกลาวมา ทุกทานทําโดยเปนอสังขาริก ขออนุโมทนาตามที่นึกข้ึนได ซ่ึงยอมไมครบในคราวน้ี 

เตรียมเขาฉากเล็กสุดทาย เพราะฉากใหญไดเวลาจะปดลง 
ในท่ีสุด โรคปอด รวมท้ังปญหาของระบบหายใจทั้งหมด ก็ไดเปนฉากลาสุด หรืออาจเปนฉากสุดทายของ

ชีวิต  
ทวนอีกทีวา ในเวลา ๑๕ ป นับแต พ.ศ. ๒๕๔๐ เม่ือผาตัดแกไขเสนเลือดใหญท่ีไปเลี้ยงสมอง ทํา carotid 

endarterectomy แลว ผูเขียนก็เขาสูฉากชีวิตแหงความเงียบ อยูเพียงในบริเวณกุฏิ หรือในบริเวณท่ีพักเทาน้ัน  
เม่ือไมออกมารวมกิจกรรมท่ัวไป ไมปรากฏตัวในท่ีสาธารณะ แมแตในวัด กิจกรรมท่ียังเหลืออยู ก็คือการพูด

ธรรมเฉพาะพิธีท่ีโบสถในวันสําคัญ  ปละ ๒-๓ ครั้ง  (เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา) การเปน

อุปชฌายในพิธีบวชพระใหมปละ ๔-๕ รุน แลวพูดคุยธรรมะกับพระใหมเหลาน้ันรุนละ ๖-๙ รูป และมีคณะนัดมา

ฟงบรรยายท่ีใตกุฏินานๆ ครั้งหน่ึง  
นอกจากรนถอยมาอยูเงียบในวัดแลว ตอจากน้ี ก็มีแตจะถอยเลยตอไปในชนบท ยิ่งเงียบหายและไกล

ออกไปจากหมูคน แตกวาจะถอยรนตอไปอยางน้ันได ก็ตองเงียบอยูแคหลังวัดถึง ๕ ป แมแตท่ีสายใจธรรม ซ่ึงเคย

เดินทางไปพักบาง ก็หยุด จนกระท่ังข้ึนปใหม ๒๕๔๕ แลว จึงไดไปเยี่ยมท่ีน่ันอีก และตอไปเยี่ยมท่ีพักสงฆสหธรรม

วาสี ท่ีเขื่อนกระเสียวดวย รวมแหงละ ๔-๖ วัน 
ถึงป ๒๕๔๗ พี่ชาย ซ่ึงเปนอดีตนายอําเภอ ผาสุก อารยางกูร พอเกษียณก็ทําสวนปาอยูท่ีอําเภอหนองพอก 

จังหวัดรอยเอ็ด ไดสงขาวมานิมนตใหไปพักท่ีน่ัน วาไดสรางกุฏิถวายภายในบริเวณที่มีรั้วรอบอยางดี และไดเริ่มไป

พักครั้งแรก ๑ เดือน ตอนสิ้นป ๒๕๔๗ ตอข้ึนปใหม ๒๕๔๘ คราวเกิด เหตุการณใหญ tsunami/สึนามิ  
เวลาผานไป โรคปอดออกอาการชัดยิ่งขึ้น การไอรุนแรงขึ้นๆ แตในชวงใกลป ๒๕๕๐ แมจะไอรุนแรง แต

เวลาพูดอธิบายธรรม ก็หายไอ (ชีพจรและความดันเลือดก็เรงขึ้นมาชวย) แตหยดุพูดเม่ือไร ก็ไออยางหนักเม่ือน้ัน  
ในชวงน้ี ผูเขียนถือวา งานสอนหรือพูดคุยธรรมะกับพระใหมน้ี เปนภารกิจอยางเดียวท่ียังผูกพันกับวัด

ญาณเวศกวัน (เปนงานเดียวท่ียังทําได ซ่ึงถือเปนงานสําคัญ) 
อยางไรก็ตาม ต้ังแตป ๒๕๕๐ น้ัน โรคปอดและสภาพรางกายของผูเขียนยิ่งทรุดลงๆ รวดเร็วมากขึ้น ตอมา 

ในขณะกําลังอธิบายธรรม ท่ีเคยมีกําลังขึ้นชั่วคราวและหยุดไอไดน้ัน ตอนน้ีกลายเปนวา ไอท้ังระหวางกําลังพูด และ

จะหนามืดเปนลมขณะพูด ถึงขั้นตองขอหยุดพูดกอนเวลา  
ถึงตอนน้ี จึงใชวิธีใหม คือ พอบวชพระใหมแลว ก็ออกไปพักในชนบทระยะหน่ึงกอน พอใหมีกําลังท่ีจะมา

พูดกับพระใหม เชนกลับมาจําพรรษาหลัง แตไมวาจะอยางไร โรคก็มีแตกาวหนารุนแรงขึ้น จนตองยุติการพูดธรรมะ

แกพระใหม และเม่ือเปนเชนน้ัน ก็หยุดเปนอุปชฌายดวย พรอมกับท่ีภารกิจผูกพันกับวัดญาณเวศกวันก็จบสิ้นไป 
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ถึงจุดน้ี คือ ชวงเขาพรรษาป ๒๕๕๒ จึงไดออกจากวัดญาณเวศกวันไปอยูในชนบทตลอดมา โดยใน

ระยะแรก สลับไปมาระหวางสายใจธรรม ท่ีเขาดงยาง กับสหธรรมวาสี ท่ี อ.ดานชาง  
เปนอันวา นับแตน้ีไป ไดหมดกิจกับวัดญาณเวศกวันแลว ทํางานอะไรๆ ใหไมไหว และไมไดมาจําพรรษาท่ี

วัดน้ีอีก แมวาพระใหมรุนท่ีบวชในระยะหลัง กอนลาสิกขา มักพรอมกันไปหาถึงในชนบทน้ันบาง แตถือวาเปนเพียง

การไปเยี่ยมเยียน ถาพอมีกําลัง ก็พูดคุยกันบางอยางไมเปนการงาน สวนกิจอ่ืน ท่ีจะทําใหปรากฏตัว เปนอันไมมี   
ท่ี อ.ดานชาง ณ สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสีน้ัน คุณบุบผา และคุณธวัช คณิตกุล ไดสรางหมูกุฏิท่ีพระไป

พักไดหลายรูป โดยคุณบุบผา คุณธวัช และคุณกานดา อารยางกูร ดูแลอุปถัมภ และไดมีพระไปพักหาความสงบ

สงัดกันเรื่อยมา ผูเขียนกับพระครูสังฆรักษฉาย ก็ไดไปพักบาง แตไมบอย  
ท่ีน่ันมีศาลาหลังหน่ึง อยูใกลชายขอบอางเก็บนํ้า ถูกฟาผา จึงถูกทอดท้ิง ไมไดใชประโยชนอันใด คราวหน่ึง 

คุณวนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ไดใหชางมาดัดแปลงแตงศาลาน้ันใหม ทําพ้ืน ทําฝา กั้นหองเปนอยางดี พระพักได 

๔ รูป และไดถวายใหไปพักตามโอกาส 
ณ กุฏิศาลาหลังน้ี ท่ีสถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ใน อ.ดานชาง น่ันเอง ท่ีจังหวะมาลงตัวพอดี เม่ือผูเขียน

หมดกําลังปอดท่ีจะพูดธรรมะแกพระใหม เลิกกิจท่ีผูกพัน ไมไดไปท่ีวัดญาณเวศกวันอีก แลวโดยมิไดคาดหมาย ก็

พอดีขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ เสร็จ มาใหทํางานตรวจชําระจัดทําเปนเลมใหม เปนอันใหใชเวลาท่ี

ตัวเงียบหายน้ัน ทํางานเต็มท่ีกับหนังสือเลมน้ี 
ดังท่ีไดเลาแลววา เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คุณหมอณรงค เลาหวิรภาพ จากจังหวัดเชียงใหม ได

เดินทางไปกับคุณสุรเดช พรทวีทัศน และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ นําขอมูลท่ีจัดทําในระบบคอมพิวเตอร เต็มท้ัง

เลม ของ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พรอมดัชนี มาถวาย  
แตแมจะอยูในท่ีเงียบหางไกล งานตรวจชําระหนังสือ พุทธธรรมฯ ก็ยังไมไดเริ่มทันที จนกระทั่งงานหนังสือ

เลมอื่นท่ีคางเบาลง และโรคาพาธรุนแรงย่ิงขึ้น ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ จึงไดเริ่มขึ้น จนถึงบัดน้ี จะขึ้นเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๔ งานเสร็จ ครบเวลาออกจากกรุงเทพฯ ผานมาแลว ๒๕ ป 
ถึงตอนน้ี ตองยอนไปเลาความเปนมาของการจัดทําขอมูลคอมพิวเตอร ของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง

และขยายความ ท่ีผูเขียนเองทําไมได และไมไดทํา แตมีมากหลายทานไดเพียรพยายามจัดทํากันมา ติดขัดตางๆ 

นานา กวาจะสําเร็จ ควรบันทึกไวแสดงความระลึกในน้ําใจของทานเหลาน้ัน 

ผูมีน้ําใจมากหลาย ชวยกันสรางโอกาสให พุทธธรรมใหมใกลจะเกิด 
ยอนทวนเรื่องวา ในชวงเกือบ ๒๕ ปท่ีออกจากกรุงเทพฯ มาแลวน้ี ต้ังแตท่ีศาลากลางสระ ลําลูกกา มาท่ีวัด

ญาณเวศกวัน ตลอดถึงสายใจธรรม งานหนังสือหลัก โดยเฉพาะ พุทธธรรม ไดชะงักงันหยุดหายไป มีแตงานตรวจ

บทถอดเสียงพิมพเปนหนังสือเลมยอมๆ ยอยๆ มากมาย 
แตท่ีจริง การนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงในคอมพิวเตอรน้ัน แมวาผูเขียนจะทําเองไมไหว (พิมพดีดก็ไมเปนจน

บัดน้ี) แตหลายทานหลายคณะไดพยายามทํากันมาตลอดเวลาประมาณ ๒๐ ป แมวาสวนมากจะยังคางอยู และเปน

อันยกเลิกไปโดยปริยาย แตก็ควรบันทึกไว เปนการอนุโมทนาระลึกในนํ้าใจ (รวมทั้งนํ้าพักนํ้าแรง และการสละเวลา) 
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ น้ัน ไดวางหลักไววา มีแตการพิมพแจกเปนธรรมทานอยางเดียว 

เวนเฉพาะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเปนแหงเดียวท่ีจะพิมพจําหนายได เพ่ือนําผลกําไรเขาเปนทุนการศึกษา

สําหรับพระภิกษุสามเณร และท่ีมหาจุฬาฯ ก็มีการพิมพหนังสือเลมน้ีมาเรื่อยๆ คงจะใหมีอยูหาไดตอเน่ือง 
ในระยะแรกๆ ท่ีมหาจุฬาฯ น้ัน คุณนพพร โชคไพรศรี เปนผูจัดการโรงพิมพ และอยูมาคราวหนึ่ง ไดรับแจง

วา คุณนพพรไดจัดการใหพนักงานพิมพขอมูล พุทธธรรมฯ ลงในคอมพิวเตอรจนเสร็จ และบอกวา ไดผานการ

ตรวจของพระอาจารยในมหาจุฬาฯ แลว ๓ ทาน แตเม่ือดู printout บางสวน ก็พบวายังมีผิดพลาดอีกมาก  



๑๑๗๒  พุทธธรรม 
 

อยางไรก็ตาม ปญหาอยูท่ีวา ขอมูลท่ีโรงพิมพมหาจุฬาฯ จัดทําข้ึนน้ัน อยูในระบบ Apple Macintosh แตท่ี
ผูเขียนและผูเกี่ยวของจะใชงานได ตองเปนระบบ PC เปนอันวาติดปญหาที่ซับซอนข้ึนอีก เม่ือโรงพิมพมหาจุฬาฯ 

สงขอมูลมาให ก็ตองหาทางแปลงขอมูลจากระบบ Mac มาเปนขอมูลในระบบ PC พอถึงตอนน้ี ซ่ึงมีการสงขอมูล

กันผานทางผูรูผูชํานาญในเรื่องดังกลาว ผูเขียนไมไดทราบเรื่องตอเน่ืองตลอด จึงไมอาจเลาใหชัดเจนได 
แตเทาท่ีพอทราบ สวนท่ีคุณนพพร โชคไพรศรี จัดพิมพในระบบ MAC  มาถึงผูเขียนเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๔๐ ในรูปท่ีแปลงเขาระบบ PC แลว  แตเต็มไปดวยรูปเครื่องหมาย � (ตัวอักษรบน-ลาง ทุกตัว ผิดเพี้ยนไป

หมด) และขอมูลขาดหายไปบาง โดยเฉพาะบทที่ ๒๐ ไมพบเลย อยางไรก็ตาม ท้ังหมดนี้ จะตองใชเรี่ยวแรงและ

เวลาท่ีจะแกไขและจัดปรับอีกมากทีเดียว 

ในเรื่องน้ี ดร.สมศีล ฌานวังศะ ก็เปนผูหน่ึงท่ีพยายามชวย และในชวงป ๒๕๔๕ ไดนําขอมูลท่ีคุณนพพร

ถวายไวน้ี ไปมอบใหคุณวิทยา วองวาณิช ชวยหาทางแปลงและจัดใหใชงานได คุณวิทยาอยูในวงการ

คอมพิวเตอร เฉพาะอยางยิ่ง ดาน Apple Macintosh มายาวนาน แนใจวามีความชํานาญมาก ไดทราบวา คุณ

วิทยาไดชวยทําโปรแกรมแกไขตัว � ใหเปนอักษรปกติ เสร็จเปนสวนมาก และไดแปลงจัดเปน .txt files แลว 
ดร. สมศีลไดรับจากคุณวิทยามามอบใหผูเขียน เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ นับวางานกาวไปมาก (ขาดบท

ท่ี ๒๐ ซึ่งไมพบต้ังแตในชุดที่มาจากคุณนพพร) แตเน่ืองจากเปน .txt files สําหรับหนังสือใหญอยางพุทธธรรม
น้ี การท่ีจะจัดปรับใหลงรูปท่ีเรียบรอย เปนงานอีกหลายขั้นตอน เม่ือรับมาแลว ขอมูลก็รองานรอเวลาตอไป 

ตอมา ใกลกลางป ๒๕๔๘ คุณสุรเดช พรทวีทัศน และคณะ ไดดําเนินการท่ีจะจัดต้ัง Web site เพ่ือ

เผยแพรความรูทางพระพุทธศาสนา และเก็บรักษาผลงานของผูเขียน ครั้นใกล พ.ศ. ๒๕๕๐ เขามา คุณสุรเดช พร

ทวีทัศน หวังจะนําขอมูลหนังสือ พุทธธรรม ข้ึน Web site น้ัน โดยเอาจริงเอาจังกับเรื่องน้ีมาก แตคุณสุรเดชคิดวา

จะจัดทําขอมูลใหมในระบบ PC โดยตรง ไมตองยุงกับขอมูลเกาท่ีมาจาก MAC และจะใหไดผลท่ีนาม่ันใจ จึงไปหา
สํานักพิมพท่ีผานงานใหญมาแลวอยางชํานาญ จนทุกอยางเหมือนใกลจะลงตัว  

อยางไรก็ตาม เม่ือมาพบคุยกันในรายละเอียด ในท่ีสุด ผูชํานาญก็ไมยอมรับงาน สาเหตุก็คือเรื่องดัชนี

น้ันเอง คือลําพังดัชนีท่ัวไปตามปกติ ซึ่งเปนดัชนีคํา แมจะมากมาย ก็สูไหว มีโปรแกรมท่ีชวยได แตพอพบดัชนี

ความ หรือดัชนี concept ก็มองไมเห็นวาจะมีโปรแกรมอะไรชวยได เปนอันวาสูไมไหว จึงติดตันตรงนี ้
จากนั้น เรื่องก็เหมือนจะเงียบไป มาไดยินขาวอีกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ นํา

เรื่องมาบอกแจงใหไดทราบวา คุณหมอณรงค เลาหวิรภาพ ท่ีเชียงใหม พิมพพุทธธรรมลงคอมพิวเตอรไปถึงหนา 

๒๒๐ และไดเริ่มงานทําดัชนีแลวดวย แตเวลานั้น ขอมูลท่ีนํามาใหดู ยังขาดอีกมาก และมีผิดพลาดไมนอย จึง

ยังไมมั่นใจนัก แตคุณหมอณรงคมีความเสียสละและเขมแข็งจริงจัง จึงไดดําเนินการมาจนสําเร็จ ถึงตรงน้ี เรื่อง

ก็มาบรรจบกับท่ีคุณหมอณรงคเองเลาไวแลว ในบันทึกของคุณหมอณรงคเอง ท่ีไดนําลงไวขางตนกอนน้ีแลว  

ในปเดียวกัน คือ ๒๕๕๐ น้ัน ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศุภชัย ต้ังวงศศานต จะพัฒนางานพระไตรปฎกฉบับ

คอมพิวเตอร ข้ึนเปน BUDSIR VI เม่ือไดทราบวางานนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงคอมพิวเตอร ยังติดขัดกันอยู จึง
จัดการใหพิมพขอมูล พุทธธรรมฯ จากเลมหนังสือเกาลงไปรวมใน BUDSIR VI ดวย โดยสําเร็จอยางรวดเร็ว และ

มีความแมนยําคอนขางสูง เพราะใชระบบพิมพซอนตรวจสอบกันเอง เม่ือ BUDSIR VI เสร็จในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๐ 

ก็ไดนําชุด BUDSIR VI มาถวาย พรอมท้ัง พุทธธรรม ฉบับ Printout จาก BUDSIR VI ๑,๐๕๘ หนา เขาเลมทํา

ปกเรียบรอย ๑ เลม (ตอมา เดือน ม.ค. ๕๑ ก็ฝาก CD บรรจุขอมูล พุทธธรรม ใน BUDSIR VI มาถวาย)  
ตอมา เม่ือสงขาวใหคุณหมอณรงคทราบเรื่องน้ี เผื่อจะรับขอมูล พุทธธรรม จาก BUDSIR VI ไปใช งาน

จะไดกาวลัดข้ันตอนไปไดเร็วขึ้น แตคุณหมอณรงคตอบวา เวลานั้น งานดานของคุณหมอเองไดกาวไปอีกไกล

แลว และการตรวจสอบแกไขตางๆ ก็เสร็จไปอีกมาก ไมใชเปนอยางท่ีฝากมาใหดูนานแลวนั้น  



บันทึกไวระลึก   ๑๑๗๓ 
 

  

จึงเปนอันวา งานจัดทําขอมูล พุทธธรรม ของคุณหมอณรงค ก็ดําเนินตอไปตามปกติ  
(หลังจาก BUDSIR VI ออกมาในปลายป ๒๕๕๐ แลว ตอมา ท่ีมหิดล ดร.ศุภชัย ต้ังวงศศานต ไดเริ่มงาน

พัฒนา BUDSIR ตอไปอีก และจะเสร็จต้ังแตราว สิงหาคม ๒๕๕๔ แตพอดีเวลาน้ัน สวนเน้ือในของ พุทธธรรม 

ฉบับปรับขยาย น้ี ก็เสร็จตอนจะสิ้นเดือนสิงหาคมนั้น ดร.ศุภชัยจึงตกลงรับเน้ือ พุทธธรรม ท่ีจัดใหมน้ีไปลงใน 

BUDSIR ใหม แทนขอมูลเกาป ๒๕๕๐ น้ันดวย) 

งานหลักที่แทรกเขามาได ในชวงเงียบหาย ๒๕ ป 
ตรงนี้ก็ตองยอนทวนเรื่องอีก ท่ีวา ในชวงต้ังแตออกจากกรุงใน ป ๒๕๒๙ มาจนบัดน้ีรวม ๒๕ ป งานหนังสือ

หลักหยุดชะงักไปนั้น ท่ีจริง ในระดับงานรองๆ ก็มีการเคลื่อนไหวบางในชวง ๓ ป พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ คือ  
- พุทธธรรม ฉบับเดิม (เลมเล็ก) นําขอมูลลงในคอมพิวเตอร และปรับขยายจัดรูปเลมใหม พิมพใหมเปน

ครั้งท่ี ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๔   
- พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม นําขอมูลลงในคอมพิวเตอร และเพ่ิมเติมเล็กนอย พิมพใหม

เปนครั้งท่ี ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๕   
- พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท นําขอมูลลงในคอมพิวเตอร และเพ่ิมเติมอีกบาง พิมพใหม

เปนครั้งท่ี ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๖  
พุทธธรรม ฉบับเดิม ก็คือ พุทธธรรม ครั้งแรกเริ่ม ท่ีโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคม

สังคมศาสตรแหงประเทศไทย ไดนิมนตใหเขียน ซ่ึงมี ๒๐๖ หนา และไดพิมพรวมในชุด “วรรณไวทยากร” เม่ือ ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๑๔ น่ันเอง   
เฉพาะสวนของ พุทธธรรม น้ัน ผูเขียนไดขอใหถือวาสมาคมสังคมศาสตรฯ เปนผูดูแลดังเปนเจาลิขสิทธิ์โดย

เกียรติ ตอมามีการพิมพในงานศพ เปนตนบาง ไมมากครั้ง และผูเขียนก็มีงานหนังสืออื่น บวกกับโรคภัย ท่ีทําให

ยายถิ่น จึงคอนขางลืมหนังสือเลมน้ี  
ตอมา มีเหตุใหตองปรับขยายวิธีการอนุญาตพิมพ เพราะเม่ือลิขสิทธิ์อยูท่ีสมาคมสังคมศาสตรฯ คนท่ัวไปนึก

ถึงชื่อสมาคม ก็ไมคอยนึกถึงหนังสือธรรมะ ก็เลยมองขามไป และคนจะพิมพหนังสือธรรมะ ก็มักพิมพแจก และ

ตามปกติ พระก็ปลอยใหพิมพตามสบาย แตน่ีเปนเรื่องของสถาบันหรือองคกรท่ีมีกฎระเบียบ ตองทําใหรัดกุม เปน

ธรรมดาท่ีดีงาม แตคนก็รูสึกติดขัด กลายเปนวา พอจะขออนุญาตก็ชักจะรูสึกไมคลองวา น่ีหนังสือพระ ตองจาย

คาลิขสิทธิ์ดวย แลวยังมีกระบวนวิธีตามระเบียบแบบแผนอีก เพราะฉะนั้น หนังสือน้ี อยูกับองคกรของโยม 

กลายเปนคอนขางนอนน่ิง ไมตรงกับความมุงหมายท่ีจะใหหนังสือเผยแพรไป ใหเปนประโยชนกวางออกไปมากท่ีสุด 
ดังน้ัน จึงปรับเปลี่ยนเล็กนอย คือ ดานสมาคมสังคมศาสตรฯ คงตามเดิม ในฐานะผูใชสิทธิอํานาจเปน

เจาของลิขสิทธ์ิท่ีจะอนุญาตและรับคาลิขสิทธ์ิตามกฎระเบียบ แตดานผูเขียน ซึ่งไมมีไมรับคาลิขสิทธิ์เปนปกติอยูแลว 

เม่ือใครมาขอพิมพ ก็สามารถอนุญาตไดดวย การขยายวิธีปฏิบัติน้ี เริ่มต้ังแตพิมพครั้งท่ี ๑๐ ซ่ึงมีการจัดทําขอมูล

ใหม และขยายเพ่ิมเติมเปนอันมาก จึงขอเลาไวดวย 
(ความจริง หลังจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เสร็จแลว ผูเรียบเรียงเคยต้ังใจจะใหหยุดเลิก

พิมพ พุทธธรรม ฉบับเดิม เสียเลย โดยจะแจงใหโครงการตําราฯ ทราบดวย เพราะ พุทธธรรม ฉบับเดิม รวมอยูใน 

พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ น้ันแลว และเคยคิดจะทํา พุทธธรรม ฉบับยอ ขึ้นอีกเลมหน่ึง เปนสรุป

ความของฉบับปรับปรุงและขยายความ แตยังไมมีเวลา และเม่ือ พุทธธรรม ฉบับเดิม พิมพครั้งท่ี ๑๐ ออกมา ฉบับ

เดิม น้ันก็มีเหตุผลท่ีจะอยูตอไป) 



๑๑๗๔  พุทธธรรม 
 

เรื่องการพิมพครั้งท่ี ๑๐ มีวา เม่ือป ๒๕๔๔ (พุทธธรรม ฉบับเดิม อายุครบ ๓๐ ป) คุณณัฐพร พรหมสุทธิ 

ขอพิมพ พุทธธรรม ฉบับเดิม น้ันแจกเปนธรรมทาน ในมงคลวารคลายวันเกิดอายุครบ ๗๖ ป ของมารดา คือ คุณ

ประยูร พรหมสุทธิ ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม   
เริ่มแรก ในชวงกลางป ๒๕๔๔ คุณณัฐพรไดรับขอมูลคอมพิวเตอรท่ีพิมพขึ้นใหม จาก ร.พ. สหธรรมิก 

นําไปตรวจปรูฟเอง แลวนํามาถวาย แตขอมูลน้ันอยูในระบบ Apple Macintosh ซ่ึงผูเรียบเรียงติดขัด คราวน้ัน 

สํานักพิมพธรรมสภา ไดชวยแปลงขอมูลเปนระบบ PC แลว พระครูปลัดปฎกวัฒน (ตอมา คือพระครูปลัดสุวัฒน-

พรหมคุณ) จัดปรับขอมูลจนเขารูปท่ีจะพิมพเปนเลมหนังสือ และสงมอบแกผูเรียบเรียง ซ่ึงไดเปลี่ยนแบบตัวอักษร

ใหมและปรับชองบรรทัด จนเหลือเพียง ๒๘๔ หนา  
จากน้ัน ผูเรียบเรียงไดเขียนปรับปรุงเพ่ิมเติมเปนอันมาก ทําให พุทธธรรม ฉบับเดิม พิมพครั้งท่ี ๑๐ ขยาย

จาก ๒๘๔ เปน ๓๗๕ หนา และใชเปนแบบสืบมา 
พึงสังเกตวา หนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม มีขอมูลไมซับซอน และเม่ือของเดิมมีเพียง ๒๐๖ หนา การจัดทํา

เปนขอมูลคอมพิวเตอรจึงไมยาก แลวยังไดเพ่ิมเติมอีกมากดวย เปนอันเสร็จสิ้นไป 
แต พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม และ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ไมงาย

อยางน้ัน ท้ังมีขอมูลมากมาย และขอมูลน้ันก็ซับซอน มีการจัดวางรูปแบบตางๆ ใชตัวอักษรตางแบบตางชนิด การนํา

ขอมูลพจนานุกรม ๒ เลมน้ีลงในคอมพิวเตอรจึงรอเวลามานาน ถึงวาถามีขอมูลขึ้นมา ก็ใชเวลาจัดอีกมาก เฉพาะ

อยางยิ่ง ฉบับประมวลธรรม นับวายากเปนพิเศษ 
ในเรื่องน้ี พระมหาเจิม สุวโจ แหงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนทานแรกท่ีไดสมัครใจริเริ่มพิมพขอมูล

เฉพาะของ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ลงในคอมพิวเตอร ทานทํางานอยูหลายปจนเตรียมขอมูล

เสร็จแลวนํามามอบใหเม่ือ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ควรอนุโมทนาอยางยิ่ง 
โดยมิไดนัดหมายกัน หลังจากชุดของพระมหาเจิมแลว มีชุดของผู อ่ืนตามมาอีก แตท้ังท่ีมีขอมูลใน

คอมพิวเตอรแลว ผูจัดทําเองก็ไมมีเวลาตรวจ เปนอันติดตัน 
ในระยะน้ัน รศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต ซึ่งมีฉันทะมากในหนังสือหลักอยางน้ี ก็ไดริเริ่มงานพิมพ

ขอมูลของพจนานุกรมท้ัง ๒ เลม ลงในคอมพิวเตอร โดยมีบุตรหญิง–ชาย เปนผูชวยพิมพขอมูล (บุตรหญิง ต้ังแต

ยังเปน ด.ญ.ภาวนา ฌานวังศะ บัดน้ีคือ แพทยหญิงภาวนา ฌานวังศะ และบุตรชาย ต้ังแตยังเปน ด.ช.ปญญา 

ฌานวังศะ บัดน้ีคือ นายปญญา ฌานวังศะ เปนนักศึกษาปริญญาเอก ในสหรัฐอเมริกา)  
เน่ืองจากผูเขียนเองไมมีเวลาตรวจสอบขอมูล จึงตกลงวา เม่ือ ดร.สมศีล ฌานวังศะ พิมพขอมูลหนังสือลง

ในคอมพิวเตอรแลว ชวยรับภาระพิสูจนอักษรใหดวยตลอดทั้งหมด ก็เปนอันถือวาพรอมท่ีจะพิมพ ดร.สมศีล ฌาน

วังศะ ก็รับภาระน้ัน และยังไดหาพระชวยตรวจทานอีกชั้นหน่ึง ใหแนใจวาตรงกับขอมูลเดิมในเลมหนังสือ  
ในท่ีสุด พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็เสร็จออกมา ตอดวย 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท พิมพครั้งท่ี ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนครั้งแรกที่ใชขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอร โดยคงเน้ือหาไวอยางเดิมตามฉบับเรียงพิมพเกา ยังไมปรับปรุงหรือเพิ่มเติม 
เม่ือขอมูลในคอมพิวเตอรมีพรอมไวแลว การท่ีจะปรับปรุงเพ่ิมเติมอยางไรๆ ก็ทําไดงาย รอแตเวลาและ

โอกาส ถึงแมผูเขียนเองจะยังติดขัดในดานเวลาและโอกาสน้ัน แตก็ยังไดยกเอา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวล

ศัพท ข้ึนมาชําระ-เพ่ิมเติม เสร็จชวงท่ี ๑ ไปแลว ทําใหการพิมพครั้งท่ี ๑๑-๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเน้ือหาเพ่ิมขยายจาก 

๓๗๖ เปน ๕๘๐ หนา 
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งานแปล พุทธธรรม เริ่มแลวงัน ๑๕ ป 
ตามท่ีไดเลาวา เม่ือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๑๔) ในชุด “วรรณไวทยากร” เสร็จแลว ไดมอบให

โครงการตําราฯ สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย เปนผูถือลิขสิทธ์ิไวโดยเกียรติน้ัน ไดมีเรื่องท่ีโยงไปถึงการ

แปลพุทธธรรมเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งควรเลาไวดวย   
เรื่องมีวา กอนท่ีผูเขียนจะยายออกจากกรุง จําไมชัดวาปไหน แตคงในชวงป ๒๕๒๕-๒๕๒๘ Dr. Grant 

Olson ซึ่งหลังจบการศึกษาปริญญาเอกแลว ทํางานอยูท่ีมหาวิทยาลัยคอรเนลล (Cornell University) ไดรับทุน
จากมูลนิธิ จอหน เอฟ. เคนเนดี มาขออนุญาตแปล พุทธธรรม ฉบับเดิม น้ี เปนภาษาอังกฤษ แตผูเขียนไดแจงให

ขออนุญาตโครงการตําราฯ แทน ตามท่ีไดต้ังหลักไวน้ัน 
Dr. Olson ตกลงกับโครงการตําราฯ แลว แปลอยูสิบปเศษ ในท่ีสุด State University of New York Press, 

Albany พิมพเผยแพรในป ๒๕๓๘ (1995) ในช่ือวา Buddhadhamma: Natural Laws and Values for Life เสร็จ
แลวสงหนังสือตัวอยางมาถวาย แตจนบัดน้ี ผูเขียนก็ยังไมมีเวลาอาน (คุณ Grant แปลฉบับป ๒๕๑๔ - ๒๐๖ หนา 

แตขณะน้ีทราบวามีผูเริ่มแปลฉบับพิมพครั้งท่ี ๑๐ ท่ีขยายเปน ๓๗๕ หนา) 
ไมเฉพาะ พุทธธรรม ฉบับเดิม เลมเล็กเทาน้ัน ท่ีมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ แตเลมใหญคือ ฉบับปรับปรุง

และขยายความ ยิ่งมีเรื่องราวการแปลท่ียืดยาว เรื่องเริ่มไมหางจากท่ีคุณ Grant เริ่มจะแปล ฉบับเดิม เลมเล็กน้ัน 
เรื่องน้ีเปนการริเริ่มของมูลนิธิพุทธธรรม เทาท่ีทราบ คุณยงยุทธ ธนะปุระ ประธานมูลนิธิพุทธธรรมน้ัน ได 

Mr. Bruce Evans มาอยูกับมูลนิธิต้ังแตสิ้นป ๒๕๓๕ โดยมุงใหทํางานหลักคือแปล พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ

ขยายความ เปนภาษาอังกฤษ แลวอาจารย Bruce ก็ทํางานน้ีอยางจริงจังเปนเวลายาวนานมากถึงประมาณ ๗ ป 

ผูเขียนทราบความเปนมาเปนไปเพียงบางสวนบางดานท่ีมาเกี่ยวของ จึงพูดเรื่องน้ีไดเพียงคราวๆ เฉพาะแงเฉพาะจุด 
ชื่อของมูลนิธิท่ีวา “พุทธธรรม” น้ัน ตรงกับชื่อหนังสือพุทธธรรม บางครั้งไดยินวามีคนเขาใจผิด จับเอามาโยง

กัน ทํานองวาเปนมูลนิธิของผูเขียน หรือเปนกิจการท่ีผูเขียนมีสวนรวม หรือเกี่ยวของอยางใดอยางหน่ึง แตท่ีจริง ไม

เกี่ยวของกันเลย ถาจะเก่ียวของก็คือโดยศรัทธาในธรรม แตไมเกี่ยวของกับกิจการใดๆ แมแตการรับรูเรื่องราวความ

เปนไป ก็ไมใกลเขาไปเลย 
เทาท่ีเกี่ยวของซึ่งทําใหรูบาง นานแลว ต้ังแตผูเขียนยังอยูในกรุงเทพฯ คุณยงยุทธ ธนะปุระ และคุณชุติมา 

กับมิตรสหายใกลชิด คงจะรูจักผูเขียนจากหนังสือพุทธธรรม ไดมีศรัทธาในธรรมจริงจัง และไปพบปะสนทนาที่วัด 

วันหน่ึง คุณยงยุทธ และคณะ ไปพบและบอกวาจะต้ังมูลนิธิข้ึนทํางานทางธรรม จึงขอช่ือมูลนิธิ ผูเขียนคิดช่ือโนน

ชื่อน้ีให เวลาผานไป คงจะมากมายหลายช่ือ แตก็ไมถูกใจ ในท่ีสุด ผูขอช่ือก็เลือกชื่อกันเอง แลวจึงบอกแกผูเขียน

ภายหลังวาเลือกกันเองต้ังชื่อวา “มูลนิธิพุทธธรรม” ท้ังน้ี คงเพราะความพอใจในหนังสือพุทธธรรม มีหนังสือพุทธ

ธรรมเปนแรงจูงใจ และมูลนิธิน้ีก็เนนท่ีจะพิมพงานหนังสือท้ังหลายของผูเขียนน้ีเองออกเผยแพร  
สวนผูเขียนยุงกับงานเรงหนังสือและการท่ีจะหนีพาโรคออกไปบําบัดแกไขนอกเมือง ก็ไมทราบวากิจการของ

มูลนิธิพุทธธรรมเปนไปอยางไร จะรูก็ในเวลาขออนุญาตพิมพหนังสือตางๆ เหมือนท่ีอ่ืนๆ ก็ไดรูแตในแงท่ีวาคุณยง

ยุทธ ธนะปุระ เสียสละมาก ทํางานเอาจริงเอาจังอยางยิ่ง ก็อนุโมทนาในฐานะเปนญาติโยม    

ถึงตอนรับ อ. Bruce มาทํางาน จุดเนนของคุณยงยุทธ ธนะปุระ ก็ยิ่งชัดออกมา คือการมุงท่ีงานแปล พุทธ

ธรรม เม่ือ อ. Bruce แปล พุทธธรรม กาวหนาไป ตามปกติก็ตองใหผูเขียนตรวจยอมรับคําแปลกอนท่ีจะเผยแพร

เปนธรรมดา แตผูเขียนมีภาระดานอ่ืนมากมาย เฉพาะงานตรวจบทถอดเสียงทําหนังสือเลมเล็กๆ ท่ีทยอยผาน ก็ไม

ทันดังท่ีเลาขางตนแลว ตนฉบับคําแปล พุทธธรรม จาก อ. Bruce ก็มารอค่ังอยูท่ีผูเขียนมากข้ึนๆ ปแลวปเลา  
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เขาใจวามี ๒ เรื่องท่ีคุณยงยุทธ และ อ. Bruce เนนและเรงเปนพิเศษใหชวยรีบดูเพ่ือพิมพแยกเปนเลมเล็ก
ตางหาก และเสร็จออกมา คือ บทท่ี ๔ ปฏิจจสมุปบาท (Dependent Origination) และบทท่ี ๕ กรรม (Good, 
Evil and Beyond) สวนนอกน้ันก็ไดแตกองสุมกันรออยูน่ันเอง  

ในท่ีสุด จนกระท่ัง อ. Bruce แปลจบหมดเลมกวาพันหนาแลว จนกระท่ัง อ. Bruce ทําฉบับยอข้ึนมา

ตางหาก ยาวราวครึ่งหน่ึงของฉบับเต็ม ผูเขียนก็ไมมีเวลาดูให เวลาผานไปๆ จนเดือนกันยายน ๒๕๔๐ ผูเขียนไดเริ่ม

อานคําแปลบทท่ี ๑ ไปไดเล็กนอย เทาท่ีพอนึกได เรื่องมีตอไปวา ผูเขียนคงจะหาผูรับภาระแทน ก็เลยจะให ดร.สมศีล 

ฌานวังศะ ชวยรับไปตรวจ แต ดร.สมศีล วาถาจะตรวจ ก็ขอใหผูเขียนอยูดวย ก็เลยวางวิธีตรวจวา ดูพรอมดวยกัน

ท้ัง ๓ บุคคล คือ ผูเขียน ผูแปล และ ดร.สมศีล ก็นัดมาอานมาดูกันท่ีวัด ปรากฏวางานยิ่งชาอยางหนัก เริ่ม ๒๐ 

ต.ค. ๔๐ วันน้ันไดแค ๔ หนา ในไมชาก็รูวาวิธีน้ีไปไมไหว เลยวางแนวการแปลท่ีตองการ ท่ีจะใหผูแปลชวยปรับเขา

ตามตกลง แลวขอใหผูแปลไปตรวจและจัดปรับเอง อ. Bruce ขอเวลา ๑ ป 
ถึงตอนน้ี ดูเหมือนวา อ. Bruce จะหมดงานกับมูลนิธิพุทธธรรม เรื่องก็จะจบโดยแทบวางเปลาไป ทางฝาย

ญาติโยมเสียดาย จึงจัดทุนอุปถัมภแก อ. Bruce ท่ีจะอยูทํางานตอมาอีก ๑๓ เดือน จนสิ้นเมษายน ๒๕๔๒ อ. 

Bruce ก็นําตนฉบับท่ีชําระใหมเสร็จหมดเลม ๒๒ บทมาสงให แลวตอมาราวสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๒ Mr. 
Bruce Evans ก็เดินทางกลับไปอยูท่ีบานเดิมในออสเตรเลีย  

สวนตนฉบับตรวจแลวท่ี อ. Bruce นํามามอบใหน้ัน เปนเรื่องใหญ เวลาน้ันยงัไมไดคิดกันวาจะทําอยางไร 

เพราะคิดไวแคจะใหงานตรวจเสร็จเสียที เรื่องน้ีหลังจากน้ัน ผูเขียนเองก็จําไมไดวาเปนไปอยางไร เพราะมีเรื่องอ่ืน

มากมาย และตัวผูเขียนเองก็เขาชวงเงียบหลังผาตัดเสนเลือดใหญไปเลี้ยงสมอง ดังท่ีเลาไปแลว 
อยางไรก็ดี รวมเรื่องแลว ตัวผูเขียนน้ีเอง แมไมไดต้ังใจ แตไดเปนเหตุใหญาติโยมเสียงานเสียการ สิ้นเปลือง

เงินทองไปกับงานแปลหนังสือพุทธธรรมน้ี ท้ังการลงทุนของมูลนิธิพุทธธรรม และโยมท่ีจัดทุนใหอีก ๑๓ เดือน รวม

แลวคงหลายลานบาท เขาสงงานมา ตัวก็ไมมีแรงไมมีเวลาใสใจ แลวก็มีแตตนฉบับงานแปลท่ีเหมือนท้ิงคาง หรือ

อาจจะกลายเปนท้ิงไปเลย ไมไดอะไร 
 แตในดาน อ. Bruce พึงเห็นคุณคาวาไมไดวางเปลา แตไดทําประโยชนไวเปนชิ้นเปนอันชัดแลว นอกจาก

งานแปลบทวาดวยปฏิจจสมุปบาท และบทวาดวยกรรม ท่ีพิมพเผยแพรไปแลว (งานอ่ืนยังมีอีก เชน Towards 
Sustainable Science ท่ีแปลจาก พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร) เรื่องท่ีควรกลาวใหเห็นเดน

ไว ก็คือ การแปลหนังสือ ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living) ซึ่งเม่ือเสร็จแลว ก็ไดมาตรวจพรอมกัน ๓ 

บุคคล ท้ัง ผูแปล ผูเขียน และ ดร. สมศีล ฌานวังศะ จนเสร็จในชวงปลายป ๒๕๔๐ น้ัน  
งานแปลท่ีไดตรวจกันจริงจังหนอยอยาง ธรรมนูญชีวิต น้ี ทําใหคําแปลเปนท่ีปลอดโปรงใจวาจะไมทําใหเกิด

ความเขาใจผิดพลาดหรือไขวเขว และท่ีเสริมคุณคาขยายประโยชนก็คือ A Constitution for Living น้ี ท้ังมูลนิธิ

พุทธธรรมท่ีลงทุนใหแปล และ อ. Bruce ผูลงแรงแปล ไดยกใหเปนผลงานธรรมทาน ผูเขียนก็เลยอนุญาตพวงไป

กับ ธรรมนูญชีวิต (พากยภาษาไทย) ไดหมด ไมวาใครจะขอไปพิมพแจกท่ีไหนๆ  
นอกจากน้ัน เม่ือมีงานเรงดวนอะไร อ. Bruce ก็เต็มใจทําให ดังเชนเรื่องท่ีแปลออกมาเปน A Buddhist 

Solution for the 21st Century เรื่องราวเปนมาอยางน้ี จึงขออนุโมทนามูลนิธิพุทธธรรม และ อ. Bruce Evans 
ไวท่ีน่ีดวย แมความเกี่ยวของน้ี จะเปนไปตามหลักความสัมพันธท่ีตางหากกัน โดยญาติโยมศรัทธา ก็มาเก้ือหนุน 

พระก็ทํางานธรรมไป ไมยุมยามกับกิจการของโยม 
หลัง อ. Bruce เสร็จงานแปล พุทธธรรม และเดินทางกลับถิ่นเดิมแลว เรื่องหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ

แปลภาษาอังกฤษก็เงียบไป จนมีเลมใหมปรากฏข้ึนมาตอนสิ้นป ๒๕๔๙ นับจากท่ี อ. Bruce เริ่มตนงานน้ีเม่ือสิ้นป 
๒๕๓๕ นับเวลาคราวๆ เปน ๑๕ ป  
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พุทธธรรม ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ทยอยสูสายตา   
แทจริง ในชวงหลังของสิบหาปท่ีวาน้ัน ความคิดและกิจกรรมในการแปล พุทธธรรม เปนภาษาอังกฤษ มิใช

เงียบหาย แตมีพระภิกษุชาวตางประเทศหลายรูปคิดเรื่องน้ี บางทานเม่ือเดินทางจากยุโรป มาแวะเยี่ยมผูเขียน ก็พูด

เรื่องน้ี ครั้นแลว ใกลสิ้นป ๒๕๔๔ วันหน่ึง พระอาจารยชยสาโรแหงวัดปานานาชาติ มาพบท่ีวัดญาณเวศกวัน โดยมี

พระภิกษุอเมริกันติดตามมาดวย ช่ือวาพระสุริโย ซ่ึงไดมาจําพรรษาท่ีวัดญาณเวศกวัน จนหลังวิสาขบูชา ๒๕๔๖ 

แลว จึงไดลาเดินทางไปเปนเจาอาวาสท่ีวัดในประเทศอังกฤษ (Abbot of Hartridge Monastery, Devon, UK) 
ปรากฏวา พระสุริโยสนใจหนังสือ พุทธธรรม อยูแลว ทานสื่อสารกับเพ่ือนภิกษุนานาชาติ ตอมาทานเลาวา

ทานพอใจอยากจะแปลบทที่ ๓ คือ ไตรลักษณ แตมีสพรหมจารีชาวสวิสสอยากใหทานแปลบทที่ ๖ เปนตน ท่ีวา

ดวยนิพพาน ทานก็เลยจะแปลบทดังกลาวใหทานผูน้ันกอน เม่ือถึงกลางป ๒๕๔๕ ก็ไดทราบวาทานกําลังกาวไปใน

การทํางานแปลบทที่ ๖ วาดวยนิพพานน้ัน และในการท่ีจะแปลน้ัน ทานไดดูงานแปลของ อ. Bruce แลวดวย แต

ทานตกลงแปลของทานเองใหม 
ไมเฉพาะทางดานพระภิกษุเทาน้ัน แตปรากฏวา โยมก็มีศรัทธารวมฉันทะดวย และในฐานะพุทธบริษัท ก็สง

สารรับแจงขาวกันเอง เรื่องราวดําเนินไปโดยผูเขียนเปนผูตามรูภายหลัง แมแตการทํางานน้ีของพระสุริโย ผูเขียนก็

ทราบเม่ือทานมาถามขอสงสัยในหนังสือท่ีแปล ครั้นไปอยูในอังกฤษ พระสุริโยก็สงคําถามผานมาทางพระในวัด  
เวลาท่ีผานมาถึงกาละน้ัน ไดมองเห็นแลววา ตนเองไมมีเรี่ยวแรงและเวลาท่ีจะตรวจคําแปลภาษาอังกฤษได

อยางแนนอน ถาขืนรอผูเขียนตรวจ ก็คงเหมือนอยางครั้ง อ. Bruce ตนฉบับก็จะมากองรอและสุมกัน ไมมีวันจะได

พิมพ จึงตกลงแควา ใหผูท่ีแปลน้ันเปนท่ีนาเช่ือถือ มีเหตุผลสมควรไววางใจ และใหผูแปลหาทานผูทรงภูมิปญญา ท่ี

ท้ังรูภาษาและรูธรรม ชวยอาน ชวยใหคําแนะนําปรึกษา ก็เปนอันถือวายอมรับ และไดปฏิบัติอยางน้ีสืบตอมา  
จนกระท่ังสิ้นป ๒๕๔๙ Suriyo Bhikkhu ซึ่งอยูท่ีอังกฤษ ก็เตรียมตนฉบับคําแปลภาษาอังกฤษของ พุทธ

ธรรม บทท่ี ๓ The Three Signs (ไตรลักษณ) พรอมเขาสูโรงพิมพ ผูเขียนไดรับแจงขอใหเขียนคําอนุโมทนา ใน
การท่ีหนังสือน้ันจะมาพิมพในเมืองไทย โดยคุณสิริจันทร ภิรมยภักดี พรอมดวยบุตรี คือ คุณจวบจันทร ภิรมย

ภักดี และคุณพรภิรมย ภิรมยภักดี จัดพิมพเผยแพรเปนธรรมทาน กวาหนังสือจะพิมพเสร็จก็ดูเหมือนจะใกลกลาง

ป ๒๕๕๐ และไดแจกเริ่มแตในงานวันวิสาขบูชานานาชาติ เปนตนไป (น้ีเลาตามท่ีไดยินมาและพอจําได)  
พระสุริโยน้ันมีอาพาธยืดเยื้อติดตัวตลอดมา แมจะพยายามรักษา และไดแพทยชวยทุกแผน รวมทั้งแผนไทย

และแผนจีน ก็ไมหาย เม่ือไปอยูอังกฤษ ก็ตองทนสูกับโรคน้ันมาตลอด จนในท่ีสุด ตามขาว แพทยวาความจําเปน

ในเรื่องอาหารบังคับ ทานจะตองเปนคฤหัสถ จึงเปนอันวาตองลาสิกขา แตแมอยูในเพศคฤหัสถ เปนคุณ Robin 
Moore แลว ก็ทํางานแปล พุทธธรรม ตอเรื่อยมา แลวก็ไดทราบวาเดินทางมาเมืองไทยประมาณกลางป ๒๕๕๒ 

เรื่องดําเนินมาท่ีจะใหงานแปลพุทธธรรมสืบตอไป โดยคุณสิริจันทร ภิรมยภักดี น่ันเอง อุปถัมภท้ังคาเครื่องบิน 

คาเปนอยูในเมืองไทย ทุกอยาง จนในท่ีสุด ถึงสิ้นป ๒๕๕๒ พุทธธรรม ฉบับแปล บทท่ี ๖-๑๐ ในช่ือวา Nibbāna: 
The Supreme Peace ก็พรอมเขาโรงพิมพ (ผูเขียนรูเม่ือถึงเวลาเขียนคําอนุโมทนา เชนเดียวกับทุกเลมอื่น) และ

กวาจะพิมพเสร็จ ก็คือชวงวิสาขบูชา พฤษภาคม ๒๕๕๓  
หลังจากน้ัน ก็ตามดวยคําแปลของบทท่ี ๔ คือ ปฏิจจสมุปบาท ในชื่อวา Dependent Origination: The 

Buddhist Law of Conditionality ออกในวนัวิสาขบูชา พฤษภาคม ๒๕๕๔  
ถึงตอนน้ี เม่ือสภาวะของเพศเปลี่ยนไป จากพระเปนคฤหัสถ วิถีชีวิตความเปนอยูท่ีแตกตาง ก็เหมือนกับ

บังคับในตัว ใหคุณ Robin Moore ตองคิดตองจัดตองทําอะไรๆ ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีใหม

สําหรับตนน้ัน โดยเฉพาะก็คืองานท่ีทํา จะตองมีรายได พอถึงจุดน้ี ก็โยงไปถึงเรื่องลิขสิทธ์ิของหนังสือท่ีแปล  
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แต ณ จุดน้ี ก็พอดีวา เวลาน้ัน มีผูอ่ืนท่ีศรัทธามีฉันทะ แลวดวยความคิดริเริ่มของตนเอง ไดแปลหนังสือ

ของผูเขียนน้ี เปนภาษาอังกฤษมาบางแลว อยาง ดร.สมศีล ฌานวังศะ ก็แปล วินัยชาวพุทธ เปนงานบุญกุศล ต้ังแต

ยุคท่ียังไมไดนึกวาจะตองวางหลักท่ีวาน้ี และคุณโสมยวสี นํ้าทิพย ก็แปลเรื่องท่ีใจชอบเองมาแลวหลายเลม เรื่องจึง

มาเขาหลักท่ีวา ถาจะอยูในโลกท่ีดี ก็ตองมีสมมติท่ีชัดเจน ผูเขียนจึงบอกกลาวไวใหเปนท่ีชัดเจนโลงเบาสบายใจ   
ในเม่ือหนังสือหรืองานทุกเลมทุกเรื่องของผูเขียน ท่ีเปนฉบับเดิมในภาษาไทย ก็ไมมีคาลิขสิทธิ์ใดๆ ใครจะ

พิมพก็บอกมา และอนุญาตฟรีไปแตไหนแตไร เปนธรรมดาอยูแลว เม่ือใครมาแปลเปนภาษาอังกฤษหรือเปนภาษา

อ่ืนใดก็ตาม ผูเขียนเห็นวา ตนเองไมไดไปทําอะไรอีก ผูแปลน่ันแหละใชความสามารถของตน แลวยังสละเวลาสละ

แรงงานทําการแปลน้ัน เพราะฉะน้ัน การแปลน้ันก็คือผลงานของเขา ลิขสิทธิ์ในงานแปลจึงถือวาเปนของเขาคือผูแปล

น้ันเอง เปนแตขอใหผูแปลมีความรูความสามารถ ทําอยางมีความรับผิดชอบรอบคอบก็จะดี จบแคน้ัน 

เรื่องของคุณ Robin Moore ก็บรรจบลงกันกับเรื่องของผูแปลทานอื่น ท่ีชักจะมีเพ่ิมข้ึนในระยะน้ัน ถา

ผูเขียนจะชี้แจงใหทราบทีละทาน ก็คงไมสะดวก วันหน่ึงจึงเขียนบันทึกไวทํานองเปนหลักกลาง พออานก็รู จะไดไม

ตองช้ีแจงกันอีก ก็เลยขอนํามาลงไวท่ีน้ีดวย แตเม่ือนํามาพิมพเปนหลักฐาน ก็ขอปรับปรุงขัดเกลาอีกบางเพ่ือให

แสดงความคิดท่ีชัดเจนตรงใจมากข้ึน (ช่ือเดิมวา “บันทึกเพ่ือทราบและอนุโมทนา” ขอเปลี่ยน โดยลงวันท่ีเดิม) ดังน้ี  

บันทึกเร่ืองลิขสิทธ์ิงานแปล 
ขอแจงไวเพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติตอไปวา เน่ืองจากหนังสือท้ังปวงของอาตมภาพเปนงานธรรมทาน เพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน ไมมีคาลิขสิทธ์ิอยูแลว เม่ือทานผูใดเห็นคุณคา และมีบุญเจตนานําไปแปลเผยแพร ไมวา

จะแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นใด ก็เปนการชวยกัน

เผยแพรธรรมบําเพ็ญประโยชนใหกวางออกไป  
ผูท่ีทํางานแปลน้ัน ยอมตองใชความรูความสามารถของตนในการท่ีจะแปล โดยสละ

เรี่ยวแรงสละเวลามิใชนอย ถาผลงานแปลน้ันทําดวยความรูความต้ังใจ นาเช่ือถือหรือเปนท่ี

วางใจได ในเม่ืออาตมภาพไมถือคาลิขสิทธิ์ในงานตนเรื่องน้ันอยูแลว ลิขสิทธ์ิฉบับแปลน้ันๆ ก็

ยอมถือไดวาเปนของผูแปล ในฐานะเปนเจาของผลงานแปลน้ัน โดยผูแปลดูแลรับผิดชอบคํา

แปลของตน และเปนผูพิจารณาอนุญาตเอง ในการท่ีจะใหผูหน่ึงผูใดนําฉบับแปลของตนไป

ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด ไมวาจะพิมพแจกเปนธรรมทาน หรือพิมพจําหนาย ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ ตามแตจะเห็นสมควร 
ท้ังน้ี สิ่งท่ีผูแปลจะพึงรวมมือเปนการแสดงความเอื้อเฟอ ก็คือ ทําการใหชัด มิใหเกิดความ

เขาใจผิดไปวาอาตมภาพไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนใดๆ และแจงใหอาตมภาพในฐานะ

เจาของเร่ืองเดิมไดทราบทุกครั้งท่ีมีการตีพิมพ และถาเปนไปได นาจะมอบหนังสือท่ีตีพิมพเสร็จ

แลวประมาณ ๑๐ เลม เพ่ือเปนหลักฐานและเปนขอมูลทางสถิติตอไป  
อน่ึง ผูแปลอาจแสดงนํ้าใจเอ้ือเฟออีก โดยแสดงเจตนาตามความในขอใดขอหน่ึง หรือทุก

ขอ ตอไปน้ี  
ก) ใหอาตมภาพเจาของเรื่องตนเดิมน้ันก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิมพงานแปลน้ัน

เผยแพรได โดยพิมพแจกเปนธรรมทาน 
ข) ใหอาตมภาพ อนุญาตใหผูใดผูหน่ึงพิมพงานแปลน้ันเผยแพรได เฉพาะในกรณีท่ีเปน

การพิมพแจกเปนธรรมทาน 
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ค) ใหอาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตใหผูใดผูหน่ึงพิมพงานแปลน้ัน

เผยแพรได เฉพาะในกรณีท่ีเปนการพิมพแจกเปนธรรมทาน 

พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

คุณ Robin Moore น้ัน เคยพูดบอกนานมาแลววา ทํางานแปลน้ีดวยความพอใจ คือตนเองตองการทํา (มี

ฉันทะ) และพื้นฐานในพระศาสนาก็ชัดเจน แตเม่ือเปนคฤหัสถ และจะทํางานน้ีตอไปอีกนาน เพราะหนังสือใหญนัก 

โดยเฉพาะเปนชาวตางประเทศ ก็ตองมีหลักประกัน เฉพาะอยางยิ่งตามกฎหมายบานเมือง เชนวามีงานการทําเปน

หลักแหลง ตรงน้ีก็จึงมาบรรจบกับงานของมูลนิธิพุทธธรรม ดังไดทราบตอมาวา คุณ Robin Moore ไดตกลง

ทํางานกับมูลนิธิพุทธธรรม ในการแปลหนังสือ พุทธธรรม ในระยะยาวตอไป  

วนไปเวียนมา ศาลากลางสระเปนที่ฟนขึ้นใหมให พุทธธรรม จบไดเปนเลม   
ไดเลาแลววา เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะท่ีผูเขียนพักอยู ณ สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี ท่ีดาน

ชาง สุพรรณบุรี คุณหมอณรงค ไดเดินทางไปกับคุณสุรเดช และคุณนริศ นําขอมูลท่ีจัดทําในระบบคอมพิวเตอร 

เต็มท้ังเลม ของ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พรอมดัชนี มาถวาย   
เวลาน้ันอยูในชวง ๓ พรรษาทายลาสุด (๒๕๕๒-๕๔) ซึ่งผูเขียนจําพรรษาในศาลากลางสระ ท่ีสายใจธรรม

ตลอดมา แตนอกพรรษา ยังไดเดินทางไปพักสลับกันบาง ระหวางสายใจธรรม ท่ีเขาดงยาง กับสหธรรมวาสี ท่ีดาน

ชาง โดยถือวาถอนภาระจากวัดญาณเวศกวันแลว เพราะทํากิจอะไรๆ แมแตคุยธรรมะกับพระใหมก็ไมไหว แลวเรื่อง

ก็ลงเอยวา ชวงเงียบหายทายสุดน้ี กลายเปนโอกาสใหทํางานไดเต็มท่ีกับหนังสือ พุทธธรรมฯ ท่ีคางมา ๒๐ กวาป   
 หลังจากไดรับขอมูลคอมพิวเตอร ของ พุทธธรรม ท่ีดานชาง สุพรรณบุรี แลว ก็มาจําพรรษา ๒๕๕๓ ท่ีสาย

ใจธรรม เขาดงยาง รอเวลาท่ีจะไดทํางานน้ีใหเสร็จเสียที แตท่ีจริง ขอมูล  พุทธธรรม ท่ีไดรับครั้งน้ันยังไมยุติจริง 

คุณหมอณรงคยังสงมาอีกๆ จนในท่ีสุด ถือฉบับท่ีรับ ๑๖ ต.ค. ๕๓ เปนฉบับทํางาน 
แตตลอดพรรษาที่ยังไมไดเริ่มงาน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ จนจะข้ึนปใหม ๒๕๕๔ รวมครึ่งป 

นอกจากเรงงานยอยท่ีคางใหเสร็จ โรคก็มากระหนาบตลอด ท้ังโรคปอดท่ีไอรุนแรง ตองหยุดพูดและสื่อสารดวยการ

เขียนกระดานเปนระยะๆ (เครื่องโทรศัพทตองฝากไวกับผูดูแล) และโรคเกาของทอง ท่ีคราวน้ีหนักมาก ทองรวงทุก

วันบาง วันเวนวันบาง จนสมองทํางานไดนอย บางทีตองไมใชความคิดครึ่งคอนวัน และตองนอนเอาศีรษะลงต่ําให

เลือดไหลลงไปเพียงพอ ไดเขา ร.พ.ศิริราช คุณหมออุดม คชินทรทํา GI Scope ใหแลว ออกมารักษาตัวตอไป 
 แตกอนสิ้นป ๓ วัน ในวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ก็เริ่มงานตรวจชําระขอมูลคอมพิวเตอร ของ พุทธธรรม 

ตอนนี้ จับจุดโรคทองพอไดแลว เพลาลงดานหน่ึง แตอาการไอรุนแรงขึ้นๆ จนถึงขนาดไออยางแทบขาดใจ คือ ไอ

จนหายใจไมทัน หรือไอจนไมมีชองจังหวะใหหายใจ ตองสูโรคสูงานพรอมกันไป งานก็เดินหนามาเรื่อยๆ แตท่ีจริง

อีกโรคหน่ึงท่ีแฝงมานานก็คอยๆ แข็งกลาขึ้น 
พอถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๔ คํ่าวันท่ี ๕ เกิดอาการถายปสสาวะเปนเลือดตลอดคืน และถายบอยดวย คุณ

หมอเกษม อารยางกูร และคุณหมอกาญจนา เกษสอาด จัดการใหรีบเขาโรงพยาบาลดวน โดยคุณณรงค ชวงประยูร 

ขับรถออกจากภูเขาแตเชา โดยมีพระชัยยศ พุทฺธิวโร ชวยดูแล พาไปเขาโรงพยาบาลเจาพระยา ท่ีศาสตราจารย 

นายแพทยศุภชัย ไชยธีระพันธ เปนประธานกรรมการบริหาร แลวก็เลยไดรับการอุปถัมภทุกอยาง จาก ร.พ. 

เจาพระยา และมูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ  ท้ังคราวน้ัน และสืบตอมา เพราะมีการรักษาตอเน่ืองท่ีตองนัดใหไป

โรงพยาบาลเปนประจํา รวมท้ังคุณหมอศุภชัยเอง ก็ดูแลเรื่องหัวใจใหม่ันใจไวดวย 



๑๑๘๐  พุทธธรรม 
 

คราวน้ัน โรงพยาบาลรับเขาพักโดยเปนคนไขของ คุณหมอสุชาย สุนทราภา ตอนแรก คุณหมอวิชัย ศิลา

วิเศษฤทธิ์ รับหนากอน ตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด ซ่ึงตองแกไขดวน และระหวางพักใน ร.พ. ๖ วัน ก็ตรวจ

โรคตอมลูกหมากอักเสบ จากคา PSA ในเลือดท่ีสูงถึง 35 หรือ 37 ตองตามดูหลังออกจาก ร.พ. ครั้งน้ันแลวตอๆ 

ไปอีกวาจะใชมะเร็งหรือไม  
ขณะแกไขโรคท่ีซอนเขามาน้ันกันอยู การไออยางรุนแรงท่ีติดตัวก็ตามมาแสดงเต็มท่ี ทางโรงพยาบาลจึง

จัดการเร่ืองน้ีดวย โดยคุณหมอธนสิษฐ หงสพนัส เปนเจาของเร่ือง จึงเกิดการรักษาตามระบบที่มีการนัดหมายตอง

ไปจากภูเขาสู ร.พ. ชนิดตอเน่ืองเรื่อยไป และแตละโรคก็มียาประจํา จึงเปนอีกยุคท่ีฉันยามากมาย 
ดานการไอน้ี คุณหมอสั่งยาใหมากหลายอยาง เพราะไปโยงกับโรคทางเดินอาหารเขาดวย แตเฉพาะยาแกไอท่ี

คุณหมอสั่งมา มีขนานท่ีนับวาชะงัด ทําใหการไอเงียบหายไปได แตยาท่ีชะงัดน้ันใชไป กท้ั็งหยุดไอและหมดเสียงจน

พูดไมได พอหยุดยาใหเสียงมา มีการพูดจาสื่อสารเล็กๆ นอยๆ ก็กลับไออีก พอใชยา หยุดไอได เสียงก็หายไปอีก 

ก็ตองหยุดยาใหพูดไดอีก วนเวียนอยูอยางน้ี  
คุณหมอใหตรวจตางๆ และใหดูผลการตรวจท่ีแสดงวา โรคซ่ึงเปนมานานไดบ่ันทอนรางกายใหอวัยวะตางๆ 

ชํารุด ชนิดท่ีคุณหมอบอกแกคนไขตรงๆ วารักษายาก ท้ังหลอดลมตีบ หลอดลมยวบ หายใจออกไดยากและไม

หมด หายใจเขาก็ไดนอย หลอดอาหารก็โปง ทําใหสําลักอยูเรื่อย ลึกลงไปในปอด ก็มีหลอดลมท่ีหนาเพราะการ

อักเสบเรื้อรัง ปลายลางปอดท้ังสองขาง ยื่นยานลงไปมาก ลมค่ังคางขังอยู ไมไปกับลมหายใจ ทําใหปอดคราก  
ท่ีวาเรื่องน้ีไปโยงกับโรคทางเดินอาหาร คุณหมอจะย้ําใหแนใจก็สงไปศิริราช ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ น้ี ท่ีวา

คุณหมออุดม คชินทรทํา GI Scope ใหอีก คราวน้ีบอกวา ท้ังนํ้ากรดนํ้าดี (ตัดถุงนํ้าดีท้ิงแลว ไมมีท่ีเก็บ) ไหลยอน

ทนขึ้ นมา  ลวกบริ เ วณที่ ผ านจนถึ งแถวกลอง เสียงบวม ชํ้ ากันไป  คุณหมอว า น้ี คือ เ น่ืองจาก  GERD 

(gastroesophageal reflux disease) ก็เปนอันใหรูกันไป แตท่ีคงไมโยงกันคือ เวลาเปลี่ยนฤดูอยางขณะน้ี อึด

อัดไมสบายอยางมากในระบบหายใจ อันน้ีนาจะเปนเรื่องของหืดเกาแก 
แตเปนอันตองยอมรับความจริงวา ดวยปญหาหลอดเลือดใหญไปสมองเล็กเปนปญหาซับซอน ผูเขียนน้ี

ออกไปฉันอาหารท่ีใดอื่นไมได และอาการไอรุนแรงที่ซอนเขามาซํ้าเขาอีก ทําใหออกงานหรือกิจสาธารณะท่ีมีการ

สื่อสารพูดจาเปนเรื่องเปนราวจริงจังไมได ยิ่งกวาน้ัน ในการบําบัดรักษา เสนเลือดสมองท่ีเล็กเรียกรองใหนอนลด

ศีรษะตํ่า แตโรคกรดไหลยอนบอกใหนอนยกศีรษะสูง ขัดกันอยางตรงขาม ทางแกไขจึงแทบปดตาย  อยางไรก็ตาม 

ท้ังหมดน้ี เม่ือไดรูเขาใจกัน ก็ถือเปนอันจบไป 
เม่ือโรคเปนอยางน้ี งานก็ยิ่งรอไมได แตกลายเปนยิ่งเรง การบําบัดโรครักษาชีวิตดําเนินไป เวลาก็นอยลง

ดวย งานก็ตองใหทัน เปนอันวา งานตรวจชําระจัดขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม เดินหนาเคียงคูโรค

และเวลา ไมไดลดหยอนไป 
งานตรวจจัดขอมูล พุทธธรรม ถึงจะมีโรคเปนปลิโพธใหญ แตดานอ่ืนไดสัปปายะอยางนับวาพรอมทีเดียว 

บริเวณภูเขาเปนท่ีสงบสงัด หางไกลผูคน วันหน่ึงๆ พบแคผูนําอาหารมาประเคน อากาศก็โปรงโลง ไกลมลภาวะ ถึง

จะมีรางกายกะพรองกะแพรงไมดี ก็สะดวกท่ีจะบริหารอิริยาบถ  
เปนความหมุนเวียนบรรจบที่ควรจะแปลกใจ สถานท่ีผูเขียนถูกโรคไลมาพักอาศัยและทํางานอยูองคเดียว

กลางหมูไมในขณะน้ี ณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ “ศาลากลางสระ” หลังเดียวกับท่ีไดเคยพักอาศัยเม่ือแรกหนีโรคออกจาก
กรุงเทพฯ เม่ือ ๒๕ ปกอน ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ แตท่ีต้ังของศาลาน้ี ในปจจุบัน กับในอดีตน้ัน เปนตางแหง หางไกลกัน  

เม่ือ ๒๕ ปกอนโนน ศาลากลางสระน้ี อยูท่ีกลางสระน้ําจริงๆ ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตขณะน้ี 

ศาลากลางสระน้ัน ถูกถอนและยายมาตั้งเหนือดินดอน บนภูเขา ท่ีอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  



บันทึกไวระลึก   ๑๑๘๑ 
 

  

ดังท่ีไดเลาขางตน เม่ือ ๒๕ ปแลวน้ัน คุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร ไดถวายศาลากลางสระน้ี ท่ีลํา

ลูกกา ใหผูเขียนพักอาศัยช่ัวคราวเพื่อฟนฟูสุขภาพ แลวตอมา คุณบุญเจิด และคุณสายใจ ก็ไดมาสรางสถานพํานัก

สงฆบนเขาดงยางน้ี และไดนิมนตผูเขียนและคณะมาจําพรรษาคร้ังแรกใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ครั้นคุณสายใจถึงแกกรรม 

คุณบุญเจิดจึงไดใหยายศาลากลางสระจากที่พักชั่วคราวท่ีลําลูกกาน้ัน มาต้ังเปนอนุสรณถึงคุณสายใจ ท่ีสถานพํานัก

สงฆเขาดงยางนี้ ซึ่งไดตกลงกันต้ังชื่อวาสถานพํานักสงฆสายใจธรรม เปนอนุสรณไวกอนแลว 
 คุณบุญเจิด หลิมสุนทร พรอมท้ังลูกหลาน ญาติพ่ีนอง ไดอุปถัมภบํารุงสถานพํานักสงฆสายใจธรรมน้ีตลอด

มา การท่ีมาพักในศาลากลางสระคราวนี้ ก็โดยไดรับนิมนตมาอีกเหมือนเดิม และคุณบุญเจิดก็มาดูแลอํานวยการ

อุปถัมภอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกอนเขาพรรษา ๒๕๕๔ น้ี ศาลากลางสระผุพังไปมากเพราะปลวกกิน ก็ไดมีการ

ซอมครั้งใหญ กับท้ังไดบดซอมถนนทางขึ้นเขาที่ถูกฝนใหญกัดเซาะเสียหายอยางมาก ใหกลับใชสัญจรไดโดยสะดวก 
ตลอดเวลา ๒ พรรษาท่ีศาลากลางสระ ซ่ึงผูเขียนทํางานหนังสือโดยมุงท่ีพุทธธรรม พรอมไปกับการอาพาธ

อยางรุนแรงน้ี คุณสุพงษ และคุณนารี (นองของคุณสายใจ) ประจุมาศ ซ่ึงไดรวมสรางและอุปถัมภท่ีสายใจธรรม

ตลอดมาตอเน่ืองจากลําลูกกา ก็ไดมาประจําอยูบนภูเขา ท่ีเรือนพักญาติโยม และเปนผูนําในการดูแลความเปนอยู

ของพระและการอุปถัมภตางๆ โดยตลอด 

เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชน  
ต้ังแตเริ่มงานตรวจจัดขอมูล พุทธธรรม ในคอมพิวเตอร เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงบัดน้ี เขาสูเดือน

ท่ี ๑๒ บรรจบเดือนเดียวกันของอีกปหน่ึง คือ ๒๕๕๔ นับคราวๆ วา เปนเวลา ๑ ป งานน้ีจึงจบลง  
แทจริงน้ัน ตัวงานแทๆ คือเน้ือหนังสือจริงๆ จบต้ังแตปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ แตงานสวนประกอบ ท้ัง

ตนเลม และทายเลม ยังอีกมิใชนอย รวมท้ังรอใหคุณหมอณรงคเพ่ิมเติมจัดปรับดัชนีท่ีมากมายใหลงตัว งานท่ี

อาจจะเรียกวาเบ็ดเตล็ดจึงยืดมาอีกหลายเดือน 
วาถึงขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีเปนเน้ือหนังสือแทๆ ซ่ึงเปนของเดิมตามเลมท่ีพิมพแบบเกาน้ัน คุณหมอณรงค 

เลาหวิรภาพ ไดจัดทํามาอยางดียิ่ง คือครบถวนตรงตามฉบับเดิมน้ัน และไดตรวจสอบพิสูจนอักษรมาอยางดีดวย 
ในการตรวจจัดขอมูลเพ่ือทําเปนฉบับท่ีจะตีพิมพเปนเลมใหม เรื่องสําคัญอยางหน่ึงคือขนาดเลม ดูตามที่คุณ

หมอณรงคจัดมา เปนขนาด A4 คือเทากับกระดาษถายเอกสาร ซ่ึงใหญมาก กวางยาวกวาเลมหนังสือเกาไมนอย แต

กระน้ันเน้ือหาหนังสือท่ีมากมาแตเดิมรวมกับท่ีจะเพิ่มใหม มีจํานวนหนามากมาย ถาลดขนาดเลมใหเทาของเดิม จะ

ทําใหหนังสือหนาขึ้นไปอีกอยางเหลือเกิน ในท่ีสุดจึงตัดสินใจ คงขนาดเลมไวตามท่ีคุณหมอณรงคจัดทํามา 
เรื่องสําคัญอีกอยางหน่ึง คือ ขนาดตัวอักษร คุณหมอณรงคไดจัดทํามาตามท่ีไดหารือตกลงกันไว คือตัวพ้ืน

เปน Dillenia 16 pt. แตพอเห็นของท่ีทําออกมาเปนรปูรางจริง ก็บอกตนเองวาตัวเล็กเกินไป ผูใหญยังอานลําบาก 

เม่ือพิจารณาไป ในท่ีสุด ตกลงขยายตัวพ้ืนน้ันเปน Dillenia 17 pt.  
อยางไรก็ตาม พอตัวใหญหนอย อานงายข้ึน แตกินท่ีมาก จํานวนหนาจะเพ่ิมมากมาย จึงหาทางออกโดยลด 

Line Spacing (ของคุณหมอณรงคทํามาเปน Single) ทําบรรทัดใหถี่ โดยท่ัวไปใหเปน Line Spacing 20 pt. 
แตยืดหยุนสุดแตจะลงตัวลงหนา ใหไดความพอดีในท่ีน้ันๆ พอยุติอยางน้ี ปรากฏวา แมตัวหนังสือจะโตขึ้น แตกลับ

กินท่ีนอยลง จํานวนหนาลดเหลือนอยกวาท่ีคุณหมอณรงคไดจัดทํามา โดยมีความจุเพ่ิมประมาณ ๙ ตอ ๑๐ (Line 
Spacing ของตัว 14 pt. ในเชิงอรรถ และดัชนี ก็ลดเปน 16, 15 หรือ 14 pt. ทําใหจํานวนหนาลดลงมากมาย) 

นอกจากงานจัดปรับความเรียบรอยท่ัวไป เชน จัดระบบ Header การข้ึนหนาใหม ขึ้นบท ข้ึนตอน ข้ึนภาค

ใหม สิ่งท่ีแปลกไปมาก คือ ซอยยอหนาถี่กวาเดิมมากมาย เพ่ือใหอานงายขึ้น จัดระบบหัวขอ แทรกเพ่ิมหัวขอ 

เปลี่ยนตัวเลขอาระบิกท้ังหมด เปนตัวเลขไทย (เวนแตตัวเลขลําดับเชิงอรรถ)  



๑๑๘๒  พุทธธรรม 
 

ในหนังสือเกา มีภาพและแผนภูมิจํานวนหน่ึง เม่ือทําเปนภาพถายจากของเดิม ท่ีไมคอยชัดอยูแลว ก็ยิ่งไมชัด

หนักขึ้น พระชัยยศ พุทฺธิวโร ถนัดดานน้ี จึงเขียนใหใหมท้ังหมด ทําใหหนังสือเรียบรอย ดูดีมีความสมบูรณมากข้ึน 
ดานแบบตัวอักษร ไดตกลงใจไวแลววา ควรแยกสวนท่ีเปนพุทธพจน วจนะ และวาทะ ซึ่งยกมาอางจาก

คัมภีร ใหเห็นตางออกไปชัดเจน อันจะอํานวยความสะดวกมากในการศึกษา จึงพิจารณาวาจะใชแบบตัวอักษรใดดี  
ในท่ีสุดไดตกลงใช font ช่ือ ThaiBuran ท่ีอาจารยธีระ ปยคุณากร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดถวายไว

ครั้งลาสุด (มาดวยกันกับ ดร.สมศีล ฌานวังศะ) เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงขออนุโมทนาอาจารยธีระไวดวย  
แม Jaokoon Font ท่ี ดร.สมศีล ฌานวังศะ ประดิษฐขึ้นมา และถวายไวนานแลว ต้ังแต ๒๗ กรกฎาคม 

๒๕๔๙ ก็ไดใชในบางแหงท่ีเหมาะ ซ่ึงตัวอักษรแบบอ่ืนเขากับท่ีน้ันไมไดดี 

ดานเน้ือหา เน่ืองจากไดเห็นตัวอยางพอสมควรวา ผูจัดทําขอมูลไดตรวจสอบกับเลมหนังสือเกามาดีแลว จึง

ตรวจจัดไปเรื่อยๆ ตามขอมูลท่ีมีอยูน้ัน ถาไมรูสึกสะดุด ก็ไมตรวจสอบกับเลมหนังสือเกา งานจึงเนนท่ีการจัดวาง

รูปแบบ หรือ format สวนในดัชนีท้ังหมด ไมตรวจเลย ยกใหเปนเรื่องของผูจัดทําขอมูล (ปรากฏวา พระชัยยศ 

พุทฺธิวโร ไดอานดัชนีดวย และไดแจงคําผิดท่ีควรแกหลายแหง) 
ในเชิงอรรถ ซ่ึงมีตัวเลขบอกอาคตสถาน คือท่ีมา มากมายอยางยิ่ง ผูเขียนรูตัววาสายตาเปนตน สูไมไหวแน 

จึงไมตรวจตัวเลขเลย ท่ีจริง ของเดิมในเลมหนังสือเกา ก็มีท่ีพิมพผิดพิมพตกไปบาง ดังท่ีคุณ Robin Moore ได
พบบาง สงสัยบาง ระหวางทํางานแปล และบอกแจงสอบถามมาหลายแหง ทําใหไดตรวจสอบเฉพาะท่ีน้ันๆ ขอ

อนุโมทนาคุณ Robin ไวดวย แตรวมแลว เรื่องตัวเลขบอกท่ีมา ก็ดี ความในดัชนี ก็ดี ตลอดจนเนื้อความท้ังหมด

ในหนังสือ ทานผูอานผูศึกษาน่ันแหละ ท่ีจะชวยได จะทําใหเกิดความสมบูรณ ดวยการบอกแจงมาในกาลตอไป 
ผูมีอุปการะแกงานตรวจจัดขอมูลหนังสือน้ีทานหน่ึง ท่ีควรจารึกนามไว คือ คุณสาทร ศรศรีวิชัย แมจะ

ลวงลับหลายปแลว แตงานท่ีคุณสาทรทําถวายฝากไว เม่ือถึงเวลาตรวจจัดขอมูลหนังสือ ก็ชวยงานไดมากทีเดียว 
เคยเลาขางตนแลววา คุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย มีศรัทธาพยายามชวยเผยแพรพจนานุกรมทั้งสอง

เลมอยางเอาจริงเอาจัง และก็หนุนหนังสือพุทธธรรมเต็มท่ีดวย คุณสาทรคงหาทางชวยใหเกิดความสําเร็จในการ

ตีพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ น้ีจากขอมูลคอมพิวเตอร  
อยูมาวันหน่ึง คุณสาทรไดรับเอาขอมูลคอมพิวเตอรท่ีแปลงจากระบบ MAC เปนระบบ PC ซ่ึงยังติด

อุปสรรคตางๆ และท้ิงคางอยู (ดังเลาขางตนแลว) นําเอาไปตรวจสอบ เชน พิสูจนอักษร โดยเทียบกับเลมหนังสือเกา

อยางละเอียดลออ ไมทราบวาทํางานนานเทาใด จนเสร็จแลว ก็นํามาฝากถวาย ผูเขียนไดรับเม่ือวันท่ี ๒๒ ก.พ. 

๒๕๔๐ เม่ือไดรับแลวก็เก็บรักษาไว โดยไมรูวาเม่ือไรจะไดใช หรือจะมีโอกาสใชหรือไม 
ท่ีวามีอุปการะแกงาน ตองชี้แจงเล็กนอย กลาวคือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ระหวาง ๒๕ ปท่ี

ผานมา โดยเฉพาะในระยะตนๆ ไดมีผูขอพิมพเฉพาะบท โดยแยกเอาไปทําเปนเลมเล็กๆ ตางหาก และเม่ือพิมพเลม

เล็กๆ แยกออกไปอยางน้ัน ผูเขียนก็จึงมีโอกาสปรับปรุงเพ่ิมเติม เปนเหตุใหบทท่ีแยกพิมพน้ันๆ มีเน้ือความสมบูรณ

กวาในเลมใหญของเดิม  
บทท่ีแยกพิมพเปนเลมตางหาก ไดแก บทท่ี ๓ (ไตรลักษณ) บทท่ี ๕ (กรรม) บทท่ี ๖-๗ (เกี่ยวกับนิพพาน) และ

บทท่ี ๑๘ (โยนิโสมนสิการ – วิธีคิด) โดยเฉพาะบทท่ี ๕ กรรม มีการเพ่ิมเติมและจัดระบบแปลกออกไปมากหนอย (บท

ท่ี ๑๓ อิทธิปาฏิหาริย และเทวดา, และบทท่ี ๒๑ สมาธิ ก็มีการพิมพแยก แตไมมีการเปลี่ยนแปลง)  
เม่ือคุณหมอณรงคจัดทําขอมูล ก็พิมพตามเลมใหญท้ังหมด จึงไมมีสวนท่ีปรับขยายของเลมเล็ก และถา

ผูเขียนจะตรวจสอบกับเลมเล็กน้ันๆ วามีแกไขแทรกเพ่ิมขยายตรงไหนบาง งานก็หนักขึ้นไมนอย  



บันทึกไวระลึก   ๑๑๘๓ 
 

  

ปรากฏวา ในการตรวจสอบขอมูลน้ี คุณสาทรไดนําเลมเล็กๆ ซึ่งเปนบทท่ีนําไปแยกพิมพตางหากมาเทียบ

ดวย และทําบันทึกไวในเลมใหญวา ตรงน้ีมีแทรกเทาน้ีบรรทัด ตรงน้ันมีเพ่ิมเทาน้ันยอหนา ตรงน้ีมีเปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนในท่ีท่ัวไป ก็จะเขียนขอสังเกตไว เชนวา ตรงนี้สงสัยวาจะเปนตัวน้ัน ฯลฯ จึงไดบอกวาละเอียดลออ และ

ผูเขียนก็ไดอาศัยบันทึกท่ีคุณสาทรทําไวน้ี มาชวยดวยในการทํางาน 

ทีน้ี ในเลมหนังสือของคุณสาทรน้ัน ก็ไดเก็บจดหมายของพระไพศาล วิสาโล ไว น่ีก็อยูในประเภทเปน

อุปการะแกงาน คือ ทานเขียนมาบอกใหวา ในเลมใหญท่ีพิมพไวเกาน้ัน มีเผลอ มีสงสัย มีไมชัดท่ีน่ันๆ ของทาน

ไพศาลน่ีเกากวาของคุณสาทร เขียนท่ีวัดปาสุคะโต ลงวันท่ี ๒๖ ม.ค. ๒๕๓๓ แตเปนแผนๆ จะกระจัดกระจายหาย

ไดงาย พอไดหนังสือของคุณสาทรมา ก็เลยอาศัยเปนท่ีเก็บรักษาไว โดยไมรูเหมือนกันวาจะไดใชเม่ือไร หรือจะไดใช

หรือไม เปนอันวาในที่สุดก็ไดใช น่ีคือ ถึงตัวอยูไกล ก็ไดสารมาชวยทํางาน จึงอนุโมทนาไวดวยพรอมกัน 
ในหนังสือ พุทธธรรมฯ ของเกา มีบทความประกอบตอเปนสวนทายของภาค ๑ คือมัชเฌนธรรมเทศนา รวม 

๕ บท คราวน้ี เห็นวาควรแยกกันใหเห็นชัดเจน จึงยกเอาบทความประกอบ ๕ บทน้ัน แยกออกไปต้ังรวมกันเปน

ภาคหน่ึงตางหาก จัดเปนภาคสุดทาย คือ ภาค ๓ ต้ังชื่อภาคน้ันวา “อารยธรรมวิถี” การท่ีแยกไปอยางน้ี จะชวยใหผู

ศึกษามองเห็นระบบไดชัดข้ึน นอกจากน้ัน ยังไดเพ่ิมบทความประกอบขึ้นมาอีก ๑ บท รวมเปน ๖ บท 
แหงหน่ึงท่ีต้ังใจไวนานนักแลววานาจะทํา คงต้ังแตกอนพิมพหนังสือเสร็จครั้งแรกน่ันแหละ คือ ในบทโยนิโส

มนสิการ  อยากจะเขียนแสดงตัวอยางท่ีเปนเรื่องราวในปจจุบัน สําหรับวิธีคิดแบบตางๆ เสริมเขาไปกับตัวอยางจาก

พระไตรปฎก แตจะตองใชเวลามากหนอย คราวนี้ก็ยังมิใชโอกาสท่ีจะเพ่ิม เพราะถึงตอนน้ี ถาขืนทํา ก็คงกลายเปน

งานเข็นของหนักชิ้นใหญ เด๋ียวจะพาพับฐานไปดวยกัน จึงปลอยผานไปกอน รอไวทําขางหนา ถาโอกาสจะมี 
ท้ังท่ีต้ังแนวไววาคราวน้ีแทบท้ังหมดจะคงอยางเดิมไปกอน แตเม่ือตรวจและจัดไป เห็นตรงน้ันควรเพ่ิม ตรง

น้ีควรขยาย ก็เขียนแทรกลงไป รวมแลวสวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากเดิมคงไมนอยกวา ๔๐๐ หนา  
ดังท่ีกลาวแลว งานตรวจจัดขอมูลหนังสือน้ี เปนเรื่องของขอมูลในระบบคอมพิวเตอร สิ่งท่ีจําเปนอยางแนนอน 

คืออุปกรณคอมพิวเตอร ท้ังฮารดแวร และซอฟตแวร ถาไมมี ก็ทํางานไมไดเลย น่ีเปนขอจํากัดของเทคโนโลยี ท่ีนับวา

เสรี แตไมเปนอิสระ อยูปาอยูเขา ก็เลยเหมือนกับไมโปรงโลงจริง  
ในป ๒๕๕๓ ดานฮารดแวร เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชมาเสื่อมสภาพ เสีย ตองหาใหม สวนดานซอฟตแวร เม่ือ

คุณหมอณรงคนําขอมูลคอมพิวเตอรของ พุทธธรรม มาถวาย โปรแกรมทํางานหนังสือท่ีผูเขียนใชอยู กลายเปนของ

ตกรุนนานนักแลว ใชกันไมได จึงไดอาศัยไวยาวัจกรคือลูกศิษย ผูถือบัญชีนิตยภัตหลวง จัดจายไดอุปกรณ ๒ 

อยางน้ันมา เปนอันทํางานตรวจจัดขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ี สําเร็จไดดวยพระ

บรมราชูปถัมภท่ีสืบมาตามราชประเพณี  
ในกาลพิเศษแหงมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันท่ี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ น้ี 

ขอถือความสําเร็จเสร็จสมแหงหนังสือธรรมทานนี้ เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราชกุศล ท่ีไดทรงบําเพ็ญ ขอ

จงทรงเจริญพระชนมยั่งยืนนาน เพ่ืออภิบาลปวงประชาใหเกษมศานตบรรลุประโยชนสุขโดยธรรม 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



๑๑๘๔  พุทธธรรม 
 

บันทึก เร่ืองทุนพิมพหนังสือ พทุธธรรม 

  วันเสารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เร่ือง  การพิมพหนังสือ พุทธธรรม จากขอมูลจัดใหมในระบบคอมพิวเตอร ดวยปจจัยจาก  
 ๑. “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพ่ือเชิดชูธรรม” สวนจากพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ   
 ๒. ทุนท่ีแจงขออนุญาตตามบุญเจตนาของผูวายชนม  

เจริญพร  คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ในนามกองทุนและทุนท่ีแจง 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

ตามท่ีโยมและพระเคยปรารภกันวา ทาง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพ่ือเชิดชูธรรม” นาจะใชทุนบริจาค
สวนซึ่งมาจากพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ ทําบุญกุศลท่ีสําคัญอุทิศแกเธอ และบัดน้ี ในเม่ือขอมูลใน

ระบบคอมพิวเตอร ของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ไดผานการตรวจจัดเรียบรอยแลว 
พรอมท่ีจะจัดพิมพเปนเลมหนังสือ ก็อาจจะพิจารณานําทุนท่ีกลาวนั้นมาใชในการจัดพิมพน้ี ทั้งนี้ มีความ

เปนมาและเหตุผลดังแจงในเอกสารประกอบบันทึก ฉบับท่ี ๑ 
 อน่ึง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดมีหนังสือแจงขออนุญาต

ในนามของ น.ส. ชุณหรัชน สวัสดิฤกษ ผูวายชนม ซึ่งเปนญาติทางมารดาท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีไดมอบ

ภาระไวกับนองสาว คือ น.ส. วัชรี สวัสดิฤกษ ใหติดตอขอรวมพิมพหนังสือ พุทธธรรม เพ่ือแจกเปนธรรม

ทานพรอมกับของวัด ตามความดังแจงในเอกสารประกอบบันทึก ฉบับท่ี ๒ 
เร่ืองราวในสองกรณีท่ีกลาวมาน้ัน สอดคลองกัน คือ เปนกุศลกิริยาที่ผูศรัทธาพรอมใจกันระลึกถึงบุญ

เจตนาของทานผูวายชนมท่ีไดต้ังมโนปณิธิไว และขวนขวายดวยกัลยาณฉันทะท่ีจะใหเจโตปณิธานของทาน

เหลาน้ันบรรลุผล นับวาเปนการทํากุศลใหญรวมกันในคร้ังสําคัญ 
สําหรับบุญเจตนาของโยมชุณหรัชน สวัสดิฤกษ น้ันชัดเจนอยูแลว ตามหนังสือแจงของโยมคุณหญิง

เอง แตทุนบริจาคตามพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ อยูใน “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพ่ือเชิดชูธรรม” ท่ี
โยมคุณหญิงไดต้ังข้ึน จึงสุดแตโยมคุณหญิงจะพิจารณาเห็นสมควรส่ังการแกผูท่ีเก่ียวของตอไป 

ในการนี้ อาตมภาพไดมอบหมายใหพระชัยยศ พุทฺธิวโร ชวยทําหนาท่ีประสานงาน ใหเร่ืองเดินหนาไป 

(พระพรหมคุณาภรณ)  

 ขอแสดงความยินดีอยางสูงในความสําเร็จของหนังสือพุทธธรรม 

ฉบับปรับขยาย ท่ีสําเร็จเร็วเกินคาด และขออนุโมทนาสาธุการทุกทานท่ี

ชวยใหงานน้ีเสร็จสําเร็จผล ท้ังน้ี ทางกองทุนรูสึกปติสมหมายที่ไดมี

โอกาสดําเนินการสนองงานดานทุนจัดพิมพใหลุลวงตามวัตถุประสงค 

(คณุหญงิกระจางศรี รักตะกนิษฐ) 
ในนาม “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพ่ือเชิดชูธรรม” 

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  



ั ื่ ุ ิ     ๑๑๘๕ 
 

  

เอกสารประกอบบันทึก ฉบับท่ี ๑ 

“กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” สวนที่ใชพิมพพุทธธรรม 

บันทึกเร่ืองทุนพิมพหนังสือพุทธธรรมน้ี เม่ือเร่ิมเขียน พอกลาวถึง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพ่ือ
เชิดชูธรรม” ก็ตองแปลกใจวา ไมพบหลักฐานบอกไววาต้ังข้ึนเม่ือไร และจําก็ไมได เคยไดยินโยม
คุณหญิงเลาดวยวา คร้ังหน่ึงคิดจะดําเนินการข้ันตอไป โดยตั้งเปนมูลนิธิ แตไดระงับไว 

เม่ือไมชัด จึงคนหาหลักฐานในเอกสารตางๆ เร่ิมแตขอมูลท้ังหมดในคอมพิวเตอร โดย เฉพาะ
บัญชีตางๆ แตไดรองรอยอยางมากเพียงวา ในวันท่ี ๙ ต.ค. ๒๕๔๑ กองทุนน้ีมีอยูแลว  

ตอจากน้ัน ไดคนหาในบันทึกท่ีเปนลายมือยอนเวลาถอยจาก ๙ ต.ค. ๔๑ น้ันไป จนในท่ีสุด ก็
ไดพบวา โยมคุณหญิง รวมดวยมิตรสนิท ญาติใกลชิด ลูกศิษย บุคคลขางเคียงและผูคุนเคย มีคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส เปนตน ไดมีศรัทธาต้ัง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพ่ือเชิดชูธรรม” น้ันข้ึน ดวยการเปด
บัญชีธนาคาร ช่ือ “ป. อ. ปยุตโต เพ่ือเชิดชูธรรม” เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงค
งายๆ ตรงๆ ตามขอความท่ีตั้งเปนชื่อทุน และไดนํามาใหพระรับเปนทุนท่ีวัด ในมงคลวารทําบุญอายุ ๗ 
รอบ ครบ ๘๔ ป ของคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๑  

ในระยะหลายปตนๆ หลังจากต้ังข้ึนแลว กองทุนดังกลาวไดเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับ แตตอมา โยม
ผูเปนหลักของทุนท้ังสองทาน ก็เขาสูวัยชรามากข้ึนๆ และอาตมภาพก็เขาสูระยะท่ีอาพาธตอเน่ืองไม
ออกมาดานหนาวัดสืบมาจนปจจุบัน กองทุนท่ีเติบโตข้ึนมิใชนอย ก็เหมือนถูกปลอยลืมไป  

ครั้นถึงตนป ๒๕๔๗ จูๆ โดยไมทราบทางไปทางมา ก็มีจดหมายจากคุณชมพูนุท กมลโชติ แจง
วา เธอไดทําพินัยกรรมบริจาคเงินในบัญชีเงินฝากของเธอท้ังหมดท่ีธนาคารแหงหน่ึง ใหแก “กองทุน 
ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม”  

จากน้ัน ไมทันครบ ๓ ป คุณชมพูนุท กมลโชติ ก็ถึงแกกรรมจากไป และในวันท่ี ๗ ก.พ. ๕๐ นับ
ได ๓ ป ๑ วัน ตั้งแตคุณชมพูนุท กมลโชติ เขียนจดหมายแจงศรัทธาของเธอมา ก็มีหนังสือแจงจาก
คุณนิรินธน สุขะวัลลิ ผูจัดการมรดก นําสงเงินตามพินัยกรรมน้ันมาเขาในกองทุน  

ดงัไดกลาวแลววาท้ังโยมและพระพนภาวะท่ีจะใสใจนึกถึง กองทุน ป. อ. ปยุตฺโต เพ่ือเชิดชูธรรม 
แตก็ไดปรารภกันวา นาจะใชทุนท่ีมาจากพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ ทํากุศลอุทิศแกเธอ 

ก) การพิมพหนังสือพุทธธรรม และทุนท่ีจะพึงใชในการพิมพ 

หันไปดูดานตนทางของทุนบริจาคน้ัน เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คุณฉลอง จันทรหอม 
(ทนายความผูดําเนินการรองตอศาลแพง เพื่อใหตั้งผูจัดการมรดกของคุณชมพูนุท กมลโชติ) พรอม
ดวยคุณอาภรณ จันทรหอม คุณวิบูลย สันติวรคุณ คุณนิภาพรรณ สันติวรคุณ และคณะ ไดแจงขอ
อนุญาตพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เพ่ือแจกเปนธรรมทาน จํานวน ๒,๐๐๐ เลม 



  ุ

 

คุณนิรินธน สุขะวัลลิ ผูจัดการมรดกของคุณชมพูนุท กมลโชติ เม่ือทราบขาวน้ัน ก็ไดปรึกษา
กับบิดา มารดา และญาติ ของคุณชมพูนุท แลวพรอมใจกันแจงขอรวมกับคุณฉลอง จันทรหอม ใน
การพิมพ พุทธธรรม เปนธรรมทาน อีก ๒,๐๐๐ เลม โดยมุงใหเปนกุศลแกคุณชมพูนุท กมลโชติ 

กุศลฉันทะของทานผูศรัทธาท่ีกลาวมาน้ี แสดงท่ีตั้งแหงบุญเจตนา ๒ อยาง ซึ่งโยงถึงกัน คือ 

๑. ความปรารถนาท่ีจะเผยแพรหนังสือ พุทธธรรม  
๒. นํ้าใจระลึกถึงและประสงคจะอุทิศกุศลแกคุณชมพูนุท กมลโชติ 

โดยนัยน้ี ถานําปจจัยใน “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพ่ือเชิดชูธรรม” ขางตน เฉพาะสวนทุนบริจาค
ตามพินัยกรรมของคุณชมพูนุท กมลโชติ มาใชกอน ในการพิมพหนังสือ พุทธธรรม เผยแพร เพื่ออุทิศ
กุศลแกเธอ ในคราวสําคัญน้ี ก็จะสมบุญเจตนาของวงศญาติและทานท่ีดูแลพินัยกรรมของเธอ  

หลังจากน้ัน เม่ือมีการพิมพคร้ังใหม และถาพิจารณาเห็นสมควร จึงคอยใชปจจัยสวนอื่นใน 
“กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” น้ัน มาสนับสนุนการพิมพตอไป 

อน่ึง การพิมพคร้ังน้ี บรรจบกับกระแสฉันทะของผูศึกษาจํานวนมากท่ีตองการหนังสือ พุทธ
ธรรม เฉพาะอยางย่ิง ประสงคใหมีการพิมพฉบับท่ีจัดพิมพใหมอันเรียบรอยสมบูรณยิ่งข้ึน 

หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ น้ี นับเวลาตั้งแตพิมพคร้ังแรกถึงปจจุบัน กาล
ลวงไปใกลครบ ๓๐ ปแลว ระหวางชวงเวลาอันยาวนานน้ัน ท้ังรอจะเขียนเพ่ิมเติมสัก ๓-๔ บท ท้ัง
ติดขัดในดานการพิมพคร้ังใหม ท่ีตนแบบหนังสือเดิมท่ีพิมพดวยระบบการพิมพแบบเกา ไดผุพังไป
แลว การพิมพใหมตองใชวิธีถายภาพจากหนังสือเกาๆ โดยเลือกเลมท่ีดูวาพิมพชัดท่ีสุดเทาท่ีจะหาได 
และเลือกหนาท่ีชัดท่ีสุดจากหลายๆ เลม นํามาถายแบบพิมพใชกันมาเร่ือยๆ  

ผูมีฉันทะหลายทาน หาทางดําเนินการใหมีขอมูลหนังสือน้ีในระบบคอมพิวเตอร แตมีขอติดขัด
ยุงยากมาก การจึงยังไมลุลวง 

ข) ตนฉบับหนังสือพุทธธรรม ที่พรอมสําหรับการพิมพ  

กาลผานมาจนกระท่ัง เม่ือวันท่ี ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๓ คุณหมอณรงค เลาหวิรภาพ จากจังหวัด
เชียงใหม ไดนําขอมูลท่ีจัดทําในระบบคอมพิวเตอร ของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ พรอมดัชนี มาถวาย โดยเดินทางมากับคุณสุรเดช พรทวีทัศน และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ  

 ตามเร่ืองวา คุณหมอณรงค เลาหวิรภาพ ทราบเร่ืองจากคุณสุรเดช พรทวีทัศน เพื่อนสนิทแต
สมัยเรียนช้ันมัธยม และไดออกปากรับเร่ืองเม่ือปลายป ๒๕๕๐ จากน้ัน ไดเพียรพยายาม และไดรับ
ความรวมมือจากทานท่ีชํานาญเฉพาะเร่ือง ดําเนินการจนสําเร็จ รวมใชเวลาเกือบ ๓ ป โดยสละ
เร่ียวแรง เวลา และกําลังทรัพยเปนอันมาก แลวเดินทางมาถวายขอมูลและคําชี้แจง 

ผูเรียบเรียงเรงรัดการตางๆ จนอีก ๓ วันจะข้ึนปใหม ๒๕๕๔ จึงถึงโอกาสเริ่มงาน และไดตรวจ
ชําระ รอยเรียง จัดรูปราง ตลอดจนแทรกเสริม ตัดแตง และเพ่ิมเติมขอมูลท่ีไดรับน้ัน จนบัดน้ี งาน
นับวาเสร็จ ควรเตรียมดําเนินการตีพิมพ  
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 ค) งานดําเนินการ ในการพิมพหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย 
ถามีขอยุติตามที่กลาวมา ก็เปนอันวา ทาง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” จะพิจารณา

ใชทุนบริจาคสวนซ่ึงมาจากมรดกของคุณชมพูนุท กมลโชติ เพื่อจัดพิมพหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ ฉบับที่จัดทําขอมูลในระบบคอมพิวเตอรดังที่กลาวมา 

อน่ึง เพ่ือเปนท่ีสังเกต และเรียกไดงาย จะยนชื่อหนังสือใหสั้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย  

ในข้ันดําเนินการ มีขอพิจารณาเก่ียวกับการจัดพิมพ ดังน้ี 

๑. ขนาดหนังสือ และการจัดพิมพ 
- หนาหนังสือ ใหญมาก คือ กระดาษ A4 (กวางและสูงกวาเลมใหญเดิม) 

- หนังสือมี ๓ ภาค รวม 1,360 หนา คือ 
ภาค ๑ = 540 หนา (สวนหนา ๓๐ + เน้ือ ๕๑๐ หนา) 
ภาค ๒ = 368 หนา   
ภาค ๓ = 452 หนา (เน้ือ ๒๕๘ + ทายเลม ๕๔ + ดัชนี ๑๔๐) 

- หนังสือหนามาก จึงควรเปนปกแข็ง และตองพิจารณาการจัดเลมวา  
ก) พิมพเปนเลมเดียว ซ่ึงคงตองพิจารณาความหนาบางของกระดาษ 
ข) พิมพแยกภาค เปน ๓ ภาค ๓ เลม 
ค) พิมพท้ัง ๒ แบบ (ท้ังรวมเลมเดียว และแยก ๓ เลม) 

- ในการพิมพคร้ังแรกน้ี  นาจะพิมพ ๓,๐๐๐ หรือ ๕,๐๐๐ เลม พิมพแคใหเสร็จออกมา 
เพราะหนังสือน้ีทําโดยหยอนความชํานาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร อาจจะเกิดขอ 
บกพรองโดยไมคาด หลังจากน้ัน ถาหนังสือไมมากและผูเขียนยังอยู ก็จะมีโอกาสแกไขได  

๒. ผูรวมดําเนินการ   

- เน่ืองจากผูเขียนทําหนังสือน้ีระหวางอาพาธอยูเงียบๆ ในชนบทไกลจากวัดญาณเวศกวัน 
อาพาธรุนแรงเปนชวงๆ แทบไมมีการติดตอ (เชน  งดพูดโทรศัพทมาคอนป  สื่อสารโดยเขียน
กระดานเกือบคร่ึงป) ในระยะท่ีผานมาน้ี พระชัยยศ พุทฺธิวโร ซึ่งพักอยูไมไกล ไดชวยรับสง
ขาวสารและตามดูแลเม่ือไปโรงพยาบาล จึงขอใหทานชวยงานน้ี โดยเปนผูประสานงาน  

- เพ่ือใหมีการส่ือสารพอเขาใจกัน ดานวัด ขอใหถือโดยตําแหนงวา รองเจาอาวาส คือ พระครู
ปลัดสุวัฒนพรหมคุณ และผูชวยเจาอาวาส คือ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร เปนท่ีปรึกษา  

- สวนทาง “กองทุน ป. อ. ปยุตโต เพื่อเชิดชูธรรม” ผูท่ีเก่ียวของรับสนองงานดานผูตั้งหรือประธาน
กองทุน โดยเฉพาะผูท่ีรูความเปนมาต้ังแตมีทุนบริจาคจากมรดกของคุณชมพูนุท กมลโชติ 
เขามา  คือฝายการเงินของวัดญาณเวศกวัน ซึ่งขณะน้ีมี คุณลัคนา กนกพันธรางกูร และ 
ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร  ถาโยงถึงวัดเปนทางการ ก็ท่ีไวยาวัจกร คือ คุณประพัฒน 
เกษสอาด ท้ังน้ีสุดแตจะพิจารณา ตามวิถีของงาน และใหผูทํางานสะดวกราบร่ืน  



  ุ

 

๓. สวนพวงของงานดําเนินการ  

- การพิมพน้ี เปนการแจกอยางเดียว และไดบอกใหกําชับกันวา ไมมีการรับบริจาค  

- สวนพวงกํากับงาน คือ ขอใหความสุขใจเปนบรรทัดฐานของงานน้ี ของานนี้จงอยาไดเปนภาระ
กังวลใดๆ ขอใหเปนการทําไปตามสะดวก คลองๆ งายๆ สบายๆ ขอใหโยมและทุกทานที่
เก่ียวของกับเร่ืองน้ีมีแตปติปราโมทย เพราะหนังสือที่ทํานี้ก็เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ก็
เร่ิมตนที่ทานผูเก่ียวของกับงานนี้ ขอใหเจริญบุญกุศล มีปติและความสุขน้ันกอนเปนปฐม  

ง) ขอสังเกต ประกอบบันทึก  

ท่ีจริง บันทึกน้ี ดูตามรูปราง นาจะเขียนโดยใชเวลาไมมาก แตกลายเปนวา กวาจะเขียนเสร็จ
เวลาผานไปหลายวัน แตงานน้ีก็ทําใหเกิดประโยชนพลอยไดข้ึนอยางหนึ่ง คือไดหลักฐานวันเวลาตั้ง
กองทุนน้ี มิฉะน้ัน เร่ืองราวอาจจะสูญหาย มีแตช่ือทุนลอยๆ ไมรูวาเปนมาเปนไปอยางไร พรอมกัน
น้ันก็ชวยเสริมใหประวัติวัดมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวของชัดเจนมากข้ึน 

นอกจากน้ัน ระหวางท่ีคนหาหลักฐาน ดูเอกสารทั้งหลาย ก็ไดคิดไปถึงความเพียรพยายามของ
ญาติโยมผูศรัทธา ท่ีอุปถัมภวัด บํารุงพระศาสนา เก้ือหนุนศาสนกิจของพระสงฆ และทํางานบุญ
กุศล ซึ่งตองคิดตองดําเนินการตางๆ บางทีแบกภาระใหญ  ๆไว สะสมความหนักและเหน็ดเหนื่อยมา
มากมาย เม่ือเวลายาวนานผานไป ก็ควรจะใหโยมผูศรัทธามีโอกาสหวนมองยอนรําลึกถึงบุญกุศล 
และผลงานแหงศรัทธาน้ัน ดวยความเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ จึงไดเขียนไวในบันทึก เพื่อใหทานท่ี
เกี่ยวของชวยกันนําพางานจัดพิมพหนังสือน้ี ใหดําเนินไปพรอมดวยความสุขความเบิกบานใจ 
อยาไดมีความไมสะดวกไมสบายใจอยางใดเลย 

อน่ึง การท่ีผูเรียบเรียงทําหนังสือจนเสร็จมาไดอยางน้ี ก็ดวยไดอาศัยความเกื้อกูลหนุนกําลังใน
ดานตางๆ ดังไดเขียนเลาไวอีกแผนกหน่ึง เปนการอนุโมทนา โดยถือวาเปนสวนรวมท่ีทําใหงานน้ีเกิด
มีขึ้นมาสําเร็จประโยชนสมตามความมุงหมาย 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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เอกสารประกอบบันทึก ฉบับท่ี ๒ 

ทุนท่ีแจงตามเจตนาของผูวายชนม 

(ลายมือ) กราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ 

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณท่ีเคารพอยางสูง 

ในมงคลวโรกาส ท่ีหนังสือพุทธธรรมใกลวันเสร็จพรอมพิมพในเวลา

อันใกลน้ี โยมใครจะขออนุญาตรวมพิมพสักจํานวนหน่ึงในวงเงินทุนหาแสนบาท 

โดยผูขออนุญาตเปนญาติทางมารดาของโยมท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี คือ น.ส. 

ชุณหรัชน สวัสดิฤกษ ผูวายชนม ครู ร.ร.สายนํ้าผ้ึง ท่ีกรุงเทพฯ อายุ 85 ป เปนผูมี

ศรัทธาอยางสูงในงานเขียนของพระเดชพระคุณ ไดมอบภาระไวกับนองสาว ผูยัง

ดํารงชีวิตอยูท่ีปกษใตบานเดิม คือ น.ส. วัชรี สวัสดิฤกษ ไดขอรองใหโยมเปนผู

ติดตอขอรวมพิมพ เพื่อแจกเปนธรรมทานพรอมกับของวัด โยมจึงขอโอกาสน้ี 

กราบเรียนขออนุญาตพิมพมา ณ โอกาสน้ี เพ่ือพระเดชพระคุณจะโปรดพิจารณา 

 โยมกราบสํานึกพระคุณอยางสูง หวังวาจะไมเปนการรบกวนพระเดช

พระคุณจนเกินไป 

กราบนมัสการ 

คุณหญิง กระจางศรี รักตะกนิษฐ 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
 

  



๑๑๙๐  พุทธธรรม 
 

เพื่อความเขาใจในการใชดัชนี 

เน่ืองจากผูใชดัชนีตอไปนี้ จะพบความไมสมบูรณบางอยาง จึงขอโอกาสทําความเขาใจไวกอนเล็กนอย  

จะเห็นวา ดัชนีของหนังสือพุทธธรรมนี้ มีปริมาณขอมูลมากมาย (เดิมมี ๑๖๙ หนา แตบีบบรรทัดลง
จนเหลือ ๑๔๐ หนา) กับทั้งมีดัชนีแบบสรุปความรวมอยูมาก ผูทํา คือ น.พ.ณรงค เลาหวิรภาพ ตองใช
กําลังความเพียรผจญความยุงยากลําบากมาก จึงสําเร็จได และที่สําคัญในกรณีนี้ เปนงาน ๒ สวน ในตาง
สถานที่ ใชตางอุปกรณมาบรรจบกัน คือ ผูเขียนตรวจจัดเนื้อเลมหนังสืออยูในชนบทภาคตะวันออก สวน
คุณหมอณรงคจัดเรียงดัชนีอยูที่เมืองเชียงใหม   

เริ่มแรก หนังสือเลมนี้เปนของเกามีอยูกอนในระบบงานแผนกระดาษ คุณหมอณรงคพิมพทั้งเลมลง
ในคอมพิวเตอรแลวนําไปถวายพระ ฝายพระมีโปรแกรมรุนเกาครั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรับขอมูลแลว เปดไมได 
จงึอาศัยไวยาวัจกรใชปจจัยนิตยภัตหลวงจัดหาโปรแกรมใหมมาลาสุด กลายเปนใหมกวาของคุณหมอ  

ฝายพระตรวจจัดเนื้อเลมหนังสือ แลวสงคุณหมอจัดปรับดัชนีใหลงกัน คุณหมอใชโปรแกรมท่ีโนนทํางาน 
แตตางรุนคงไมเขากัน พอเปดขึ้นมา เนื้อความในหนังสือเคลื่อนหนาเลื่อนไป ดัชนีที่ทําจึงบอกเลขหนาตามของที่
เลื่อนนั้นตางไปจากของจริง พอฝายพระไดรับดัชนีมา หนาไมตรงกับของจริง คิดวาจะปรับใหตรงกัน (Update 
Index) แตโปรแกรมใหมที่พระใช ไมเขากัน  

นอกจากนี้ ยังมีความไมกลมกลืนเล็กๆ นอยๆ ที่ยังตองรอการแกไขไมนอย เชน ตัวเลขบาง วงเล็บ
บาง ชิดติดตัวอักษร เครื่องหมายที่ตอทายคํา หลนไปอยูบรรทัดลาง รวมแลว ยังแกไมไหว เปนอันตองยอม
ปลอยไปกอน แตขออภัยเพ่ือโปรดชวยเขาใจไว  

อยางไรก็ดี ถึงจะมีความไมเรียบรอย และไมเต็มประโยชนดังที่วา อยางนอยก็จะเห็นคุณคาตอไปนี้  

๑. ดัชนีนําคําศัพทที่แสดงหลักธรรม บอกขอธรรม ตลอดจนถอยความ เรื่องราว ที่นารูนาสนใจ หรือ
นาศึกษาใหเขาใจ มารวมไวเปนขุมเปนแหลง  

๒. เฉพาะอยางย่ิง ดัชนีนี้แสดงสรุปความและสรุปแงคิดเก่ียวกับคําหรือขอธรรมที่สําคัญไวดวย เชน 
กรรม นิพพาน ภิกษุ ฤทธิ์ โลก เปนตน จึงเอื้อตอการศึกษาเพ่ิมข้ึนอีก 

ในที่สุด เปนอันตองยุติเทาที่ได เมื่อตนแบบหนังสือออกเดินทางไปเขาโรงพิมพในวันที่ ๒๒ ม.ค. 
๒๕๕๕ ตอนเชา ไดจําตองยอมรับใหมีขอติดขัดบกพรองที่วาแลวนั้น โดยไดอยางดีที่สุดแควา ตัวเลขบอก
หนาของดัชนีผิดไมถึงกับไกลนัก สวนมากตางไป ๒-๕ หนา  

แตในวันที่ ๒๒ ม.ค. นั้นเอง ตอนกลางคืน ไดจัดการทําใหดัชนีบอกเลขหนาตรงตามจริงได จึง
กลายเปนวา ตองปรับแก “เพ่ือความเขาใจในการใชดัชนี” นี้อยางพอผานๆ และสงพรอมกับดัชนีใหม ตาม
ไปเขาโรงพิมพแทนของเกาใหทันอยางคอนขางฉุกละหุก  

เมื่อมองเห็นความยากลําบาก ความหนัก ทั้งในความคิดและในทางปฏิบัติ ที่ผานมาดวยความ
ขยันหม่ันเพียรและตั้งใจจริง อันใหสําเร็จประโยชนที่เปนกุศล ก็พึงอนุโมทนาคุณหมอผูทําดัชนี ความ
ยุงยากขัดของในงานนี้ นับวาเปนอนุสรณที่มิใชหาไดงาย และคงจะนําความเจริญจิตใจเจริญปญญามาให
อยางย่ังยืนนานสืบไป 

ลุขอยุติสําหรับดัชนีคร้ังน้ี – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ 



ดัชนี 

"อ" (คําปฏิเสธในภาษาบาลี), ๗๐๔–๗๐๕ 
(อัฏฐ)สมาบัติสุข, ๑๐๒๕ 
กฎ, ๑๐๗, ๖๘๖, ๘๗๘, ดูวินัย 
กฎเกณฑ, ๕๕๑, ๕๕๒, ๕๖๙, ๖๙๑, ๘๘๔ 
กฎธรรมชาติ, ๒๗๗, ๕๑๕, ๕๕๑, ๖๙๒, ๗๒๒, ๗๕๖, ๙๙๐, 

๙๙๒, ๙๐๒–๙๐๔, ๕๑๔–๕๑๕, ดูนิยาม; -*, ๙๐๙; -กับ
จริยธรรม, ๖๘๗; -กับศีลในพุทธศาสนา, ๗๑๖–๗๑๘; -

จริยธรรมคือการใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชน, ๕๓๔ 
กฎธรรมดา, ๔๓๓, ๔๙๙, ๖๒๙, ๖๓๕, ๗๐๑, ๘๔๙, ๘๖๐, 

๘๘๒, ๙๐๘, ๙๑๑, ๙๑๗; -คุมทั้งมนุษยและสวรรค, ๙๕๘ 
กฎหมาย, ๗๑๒, ๗๑๘, ๙๑๗, ๙๓๓; -เปนสังคมนิยมน, ๒๕๕; 

-อาจจัดเปนมติของวิญู, ๒๖๒ 
กฎแหงกรรม, ๒๗๖–๒๗๙, ๔๗๗, ๙๑๗–๙๑๘, ๗๑๖–๗๑๗, 

ดูกรรม; -อยูฝายโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๖๙๒ 
กฐิน: -*, ๙๒๕ 
กฐินกรรม, ๙๓๒ 
กตกรณีย, ๓๔๓, ๓๖๕ 
กตญาณ, ๘๕๖–๘๕๘ 
กตัญู: -เทวดาควรกตัญูตอมนุษยผูทําพลี(อ), ๙๖๕ 
กตัญญูกตเวที, ๕๗๑ 
กตัตตากรรม, ๓๒๒ 
กติกา: -(สังคมนิยมน), ๒๕๗ 
กตฺตุกมฺยตา: -*, ๙๘๑, ๑๐๐๔ 
กตฺตุกมฺยตาลกฺขโณ กุสลฉนฺโท: -*, ๙๙๐ 
กตฺตุกามตา: -*, ๑๐๐๔ 
กถาวัตถุ, ๓๒๔ 
กถาวิจิตร: -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘ 
กรณี: -กรณีเดียวกันมองใหเพียรหรือเกียจครานก็ได, ๖๔๘–

๖๕๐; -พรหมจารีกับอพรหมจารีมีคติเสมอกัน, ๖๗๐–
๖๗๑; -แยกแยะแบบวิภัชชวาท, ๖๖๑ 

กรณียะ, ๓๙๒, ๑๐๑๐ 
กรรม, ๖๙, ๘๗, ๙๘, ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๑๖, ๑๒๗, ๑๓๘, ๑๗๓, 

๔๘๒, ๖๓๒, ๖๖๐, ๖๖๔, ๖๘๗, ๗๑๖, ๗๑๘, ๗๑๙, ๗๔๕, 
๘๒๓, ๘๙๖, ๘๙๗, ๙๑๗; -*, ๔๐๕, ๙๐๖, ๙๑๐, ๙๕๔; -
กรรม ๑๒ อีกชุดหนึ่ง, ๓๒๔; -กรรม ๒ โดยคุณภาพ, 
๒๔๒; -กรรม ๓ โดยทางแสดงออก, ๒๔๓; -กรรม ๔ โดย

การใหผล, ๒๔๓; -กรรม ๔ สามหมวด, ๓๒๑–๓๒๔; -

กรรม=การแสดงออก, ๒๔๐; -กรรม=เจตนา=สังขาร, ๑๘, 
๒๓, ๒๔๐, ๓๑๖; -กรรม=อาชีพการงาน, ๒๔๑, ๓๑๙; -

กรรม๑๒, ๓๒๑–๓๒๔; -กรรม๑๖, ๓๒๒; -กรรมกับ

อนัตตาขัดกันหรือไม, ๓๑๑–๓๑๖, ๕๐๐; -กรรมคืองานเปน
ปลิโพธ, ๘๐๓; -กรรมจําแนกสัตว, ๒๘๒–๒๘๔, ๓๑๖; -
กรรมชําระลางไดอยางไร, ๒๘๘–๒๘๙; -กรรมดีของตนเอง 
ไดผลกวาส่ิงศักด์ิสิทธิ์, ๘๖๔; -กรรมติดตามตัว พาเอาไป

ไดแตกรรม, ๓๒๐; -กรรมถูกโจมตี(อ.), ๗๑๔; -กรรมใน

ความเขาใจของชาวบาน, ๙; -กรรมในตารางสรุป, ๘๗๔; -
กรรมในเรื่องกัมมัสกตาญาณ, ๕๘๒–๕๘๔; -กรรมเปนของ
ของตนเปนกําเนิด ฯลฯ, ๖๕๐; -กรรมเปนของตนเปน

กําเนิด ฯลฯ, ๓๑๖, ๓๒๐; -กรรมเปนเคร่ืองกําหนดพาล

และบัณฑิต, ๕๗๐; -กรรมเปนวิสัยหรือเขตแดนของมนุษย, 
๒๓๘; -กรรมไมดําไมขาว เห็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ไดแก

โพชฌงค, ๘๓๘; -กรรมไมวางเปลาจากผล, ๒๕๙; -กรรม
สูงสุด, ๒๗๕; -กัมมสัทธาเปนคําผูกขึ้นยุคหลัง(อ,), ๙๑๐; -
กัลยาณมิตรสําหรับชาวบานมุงระดับโลกียสัมมาทิฏฐิ, 
๕๖๙; -การกระทําของปุถุชนกับอริยบุคคล, ๕๓๐; -เกณฑ
วินิจฉัยกรรมดีกรรมช่ัว, ๒๕๔–๒๖๙, ๓๑๗; -แกความ

โกรธดวยพิจารณากรรม, ๖๕๐, ๖๕๒; -ขอคิดสําหรับผูยังไม
เชื่อกรรม, ๕๙๑–๕๙๒; -ความเชื่อกรรมเปนโลกียสัมมา

ทิฏฐิ, ๕๘๓, ๖๘๙, ๖๙๑; -ความเห็นผิดวาวิญญาณเที่ยง
เสวยวิบากแหงกรรม, ๕๐๖; -จากเทวานุภาพมาสูคติแหง
กรรม, ๙๕๘; -ตัวอยางปจจยาการแหงกรรมแบบตางๆ, 
๘๗๖; -ไตรลักษณยืนยันหลักกรรม, ๑๓๕; -ทางทํากรรม, 
๓๑๖; -ทํากรรมแลวจะไดเสวยอะไร, ๖๗๐; -ในไตรวัฎฎ 

หรือวัฎฎะ๓(อ.), ๑๘; -ในไตรวัฏฏ หรือวัฏฏะ๓, ๒๓๔; -
ปฏิจจสมุปบาทชวยใหเขาใจหลักกรรม, ๒๐๒; -ผูมั่นใน

พระรัตนตรัยหวังผลจากการกระทํา, ๘๖๕; -มนุษยเปนแดน
ที่สัตวโลกมาทํามาหากรรม, ๙๕๔; -มรรคมีองค ๘ เปนทาง

ส้ินกรรม, ๕๓๐–๕๓๑; -มุงเอาผลจากการกระทํา, ๙๖๐; -
ลัทธิความเชื่อ ๓ พวกที่ผิดหลักกรรม, ๒๘๕–๒๘๘, ๘๖๐; 
-โลกเปนไปตามกรรม, ๒๓๘–๒๓๙; -สุขทุกขมิใชเกิดจาก

กรรมเกาเทาน้ัน, ๑๘๐–๑๘๑; -หลักกรรมตางจากลัทธิ

กรรมเกา, ๘๖๐; -เหตุปจจัยของกรรมดี-กรรมชั่ว, ๖๒๐; -
อธิปญญามิใชเพียงแคเห็นชอบตามหลักกรรมซ่ึงมีมากอน

พุทธกาล, ๕๖๒ 
กรรม ๖,๐๐๐, ๘๙๗ 
กรรมกร, ๕๗๓, ๗๔๓, ๗๓๗–๗๓๘ 
กรรมกิเลส๔, ๕๖๑, ๗๒๙; -*, ๙๑๘ 
กรรมเก่า, ๒๐๕, ๗๕๑, ดูปุพเพกตวาท; -กรรมเกา=ตาหูฯลฯ

เปนเจาบทบาทเดิมของชีวิต, ๘๗๘; -ลัทธิกรรมเกาเปนของ
นิครนถ(อ), ๓๙๓ 
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กรรมชั่ว, ๑๑๖, ๕๓๗, ๕๖๘, ๑๐๐๙ 
กรรมฐาน, ๔๓๘, ๕๔๗, ๖๖๔, ๗๐๙, ๗๗๗–๘๒๐; -*, ๖๕๒; -

กรรมฐาน ๒ แบบ. และดู สมถะ,วิปสสนา; -กรรมฐาน ๔๐ 
ตามความเหมาะกับจริตและระดับของสมาธิที่จะสําเร็จ, 
๘๐๖–๘๐๙; -กรรมฐาน๒แบบ, ๔๔๙; -กรรมฐาน40, ๘๐๔–
๘๐๖; -กรรมฐานกับจริต ไมพึงถือตายตัว, ๘๐๙; -

กรรมฐานกับสมาธิตางๆ, ๗๘๐; -กรรมฐานยอเปน ๒ 

ประเภท, ๘๐๖; -ความตางแงหนึ่ง; สมถะ-วิปสสนา(อ.), 
๖๗๘; -ความหมาย, ๘๐๔–๘๐๕; -ความหมายเดิมในพระ
บาลี(อ.), ๖๖๙; -ตัวอยางการเจริญอานาปานสติ, ๘๑๑–
๘๒๐; -นิมิตและภาวนา๓, ๘๑๑–๘๑๒; -ประโยชนของทา
นั่ง, ๘๑๗; -พิธีรับกรรมฐาน, ๘๐๘; -เรียนกรรมฐาน มีสนธิ

๕(อ.), ๘๐๘; -ลําดับขั้นการเจริญ, ๘๐๓; -สําหรับการเจริญ
สมถะ, ๗๗๗; -เหตุผลเก่ียวกับกรรมฐานที่ไดและไมได
ปฏิภาคนิมิตและอัปปนาสมาธิ, ๘๑๒ 

กรรมด,ี ๑๐๒๓; -เกณฑ์วินิจฉัยกรรมดี กรรมชั่ว, ๓๑๗ 
กรรมนิยาม, ๑๖๒, ๖๙๙, ๘๗๖; -*, ๖๓; -กรรมนิยามกับสังคม

นิยมน, ๒๗๒; -กรรมนิยามกับสังคมนิยมน และพีชนิยาม, 
๒๗๒; -กรรมนิยามคุมสังคมมนุษย์, ๖๙๙; -ถือเอา

ประโยชนจากกรรมนิยามกับสังคมนิยมน, ๒๗๔ 
กรรมนิโรธ, ๒๖๕ 
กรรมนีย, ๗๘๙, ดู กัมมนีย 
กรรมบถ, ๖๙๐, ๗๑๑, ดูกุศลกรรมบถ,อกุศลกรรมบถ; -

ความผิดหรือถูกระดับกรรมบถ, ๕๖๐; -องคแหงการละเมิด
(อ), ๗๒๖ 

กรรมภพ, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๗๖, ๑๗๙, ๑๘๒, ๑๘๔, ๑๘๙ 
กรรมวัฏฏ, ๑๗๖, ๖๓๒ 
กรรมวาจา,กรรมวาจาจารย: -*, ๙๒๕ 
กรรมวาท,กรรมวาที, ๖, ๙๕๐; -ลัทธิศาสนาอ่ืนถือหลักกรรมก็มี

(อ), ๕๘๔ 
กรรมวิบาก, ๘๗๖; -เปนอจินไตย(อ.), ๒๗๖ 
กรรมสมุทัย, ๒๖๕ 
กรรมสิทธิ,์ ๕๔๐, ๗๒๔ 
กรรมใหม่(ของนิครนถ์), ๒๘๗ 
กรวด,กรวดทราย, ๕๔๑, ๗๙๗; -*, ๗๘๖ 
กระด้าง, ๕๙๖; -(ผลกรรม), ๒๘๓ 
กระดูก, ๖๓๐, ๖๗๗, ๗๕๕, ๗๖๕ 
กระตือรือรน, ๑๑๓, ๑๑๙, ๕๖๕, ๖๒๓, ดูวิริยะ 
กระตุน, ๕๘๑, ๕๘๖, ๖๘๐ 
กระทํา,การ. ดูกรรม; -ความสํานึกรับผิดชอบท่ีเปนโลกียสัมมา

ทิฏฐิ, ๕๘๓; -ความหมาย (เก่ียวกับแรงจูงใจ), ๙๗๕; -หวัง
ผลจากการกระทํา, ๘๗๗ 

กระทําชอบ. ดูสัมมากัมมันตะ 
กระทําสืบ ๆ กันมา, ๑๙๘ 
กระทู(นําเรื่องวิสุทธิมรรค), ๘๒๔ 

กระบวน, ๙๔, ๑๑๓ 
กระบวนการ, ๕๔๐, ๕๕๘, ๖๘๕–๖๘๖; -ตัณหากับเวทนาปรุง

แตงกัน, ๑๐๕๔; -ตัวอยางปจจยาการแบบตางๆ, ๘๗๖ 
กระบวนการกอการกระทํา, ๒๓๖ 
กระบวนการกอทุกข,-กอเกิดทุกข, ๑๐๒๙ 
กระบวนการกอผล, ๒๗๖ 
กระบวนการกอวิบาก, ๒๕๖ 
กระบวนการเกิดทุกข, ๘๕๐, ๘๕๒, ๕๑๗–๕๑๙ 
กระบวนการแกปญหา, ๖๘๕–๖๘๖ 
กระบวนการของกรรมนิยาม, ๒๕๗ 
กระบวนการของธรรมชาติ, ๑๕๘, ๒๓๘, ๒๘๕, ๕๑๗, ๕๒๕, 

๕๕๑; -จากกระบวนการของธรรมชาติ สูวิธีปฏิบัติของ

มนุษย, ๕๑๖; -นิโรธ, ๕๑๔–๕๑๖; -มรรค = วิธีการใชกฎ

ของกระบวนการฯใหเปนประโยชนแกชีวิต, ๕๒๔–๕๒๕ 
กระบวนการญาณทัศนะ, ๓๓ 
กระบวนการดับทุกข, ๘๕๐, ๘๕๒, ๕๑๔–๕๑๕, ๖๘๕–๖๘๖; -

แบบตางๆ, ๕๑๗–๕๑๙ 
กระบวนการทํางานของจิต, ๗๗๑; -*, ๖๓; -ขณะบรรลุมรรค, 

๔๘๖ 
กระบวนการทํางานในจิตใจ, ๗๖๓ 
กระบวนการธรรมชาติ, ๒๓๕ 
กระบวนการปฏิบัติ, ๕๙๕; -แบบลําดับข้ันตอน, ๕๒๑–๕๒๓; -

เพื่อบรรลุวิมุตติ, ๘๒๒; -สติปฏฐาน, ๗๖๙–๗๗๑ 
กระบวนการปฏิบัติธรรม, ๕๘๕, ๕๘๗, ๕๒๑–๕๒๔, ๖๔๐–

๖๔๑; -แบบตางๆ, ๕๒๒–๕๒๔ 
กระบวนการปรุงแตง, ๒๗๖ 
กระบวนการฝายจิต, ๒๘ 
กระบวนการฝก, ๑๐๖๕ 
กระบวนการฝกอบรม, ๕๕๓, ๕๕๕, ๕๕๖, ๑๐๒๑ 
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๗๖๖, ๗๖๓–๗๖๔, ดูพัฒนา

ปญญา,กระบวนการ; -กับกัลยาณมิตร, ๕๖๕; -จากศรัทธา
ถึงญาณทัสสนะ, ๖๐๑; -ในแงสัมมาทิฏฐิ, ๕๕๗–๕๕๙; -

บทบาทของโยนิโสมนสิการ, ๖๑๙; -ศรัทธาเปนเพียงข้ันตน
, ๕๘๗–๕๘๙ 

กระบวนการรับรู, ๒๒, ๔๗๗, ๖๓๒, ๗๖๔, ๑๐๕๘, ๑๐๕๔–
๑๐๕๕; -กระบวนการรับรูบริสุทธิ์, ๕๗ 

กระบวนการศึกษาหรือพัฒนาคน, ๘๗๗ 
กระบวนการศึกษาอบรม, ๕๘๕ 
กระบวนการสนองระงับความอยาก, ๘๔๕ 
กระบวนการหาความสุขของมนุษย, ๘๔๔–๘๔๕ 
กระบวนการแหงกุศลธรรม, ๕๑๗ 
กระบวนการแหงความคิด, ๒๗๖ 
กระบวนการแหงเจตนจํานง, ๒๓๖, ๒๗๕ 
กระบวนการแหงชีวิต, ๑๖๔, ๑๗๓ 
กระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท, ๘๖๑ 

๑๑๙๒  พุทธธรรม 

 

๘๐๙–๘๑๒; -กรรมฐาน2แบบ, ๔๕๑; -กรรมฐาน40, ๘๐๗–
๘๐๙; -กรรมฐานกับจริต ไมพึงถือตายตัว, ๘๑๒; -

กรรมฐานกับสมาธิตางๆ, ๗๘๓; -กรรมฐานยอเปน 2 

ประเภท, ๘๐๙; -ความตางแงหนึ่ง; สมถะ-วิปสสนา(อ.), 
๖๘๑; -ความหมาย, ๘๐๗–๘๐๘; -ความหมายเดิมในพระ
บาลี(อ.), ๖๗๒; -ตัวอยางการเจริญอานาปานสติ, ๘๑๔–
๘๒๓; -นิมิตและภาวนา3, ๘๑๔–๘๑๕; -ประโยชนของทานั่ง
, ๘๒๐; -พิธีรับกรรมฐาน, ๘๑๑; -เรียนกรรมฐาน มีสนธิ5(

อ.), ๘๑๑; -ลําดับขั้นการเจริญ, ๘๐๖; -สําหรับการเจริญ

สมถะ, ๗๘๐; -เหตุผลเกี่ยวกับกรรมฐานที่ไดและไมได
ปฏิภาคนิมิตและอัปปนาสมาธ,ิ ๘๑๕ 

กรรมด,ี ๑๐๒๘; -เกณฑ์วินิจฉัยกรรมดี กรรมชั่ว, ๓๑๙ 
กรรมนิยาม, ๑๖๓, ๗๐๒, ๘๗๙; -*, ๖๓; -กรรมนิยามกับ

สังคมนิยมน, ๒๗๓; -กรรมนิยามกับสังคมนิยมน และ

พีชนิยาม, ๒๗๓; -กรรมนิยามคุมสังคมมนุษย์, ๗๐๒; -

ถือเอาประโยชนจากกรรมนิยามกับสังคมนิยมน, ๒๗๖ 
กรรมนิโรธ, ๒๖๖ 
กรรมนีย, ๗๙๒, ดู กัมมนีย 
กรรมบถ, ๖๙๓, ๗๑๔, ดูกุศลกรรมบถ,อกุศลกรรมบถ; -

ความผิดหรือถูกระดับกรรมบถ, ๕๖๒; -องคแหงการละเมิด
(อ), ๗๒๙ 

กรรมภพ, ๑๗๓, ๑๗๔, ๑๗๗, ๑๘๐, ๑๘๓, ๑๘๕, ๑๙๐ 
กรรมวัฏฏ, ๑๗๗, ๖๓๕ 
กรรมวาจา,กรรมวาจาจารย: -*, ๙๒๘ 
กรรมวาท,กรรมวาที, ๖, ๙๕๓; -ลัทธิศาสนาอื่นถือหลักกรรมก็

มี(อ), ๕๘๖ 
กรรมวิบาก, ๘๗๙; -เปนอจินไตย(อ.), ๒๗๗ 
กรรมสมุทัย, ๒๖๖ 
กรรมสิทธิ,์ ๕๔๒, ๗๒๗ 
กรรมใหม่(ของนิครนถ์), ๒๘๙ 
กรวด,กรวดทราย, ๕๔๓, ๘๐๐; -*, ๗๘๙ 
กระด้าง, ๕๙๘; -(ผลกรรม), ๒๘๕ 
กระดูก, ๖๓๓, ๖๘๐, ๗๕๘, ๗๖๘ 
กระตือรือรน, ๑๑๓, ๑๑๙, ๕๖๗, ๖๒๖, ดูวิริยะ 
กระตุน, ๕๘๔, ๕๘๘, ๖๘๓ 
กระทํา,การ. ดูกรรม; -ความสํานึกรับผิดชอบท่ีเปนโลกียสัมมา

ทิฏฐิ, ๕๘๕; -ความหมาย (เก่ียวกับแรงจูงใจ), ๙๗๘; -หวัง
ผลจากการกระทํา, ๘๘๐ 

กระทําชอบ. ดูสัมมากัมมันตะ 
กระทําสืบ ๆ กันมา, ๑๙๙ 
กระทู(นําเรื่องวิสุทธิมรรค), ๘๒๗ 
กระบวน, ๙๔, ๑๑๓ 
กระบวนการ, ๕๔๒, ๕๖๐, ๖๘๘–๖๘๙; -ตัณหากับเวทนาปรุง

แตงกัน, ๑๐๕๙; -ตัวอยางปจจยาการแบบตางๆ, ๘๗๙ 
กระบวนการกอการกระทํา, ๒๓๗ 
กระบวนการกอทุกข,-กอเกิดทุกข, ๑๐๓๔ 

กระบวนการกอผล, ๒๗๗ 
กระบวนการกอวิบาก, ๒๕๗ 
กระบวนการเกิดทุกข, ๘๕๓, ๘๕๕, ๕๑๙–๕๒๑ 
กระบวนการแกปญหา, ๖๘๘–๖๘๙ 
กระบวนการของกรรมนิยาม, ๒๕๘ 
กระบวนการของธรรมชาติ, ๑๕๙, ๒๓๙, ๒๘๖, ๕๑๙, ๕๒๗, 

๕๕๓; -จากกระบวนการของธรรมชาติ สูวิธีปฏิบัติของ

มนุษย, ๕๑๘; -นิโรธ, ๕๑๖–๕๑๘; -มรรค = วิธีการใชกฎ

ของกระบวนการฯใหเปนประโยชนแกชีวิต, ๕๒๖–๕๒๗ 
กระบวนการญาณทัศนะ, ๓๓ 
กระบวนการดับทุกข, ๘๕๓, ๘๕๕, ๕๑๖–๕๑๗, ๖๘๘–๖๘๙; -

แบบตางๆ, ๕๑๙–๕๒๑ 
กระบวนการทํางานของจิต, ๗๗๔; -*, ๖๓; -ขณะบรรลุมรรค, 

๔๘๘ 
กระบวนการทํางานในจิตใจ, ๗๖๖ 
กระบวนการธรรมชาติ, ๒๓๖ 
กระบวนการปฏิบัติ, ๕๙๗; -แบบลําดับข้ันตอน, ๕๒๓–๕๒๕; -

เพื่อบรรลุวิมุตติ, ๘๒๕; -สติปฏฐาน, ๗๗๒–๗๗๔ 
กระบวนการปฏิบัติธรรม, ๕๘๗, ๕๘๙, ๕๒๓–๕๒๖, ๖๔๓–

๖๔๔; -แบบตางๆ, ๕๒๔–๕๒๖ 
กระบวนการปรุงแตง, ๒๗๗ 
กระบวนการฝายจิต, ๒๘ 
กระบวนการฝก, ๑๐๗๐ 
กระบวนการฝกอบรม, ๕๕๕, ๕๕๗, ๕๕๘, ๑๐๒๖ 
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๗๖๙, ๗๖๖–๗๖๗, ดูพัฒนา

ปญญา,กระบวนการ; -กับกัลยาณมิตร, ๕๖๗; -จากศรัทธา
ถึงญาณทัสสนะ, ๖๐๔; -ในแงสัมมาทิฏฐิ, ๕๕๙–๕๖๑; -

บทบาทของโยนิโสมนสิการ, ๖๒๒; -ศรัทธาเปนเพียง

ข้ันตน, ๕๘๙–๕๙๒ 
กระบวนการรับรู, ๒๒, ๔๗๙, ๖๓๕, ๗๖๗, ๑๐๖๓, ๑๐๕๙–

๑๐๖๐; -กระบวนการรับรูบริสุทธิ,์ ๕๗ 
กระบวนการศึกษาหรือพัฒนาคน, ๘๘๐ 
กระบวนการศึกษาอบรม, ๕๘๗ 
กระบวนการสนองระงับความอยาก, ๘๔๘ 
กระบวนการหาความสุขของมนุษย, ๘๔๗–๘๔๘ 
กระบวนการแหงกุศลธรรม, ๕๑๙ 
กระบวนการแหงความคิด, ๒๗๗ 
กระบวนการแหงเจตนจํานง, ๒๓๗, ๒๗๗ 
กระบวนการแหงชีวิต, ๑๖๕, ๑๗๔ 
กระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท, ๘๖๔ 
กระบวนการแหงปจจัย, ๒๗๘, ๒๘๖, ๒๘๙, ๕๕๙ 
กระบวนการแหงเหตุ, ๓๑๔ 
กระบวนการแหงเหตุปจจัย, ๑๖๔, ๑๖๘, ๑๙๔, ๑๙๙, ๒๐๖ 
กระบวนการแหงเหตุและผล, ๓๒๘ 
กระบวนการใหผลของกรรม, ๒๗๗ 
กระบวนการใหผลของการกระทํา: -*, ๖๓ 



 
ดัชนี  ๑๑๙๓ 

กระบวนการแหงปจจัย, ๒๗๖, ๒๘๕, ๒๘๗, ๕๕๗ 
กระบวนการแหงเหต,ุ ๓๑๒ 
กระบวนการแหงเหตุปจจัย, ๑๖๓, ๑๖๗, ๑๙๓, ๑๙๘, ๒๐๕ 
กระบวนการแหงเหตุและผล, ๓๒๖ 
กระบวนการใหผลของกรรม, ๒๗๖ 
กระบวนการใหผลของการกระทํา: -*, ๖๓ 
กระบวนกุศลธรรมนําสูวิมุตต,ิ ๕๒๑ 
กระบวนความคิด, ๑๘๒, ๖๕๓, ๙๙๙; -ท่ีบริสุทธ์ิ อิสระหรือไม 

ทุกขหรือไม, ๖๒๕–๖๒๖ 
กระบวนธรรม, ๑๐๓, ๔๓๓, ๕๐๑, ๕๑๔, ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๐, 

๕๒๕, ๕๓๔, ๕๕๘, ๗๗๓, ๘๕๓, ๘๖๑, ๙๘๘, ๙๙๐, ๙๙๓, 
๙๙๗, ๑๐๐๓, ๑๐๐๕, ๑๐๐๖, ๑๐๑๕, ๑๐๒๙, ๗๗๓–
๗๗๕; -กระบวนธรรม(ตามสภาวะ), ๖๘๕; -กระบวน

ธรรมในการเกิดสมาธิ, ๗๙๕; -วิเคราะหที่กระบวนธรรม, 
๖๖๒ 

กระบวนธรรมของฉันทะ, ๙๙๗ 
กระบวนธรรมของตัณหา, ๙๙๗; -ของตัณหากับของฉันทะ 

เทียบกัน, ๑๐๒๐ 
กระบวนธรรมดับอวิชชา-ตัณหา, ๑๐๐๕ 
กระบวนธรรมในชีวิตประจําวัน, ๒๑๑ 
กระบวนธรรมแบบดับอวิชชา, ๙๙๗ 
กระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ, ๓๒๗ 
กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏ, ๓๕–๓๖, ๕๗, ๓๒๖ 
กระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก, ๕๗ 
กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท, ๖๒๔; -*, ๖๓๕; -สมุทยวารและ

นิโรธวาร, ๓๒๗ 
กระบวนธรรมฝายกอทุกข, ๔๙๒ 
กระบวนธรรมฝายดับทุกข, ๔๙๒ 
กระบวนธรรมฝายปญญา, ๙๘๘ 
กระบวนธรรมฝายวิชชา -  วิมุตติ, ๔๙๒ 
กระบวนธรรมฝายอวิชชา -  ตัณหา, ๔๙๒ 
กระบวนธรรมฝายอวิชชาตัณหา, ๙๙๗ 
กระบวนธรรมแหงการเกิดขึ้นพรอม, ๕๑๓ 
กระบวนธรรมแหงความเกิดทุกข, ๕๒๑ 
กระบวนธรรมแหงความจํา, ๑๘ 
กระบวนธรรมแหงความดับทุกข, ๕๘๗, ๕๑๔–๕๑๕; -แบบ

ตางๆ, ๕๑๗–๕๑๙ 
กระบวนธรรมแหงความหลุดพน, ๕๑๗–๕๑๙ 
กระบวนธรรมแหงนานัตต, ๒๐๙ 
กระบวนธรรมแหงปฏิจจสมุปบาท. ดูกระบวนธรรมปฏิจจสมุป

บาท; -ในฐานะสมุทัย, ๖๘๖ 
กระบวนธรรมแหงเหตุปจจัย, ๔๙๓ 
กระบวนธรรมแหงอวิชชา-ตัณหา: -กับกระบวนธรรมแหง

วิชชา-วิมุติ, ๖๒๕–๖๒๖ 
กระบวนพฤติกรรม, ๑๗๓, ๑๗๖, ๑๘๒, ๑๘๔, ๑๘๙, ๑๙๒ 

กระบวนวิธี: -กระบวนวิธี(คู่กับกระบวนธรรม), ๖๘๕; -ภาค
กระบวนวิธี(สรุปมัชฌิมาปฏิปทา), ๘๗๖–๑๑๕๐ 

กระบวนวิธีปฏิบัต,ิ ๕๕๑–๕๕๒ 
กระบวนสมาธ,ิ ๕๔๖ 
กระบวนสมาธิภาวนา, ๗๙๕ 
กระบวนแหงสังขารธรรม, ๙๕ 
กระพุมมือ, ๖๕๑ 
กระเพาะอาหาร: -เปนแผล(กายจิตสัมพันธ), ๗๘๙ 
กระยาหาร, ๘๕๑ 
กระวนกระวาย, ๗๖, ๑๒๐, ๑๓๘; -*, ๘๗ 
กระแส, ๙๕, ๑๐๒, ๗๗๑, ๗๗๒, ๗๗๔ 
กระแสการรับรู, ๗๖๓, ๗๗๑ 
กระแสความคิด, ๕๓๔, ๕๘๙, ๖๒๔, ๖๓๐, ๖๗๗, ๘๗๒, 

๑๐๐๕, ๑๐๑๕ 
กระแสนํ้า, ๗๑; -กระแสน้ําเชี่ยว, ๕๘๐; -สมาธิอุปมาดัง

กระแสน้ําไหลทางเดียว, ๗๘๔–๗๘๕; -อุปมากระแสนํ้าเย็น
, ๑๐๔๗ 

กระแสไฟฟา, ๗๑ 
กระแสโลก, ๘๖๕ 
กระแสอวิชชา-ตัณหา, ๑๐๐๕, ๑๐๐๖ 
กราบไหว, ๖๙๖, ๙๒๒, ดูเคารพ 
กรุณา, ๖๙, ๑๑๕, ๑๒๗, ๑๓๔, ๒๘๒, ๔๑๒, ๔๓๘, ๔๙๐, 

๕๓๐, ๕๓๕, ๖๕๐, ๖๗๗, ๗๐๓, ๗๐๔–๗๐๕, ๗๐๖, ๗๐๙, 
๗๑๘, ๗๔๗; -*, ๑๐๐๓; -กรุณา กับพุทธศาสนา ๒ นิกาย
(อ.), ๑๐๑๙; -กรุณา ในฐานะแรงจูงใจ, ๓๘๑, ๑๐๑๙; -

กรุณา=อวิหิงสาธาตุ(อ.), ๗๐๔; -กรุณากับพระอรหันต, 
๓๙๙, ๑๐๑๗–๑๐๑๙; -กรุณาชวยแกไขสังคมนิยมนที่ไม
เก้ือกูล, ๒๖๐; -กรุณาเทียม ของปุถุชน(อ.), ๑๐๑๙; -กรุณา
ในปฎิจจสมุปบาท, ๑๙๒; -ของพระพุทธเจาและพระ
อรหันตไมมีโศกและเสนหา(อ.), ๑๐๑๙; -ความหมายและ

ความสัมพันธกับฉันทะและปญญา, ๑๐๑๘–๑๐๒๐; -จริตที่
เหมาะและสมาธิท่ีใหสําเร็จ, ๘๐๗–๘๐๙; -ในการฝกอบรม
เด็ก, ๗๐๐; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; -
เปนแกนนําของการบําเพ็ญปรัตถะ, ๕๔๒; -เปนคุณภาพทาง
อารมณอยางใหมที่เกิดขึ้น เมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๖; -
เปนตัวนําพฤติกรรมคูกับปญญา หลังหลุดพน, ๘๖๒; -เปน
พุทธคุณหลัก คูกับปญญา, ๑๐๑๙; -รักษาผูอื่นเทากับรักษา
ตนดวย, ๗๖๒ 

กรุณากิจ: -*, ๑๐๑๙ 
กรุณาคุณ, ๘๘๖ 
กรุณาจิต, ๔๓๔ 
กรุณาเจตสิก, ๒๗ 
กรุณาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔, ๔๔๓ 
กรุณาเวคสมุสสาหิตมานส: -*, ๑๐๑๙ 
กรุณาสมุสฺสาหิต: -*, ๑๐๑๙ 
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กฤษณา: -อุปมาคบบัณฑิต, ๕๖๘ 
กลไก, ๕๕๓–๕๕๔ 
กลวย(อุปมา): -*, ๗๖๗ 
กลวิธี, ๘๐๘, ๘๒๑, ๘๒๒; -กรรมฐาน, ๘๐๔; -การสอน, ๘๖๑; 

-มรรค, ๘๕๓ 
กลอนเรือน, ๘๓๒ 
กลับตัวได้, ๒๖๘ 
กลัว, ๑๒๐, ๑๒๓, ๑๔๖; -ความ, ๘๖๐; -งดเว้นอกุศลเพราะ

กลัวหรือมิใช่, ๕๙๗; -ไมขึ้นกับเหตุผลลวนๆ, ๔๙๕; -ศรัทธา
ชวยใหหายกลัวได(อ), ๕๘๘; -อาการแสดงอยางหนึ่งของ

ตัณหาที่จูงใจไมใหกระทํา, ๑๐๑๘–๑๐๑๙ 
กลางแจ้ง, ๖๗๕ 
กลาปวิปสสนา: -พระสารีบุตรใชกับเนวสัญญาฯได, ๔๘๕ 
กลาปสัมมสนะ, ๔๗๘ 
กล้าหาญ,ความ, ๘๓๒ 
กลิ่น, ๓๙๓, ๔๖๙, ๔๗๑, ๔๙๑, ๕๐๖, ๖๗๔, ๖๘๙, ๗๐๒, 

๗๕๐, ๗๕๕, ๗๘๓, ๙๗๙, ๙๘๕, ๑๐๒๖, ๑๐๒๗, ๑๐๒๘, 
๑๐๓๐, ๑๐๕๑, ๑๐๕๔; -*, ๔๓๓; -กลิ่น๒อย่าง, ๖๖๗ 

กลุมใจ, ๗๗๐ 
กวัดแกว่ง, ๖๗๓ 
กวาดถนน, ๙๘๙ 
กวี, ๖๕๘ 
กษัตริย, ๒, ๑๔๙, ๔๐๓, ๘๔๗; -ความหมายของธัมมัญูในแง

กษัตริย(อ.), ๖๓๗; -ปจจยาการทางสังคม(การเกิดของ

กษัตริยในฐานะมหาสมมต), ๒๑๐, ๒๔๑–๒๔๒, ๘๗๖; -
เปนวรรณะสูง ในแงทิฏฐธัมมิกะ, ๔๒๑; -แพศึกเพราะเชื่อ
เทวดา ชนะเพราะไมประมาท, ๙๕๖; -มีทรัพยคือธนู
(พราหมณบัญญัติ), ๔๘๘; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; -
หนาที่และคุณธรรม, ๘๗๑; -ออกบวช, ๓๒๐ 

กษัยตัณหา: -*, ๙๐๐ 
กสิกรรม, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -เป็นทรัพย์ประจําตัวของแพศย์

(พราหมณ์บัญญัติ), ๔๘๘ 
กสิณ(๑๐): -กสิณ9อยางแรกตออรูปได, ๘๐๖; -กสิน 8 อยาง 

สําหรับนําโลกียวิชชา-อภิญญา, ๔๕๕; -จริตที่เหมาะและ

สมาธิท่ีใหสําเร็จ, ๘๐๗–๘๐๙; -วงเล็ก วงใหญ, ๘๐๙; -ให
ถึงปฏิภาคนิมิต, ๘๑๑ 

ก่อกําเริบในแดนดง, ๖๕๗ 
กองทัพ, ๑๔๑, ๕๓๖, ๑๐๒๖ 
กองทุกข,์ ๖๔๔, ๖๒๓–๖๒๕, ดูทุกข 
กองธรรม, ๕๔๓, ดูธรรมขันธ 
กอบัว(อุปมา), ๑๐๔๗ 
กอปร์ด้วยความเย้ายวน, ๖๗๔ 
กอสมยวิมุตติ, ๔๓๗ 
กักกด, ๑๐๖๖ 
กังขา, ๘๙๗ 

กังขาวิตรณวิสุทธิ, ๔๗๗, ๖๓๒, ๖๓๙; -*, ๘๘๖ 
กังวล, ๑๒๐, ๑๒๗, ๗๗๐ 
กัตตุกัมยตากุศลฉันทะ: -*, ๑๐๑๑ 
กัตตุกัมยตากุศลธรรมฉันทะ, ๙๘๑ 
กัตตุกัมยตาฉันทะ, ๙๗๘, ๙๘๐, ๙๘๔, ๑๐๐๔; -*, ๙๗๘; -

รวมอยูในกุศลธรรมฉันทะ, ๙๙๐, ๙๗๙–๙๘๑ 
กันดาร, ๑๓๘ 
กับดัก, ๑๐๓๕ 
กัมพล, ๖๗๕ 
กัมมนิยะ,กัมมนียะ(ควรแกงาน), ๔๘๔, ๗๘๙; -*, ๗๘๔ 
กัมมนียะ(กัมมนียะ,กัมมนิยะ)(ควรแกงาน), ๒๔๗ 
กัมมสัทธา: -เป็นข้อธรรมท่ีผูกขึ้นภายหลัง(อ), ๙๑๐ 
กัมมัญญะ(ควรแกงาน), ๒๔๗ 
กัมมันตะ, ๗๑๑ 
กัมมัสสกตปญญา: -*, ๙๑๐ 
กัมมัสสกตา: -*, ๙๑๐ 
กัมมัสสกตาญาณ,กัมมัสสกตญาณ, ๔๔; -*, ๔๖, ๙๑๐; -ขอ

ควรทราบอื่น เชน มีมากอนพุทธกาล, ๕๘๓–๕๘๔; -เป็น
โลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓, ๖๙๒ 

กัมมัสสกตาทิฏฐ:ิ -*, ๙๑๐ 
กัมมัสสกตาสัทธา: -เปนคําท่ีผูกขึ้นในยุคหลังๆ, ๕๘๓; -เปนคํา

ที่ผูกขึ้นในยุคหลังๆ(อ), ๙๑๐ 
กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓–๕๘๔ 
กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ: -*, ๕๘๔ 
กัลยาณกรรม, ๖๒๐ 
กัลยาณชน, ๕๒๙, ๕๓๖, ๗๔๒, ๗๖๑, ๑๐๔๕; -*, ๘๘๗ 
กัลยาณธรรม, ๓๙๙, ๘๘๖, ๘๘๗, ๘๙๓, ๙๐๖, ๙๓๙ 
กัลยาณปุถุชน, ๑๔๕, ๘๘๖; -ลักษณะการดําเนินชีวิต, ๘๖๖ 
กัลยาณพจน์, ๕๗๔ 
กัลยาณมิตตตา, ๑๒๕, ๒๗๑, ๕๓๘, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -

ความหมาย, ๕๖๕, ๕๗๓; -ทําให้ได้ปรโตโฆสะที่มุ่งหมาย, 
๕๖๔ 

กัลยาณมิตร, ๖, ๓๘, ๒๗๐, ๕๒๑, ๕๔๒, ๕๔๘, ๕๖๓–๖๐๖, 
๖๔๑, ๗๐๑, ๗๖๑, ๘๒๔, ๘๔๐, ๘๖๖, ๘๖๗, ๘๗๕, ๙๕๐; -
*, ๘๘๗; -กับการฝกศีล, ๖๙๕; -กับสัมมาทิฎฐิ, ๖๙๑–๖๙๒, 
๖๙๙; -กัลยาณมิตรชนิดที่ทําหนาท่ีไดผล, ๕๔๘; -การได
ฐานะและทําหนาที่สําเร็จ, ๕๘๒; -การทําหนาท่ีของ

กัลยาณมิตร, ๕๘๒–๕๘๗; -ขอบเขตการทําหนาที่ โดยสง

ตอแกศรัทธาหนุนโยนิโสมนสิการ, ๖๒๒, ๖๒๔–๖๒๕; -ครู
ทําหนาท่ีกัลยาณมิตร, ๘๐๐; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับ

คฤหัสถ, ๕๖๗–๕๖๙; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับภิกษุ, 
๕๖๓–๕๖๗; -ความสําคัญของกัลยาณมิตร, ๕๖๖–๕๖๙; -
ความหมายและการทําหนาที่, ๕๖๕, ๕๘๒; -ความหมาย

และการทําหนาท่ี(อ.), ๕๒๙; -คุณสมบัติของกัลยาณมิตร, 
๕๖๙–๕๘๒; -คุณสมบัติอาจารยสอนกรรมฐาน, ๘๐๔; -

๑๑๙๔  พุทธธรรม 

 

กลัว, ๑๒๑, ๑๒๔, ๑๔๗; -ความ, ๘๖๓; -งดเว้นอกุศลเพราะ
กลัวหรือมิใช่, ๕๙๙; -ไมขึ้นกับเหตุผลลวนๆ, ๔๙๗; -ศรัทธา
ชวยใหหายกลัวได(อ), ๕๙๐; -อาการแสดงอยางหนึ่งของ

ตัณหาที่จูงใจไมใหกระทํา, ๑๐๒๑–๑๐๒๓ 
กลางแจ้ง, ๖๗๘ 
กลาปวิปสสนา: -พระสารีบุตรใชกับเนวสัญญาฯได, ๔๘๗ 
กลาปสัมมสนะ, ๔๘๐ 
กล้าหาญ,ความ, ๘๓๕ 
กลิ่น, ๓๙๕, ๔๗๑, ๔๗๓, ๔๙๓, ๕๐๘, ๖๗๗, ๖๙๒, ๗๐๕, 

๗๕๓, ๗๕๘, ๗๘๖, ๙๘๒, ๙๘๘, ๑๐๓๑, ๑๐๓๒, ๑๐๓๓, 
๑๐๓๕, ๑๐๕๖, ๑๐๕๙; -*, ๔๓๕; -กลิ่น2อย่าง, ๖๗๐ 

กลุมใจ, ๗๗๓ 
กวัดแกว่ง, ๖๗๖ 
กวาดถนน, ๙๙๒ 
กวี, ๖๖๑ 
กษัตริย, ๒, ๑๕๐, ๔๐๕, ๘๕๐; -ความหมายของธัมมัญูในแง

กษัตริย(อ.), ๖๔๐; -ปจจยาการทางสังคม(การเกิดของ

กษัตริยในฐานะมหาสมมต), ๒๑๑, ๒๔๒–๒๔๓, ๘๘๐; -
เปนวรรณะสูง ในแงทิฏฐธัมมิกะ, ๔๒๓; -แพศึกเพราะเชื่อ
เทวดา ชนะเพราะไมประมาท, ๙๕๙; -มีทรัพยคือธนู
(พราหมณบัญญัติ), ๔๙๐; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๖; -
หนาที่และคุณธรรม, ๘๗๔; -ออกบวช, ๓๒๒ 

กษัยตัณหา: -*, ๙๐๓ 
กสิกรรม, ๗๔๔, ๑๐๔๙; -เป็นทรัพย์ประจําตัวของแพศย์

(พราหมณ์บัญญัติ), ๔๙๐ 
กสิณ(10): -กสิณ9อยางแรกตออรูปได, ๘๐๙; -กสิน 8 อยาง 

สําหรับนําโลกียวิชชา-อภิญญา, ๔๕๗; -จริตที่เหมาะและ

สมาธิท่ีใหสําเร็จ, ๘๑๐–๘๑๒; -วงเล็ก วงใหญ, ๘๑๒; -ให
ถึงปฏิภาคนิมิต, ๘๑๔ 

ก่อกําเริบในแดนดง, ๖๖๐ 
กองทัพ, ๑๔๒, ๕๓๘, ๑๐๓๑ 
กองทุกข,์ ๖๔๗, ๖๒๖–๖๒๘, ดูทุกข 
กองธรรม, ๕๔๕, ดูธรรมขันธ 
กอบัว(อุปมา), ๑๐๕๒ 
กอปร์ด้วยความเย้ายวน, ๖๗๗ 
กอสมยวิมุตติ, ๔๓๙ 
กักกด, ๑๐๗๐ 
กังขา, ๙๐๐ 
กังขาวิตรณวิสุทธิ, ๔๗๙, ๖๓๕, ๖๔๒; -*, ๘๘๙ 
กังวล, ๑๒๑, ๑๒๘, ๗๗๓ 
กัตตุกัมยตากุศลฉันทะ: -*, ๑๐๑๔ 
กัตตุกัมยตากุศลธรรมฉันทะ, ๙๘๔ 
กัตตุกัมยตาฉันทะ, ๙๘๑, ๙๘๓, ๙๘๗, ๑๐๐๗; -*, ๙๘๑; -

รวมอยูในกุศลธรรมฉันทะ, ๙๙๓, ๙๘๒–๙๘๔ 
กันดาร, ๑๓๙ 
กับดัก, ๑๐๔๐ 

กัมพล, ๖๗๘ 
กัมมนิยะ,กัมมนียะ(ควรแกงาน), ๔๘๖, ๗๙๒; -*, ๗๘๗ 
กัมมนียะ(กัมมนียะ,กัมมนิยะ)(ควรแกงาน), ๒๔๘ 
กัมมสัทธา: -เป็นข้อธรรมท่ีผูกขึ้นภายหลัง(อ), ๙๑๓ 
กัมมัญญะ(ควรแกงาน), ๒๔๘ 
กัมมันตะ, ๗๑๔ 
กัมมัสสกตปญญา: -*, ๙๑๓ 
กัมมัสสกตา: -*, ๙๑๓ 
กัมมัสสกตาญาณ,กัมมัสสกตญาณ, ๔๔; -*, ๔๖, ๙๑๓; -ขอ

ควรทราบอื่น เชน มีมากอนพุทธกาล, ๕๘๖; -เป็นโลกีย
สัมมาทิฏฐิ, ๕๘๕, ๖๙๕ 

กัมมัสสกตาทิฏฐ:ิ -*, ๙๑๓ 
กัมมัสสกตาสัทธา: -เปนคําที่ผูกขึ้นในยุคหลังๆ, ๕๘๖; -เปนคํา

ที่ผูกขึ้นในยุคหลังๆ(อ), ๙๑๓ 
กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๖ 
กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ: -*, ๕๘๖ 
กัลยาณกรรม, ๖๒๓ 
กัลยาณชน, ๕๓๑, ๕๓๘, ๗๔๕, ๗๖๔, ๑๐๕๐; -*, ๘๙๐ 
กัลยาณธรรม, ๔๐๑, ๘๘๙, ๘๙๐, ๘๙๖, ๙๐๙, ๙๔๒ 
กัลยาณปุถุชน, ๑๔๖, ๘๘๙; -ลักษณะการดําเนินชีวิต, ๘๖๙ 
กัลยาณพจน์, ๕๗๖ 
กัลยาณมิตตตา, ๑๒๖, ๒๗๒, ๕๔๐, ๗๔๔, ๑๐๔๙; -

ความหมาย, ๕๖๗, ๕๗๕; -ทําให้ได้ปรโตโฆสะที่มุ่งหมาย, 
๕๖๖ 

กัลยาณมิตร, ๖, ๓๘, ๒๗๒, ๕๒๓, ๕๔๔, ๕๕๐, ๕๖๕–๖๐๙, 
๖๔๔, ๗๐๔, ๗๖๔, ๘๒๗, ๘๔๓, ๘๖๙, ๘๗๐, ๘๗๘, ๙๕๓; 
-*, ๘๙๐; -กับการฝกศีล, ๖๙๘; -กับสัมมาทิฎฐิ, ๖๙๔–
๖๙๕, ๗๐๒; -กัลยาณมิตรชนิดที่ทําหนาที่ไดผล, ๕๕๐; -
การไดฐานะและทําหนาที่สําเร็จ, ๕๘๕; -การทําหนาที่ของ

กัลยาณมิตร, ๕๘๔–๕๘๙; -ขอบเขตการทําหนาที่ โดยสง

ตอแกศรัทธาหนุนโยนิโสมนสิการ, ๖๒๕, ๖๒๗–๖๒๘; -ครู
ทําหนาท่ีกัลยาณมิตร, ๘๐๓; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับ

คฤหัสถ, ๕๖๙–๕๗๑; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับภิกษุ, 
๕๖๕–๕๖๙; -ความสําคัญของกัลยาณมิตร, ๕๖๘–๕๗๑; -
ความหมายและการทําหนาที่, ๕๖๗, ๕๘๔; -ความหมาย

และการทําหนาท่ี(อ.), ๕๓๑; -คุณสมบัติของกัลยาณมิตร, 
๕๗๑–๕๘๔; -คุณสมบัติอาจารยสอนกรรมฐาน, ๘๐๗; -

ชวยใหเกิดกุศลธรรม ระงับอกุศลธรรม, ๕๖๘; -โดย

ใจความ, ๘๘๑; -ตัวอยางพอแมทําหนาท่ีกัลยาณมิตร, 
๖๗๙–๖๘๒; -ในกระบวนธรรมแหงการศึกษาหรือ
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๕๘๖–๕๘๘, ๖๘๒–๖๘๖; -ใน
การเจริญสมาธิฝกกรรมฐาน, ๘๐๖; -ในความหมายที่

เปนปรโตโฆสะที่ดี, ๕๖๕–๕๖๖; -ในตัวอยางปญหาทาง

การศึกษาสมัยใหม, ๖๖๗–๖๖๙; -ในตารางสรุป, ๘๗๗; -
บัณฑิตหรือสัตตบุรุษในฐานะกัลยาณมิตร, ๕๗๕; -

ประโยชนอยางหน่ึงของความมีกัลยาณมิตร, ๕๘๑; -เปน



 
ดัชนี  ๑๑๙๕ 

ชวยใหเกิดกุศลธรรม ระงับอกุศลธรรม, ๕๖๖; -โดย

ใจความ, ๘๗๗; -ตัวอยางพอแมทําหนาท่ีกัลยาณมิตร, 
๖๗๖–๖๗๙; -ในกระบวนธรรมแหงการศึกษาหรือ
กระบวนการพัฒนาปญญา, ๕๘๔–๕๘๖, ๖๗๙–๖๘๓; -ใน
การเจริญสมาธิฝกกรรมฐาน, ๘๐๓; -ในความหมายที่

เปนปรโตโฆสะท่ีดี, ๕๖๓–๕๖๔; -ในตัวอยางปญหาทาง

การศึกษาสมัยใหม, ๖๖๔–๖๖๖; -ในตารางสรุป, ๘๗๔; -

บัณฑิตหรือสัตตบุรุษในฐานะกัลยาณมิตร, ๕๗๓; -

ประโยชนอยางหนึ่งของความมีกัลยาณมิตร, ๕๗๙; -เปน

ชองทางใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตองโดยทางสังคม, 
๖๗๖; -เปนบุพนิมิตแหงมรรค, ๕๒๘–๕๒๙, ๕๖๖; -เปน

ปจจัยทางสังคม, ๕๒๘–๕๒๙; -พระพุทธเจาในฐานะ

กัลยาณมิตรสูงสุด, ๕๗๙–๕๘๐, ๖๘๓–๖๘๔; -พระพุทธเจา
เปนกัลยาณมิตรของมวลสัตว, ๕๖๖; -พระสงฆเปน

กัลยาณมิตรของชาวบาน, ๕๗๗; -พิธีรับกรรมฐานจาก

กัลยาณมิตร, ๘๐๘; -มีกัลยาณมิตร=พรหมจรรยทั้งหมด, 
๕๒๘–๕๒๙, ๕๓๖, ๕๖๖, ๗๖๑; -และโพชฌงค, ๕๖๖; -
ศรัทธาเชื่อมบุคคลกับกัลยาณมิตรและโยงสูโยนิโสมนสิการ

, ๖๘๒–๖๘๓; -สําหรับภิกษุมุงปรมัตถ คฤหัสถมุง 2 อัตถะ
ตน, ๕๖๙; -หนาที่ปลุกโยนิโสมนสิการและใหสัมพันธกับส่ิง
ที่สาม, ๕๘๕; -หลักครองชีวิต=มีกัลยาณมิตรและไม

ประมาท, ๕๓๖; -ใหผูเรียนมีอิสรภาพทางความคิด, ๕๘๕–
๕๘๗; -อาศัยศรัทธาเปนทางเดิน, ๖๒๕ 

กัลยาณมิตร ลักษณะ๘: -*, ๕๗๓ 
กัลยาณมิตรธรรม๗, ๘๐๔ 
กัลยาณมิตรธรรม๘, ๕๗๓–๕๗๕ 
กัลยาณสหาย, ๕๒๙, ๕๓๖ 
กากข้าว, ๖๗๕ 
กากับนกพิราบ(ชาดก): -*, ๕๖๗ 
กาบกลวย(อุปมา): -*, ๗๖๗ 
กาม, ๘๗, ๔๒๙, ๕๑๐, ๕๒๕, ๕๗๐, ๗๐๒, ๗๐๔, ๗๐๕, ๗๑๐, 

๗๒๓, ๗๓๗, ๗๓๘, ๗๔๒, ๗๔๔, ๗๔๗, ๘๕๑, ๘๖๑, 
๙๕๗, ๙๘๖, ๑๐๒๘, ๑๐๓๓, ๑๐๓๖, ๑๐๕๒, ๑๐๕๖–
๑๐๕๗, ๑๐๕๗, ๑๐๕๙–๑๐๖๘; -*, ๕๒๗, ๙๕๒; -กาม2, 
๑๐๒๖; -กามกับลักษณะจิตที่หลุดพนแลว, ๖๔๔; -กามเพื่อ
กาม กามปรุงแตง ภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; -กามมีสัมผัส
เปนทุกข คนเห็นเปนสุขเพราะสัญญาวิปริต, ๑๐๓๒; -การ
แสดงโทษของกาม, ๘๔๖; -ขอบกพรองของกามเองโดย
อุปมา 10, ๑๐๓๐; -เขาฌาณ สงัดจากกาม, ๔๕๐–๔๕๓; -
เขาฌาน สงัดจากกาม, ๗๗๙, ๗๘๒; -ความหมาย, ๓๗๗, 
๑๐๒๖; -ความหมาย(อ.), ๑๙๗, ๖๔๒, ๑๐๓๕; -คุณและ
โทษของกามคืออะไร, ๖๔๒, ๖๔๔, ๖๔๕; -จะชื่อวาปริญญา
กามตอเมื่อรูท้ังสวนดีสวนเสียและทางออก, ๖๔๔; -ไดปติ

สุขประณีตจะไมหลงใหลกาม, ๒๘๑; -ไดสุขที่สูงกวาจึงไม
ทะยานหาสุขท่ีทรามกวา, ๖๔๕, ๑๐๒๖–๑๐๒๙, ๑๐๕๘, 

๑๐๖๕; -ไดสุขประณีตกวา จึงยืนยันไดวาไมเวียนกลับหา

กาม และกิเลสจึงไมครอบงําผูบวช, ๑๐๒๔; -ตรวจสอบ

ตถาคตที่ไมเสวนากาม, ๕๙๗; -โทษของกามมองได ๓ ดาน

, ๑๐๒๙–๑๐๓๑; -เนกขัมมะ, ๔๔๕; -ปฏิกริยาตอกาม, 
๑๐๖๕; -ปติสุขประณีตไมอาศัยกาม, ๑๐๒๔, ๑๐๒๘; -
พระพุทธเจาไมวกกลับหากามเพราะรูนิสสรณะ ประสบปติ

สุขที่ประณีตกวา, ๖๔๔–๖๔๕; -ยอมรับวากามมีสุข แตทุกข
โทษมาก, ๑๐๒๔; -รางวัลเปนกาม, ๗๙๗; -ลึกซึ้งกวาการ
ถืออัตตา(อ.), ๙๘๗; -อัสสาทะของกาม, ๑๐๒๖; -อารมณ
ไมใชกาม กามเกิดจากความคิดของคนเอง(อ.), ๑๐๓๐; -

อารมณไมใชกาม กามเกิดจากความคิดของตนเอง, ๓๗๗; 
-อุปาทาน, ๑๘๔ 

กามคุณ(๕), ๓๖, ๕๒, ๓๒๙, ๔๓๘, ๖๔๔, ๗๘๓, ๙๐๗, ๙๗๙, 
๑๐๒๔, ๑๐๒๗, ๑๐๒๙, ๑๐๓๐, ๑๐๓๒, ๑๐๓๖, ๑๐๕๑, 
๑๐๕๒, ๑๐๕๓, ๑๐๕๗, ๑๐๖๑; -กามคุณคือโลก, ๑๐๔๗; -
กามคุณอยางไหนเลิศ(อ.), ๑๐๕๕; -การเก่ียวของกับกาม
คุณของสมณพราหมณ ๓ พวก, ๑๐๓๕–๑๐๓๖; -การเปน
ทาสของกามคุณสองขั้นตอน, ๑๐๕๓; -เปนท่ีอํานวยเวทนา
สนองตัณหา, ๙๘๕; -ยํ้าความหมาย(อ.), ๑๐๓๕; -สุขกาม
คุณเหมือนไฟมีเชื้อเปลวไมบริสุทธิ,์ ๑๐๓๔ 

กามคุณารมณ, ๑๐๕๐ 
กามฉันท,กามฉันทะ, ๒๔๙, ๙๔๘, ๙๗๘, ๑๐๒๖, ๑๐๔๖; -*, 

๔๕๐, ๖๑๙, ๗๖๕; -ความหมาย(ในฐานะนิวรณ), ๗๘๓; -
คือกามตัณหา, ๙๗๘; -ตรงกับอภิชฌา, ๕๖๐; -โทษและ

อุปมา, ๗๘๕; -ในฐานะสังโยชน(อ.), ๔๐๘; -เปนคูปรับของ
เอกัคคตาหรือสมาธิ, ๘๒๘; -เปนอุปกิเลสแหงจิต, ๗๘๖; -
แยกยอยเปน ๒ พรอมอาหารอนาหาร, ๘๓๔ 

กามฉันทนิวรณ,์ ๒๖๓ 
กามตัณหา, ๒๓๑, ๘๔๙, ๑๐๑๓, ๑๐๒๖, ๑๐๒๘, ๑๐๓๒, 

๑๐๖๔; -*, ๑๗๒; -กับพระพุทธเจ้า, ๖๔๔; -กับพฤติกรรม
การกินและสืบพันธุ, ๙๙๔–๑๐๐๐; -ความหมาย, ๑๘๗, 
๙๘๖ 

กามธาตุ, ๒๓๒, ๒๕๒ 
กามนันท,ิ ๑๐๒๖ 
กามภพ, ๑๗๒, ๒๓๓ 
กามโภคี, ๕๓๓; -กามโภคี(วิภัชชวาท), ๖๖๑; -กามโภคี๑๐

(ตัวอยางวิภัชชวาท), ๖๗๑ 
กามราคะ, ๒๒๕, ๔๒๕, ๔๒๘, ๘๘๖, ๑๐๒๖; -*, ๔๐๘, ๔๕๐, 

๔๗๓, ๙๘๗; -ตรงกับกามฉันท์, ๗๘๕; -ในฐานะสังโยชน, 
๔๐๘; -รบกวนสมาธิ, ๔๒๘ 

กามวัตถุ, ๒๘๒, ๗๔๗, ๑๐๓๑ 
กามวิตก, ๗๐๒, ๗๐๘, ๗๕๕ 
กามสังกัปป, ๗๐๒, ๗๐๕ 
กามสังวร, ๗๒๘ 
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กามสุข, ๑๒๗, ๑๖๙, ๔๙๖, ๕๒๕, ๖๘๖, ๗๙๐, ๘๕๐, ๘๖๕–
๘๖๖, ๘๘๕, ๙๐๐, ๑๐๒๔–๑๐๒๕, ๑๐๒๘, ๑๐๕๖–๑๐๕๗, 
๑๐๕๙, ๑๐๖๑–๑๐๖๘; -กอปญหา ตรงขามกับนิรามิสสุขซ่ึง
ดับปญหา, ๑๐๕๕; -ขอเสียเพิ่มอีกเมื่อเทียบกับสุขประณีต, 
๑๐๕๓–๑๐๕๖; -ขึ้นตออารมณ ไมไดอารมณก็เปนทุกข, 
๑๐๕๔–๑๐๕๕; -คนที่แยท่ีสุดคือ คนท่ีกามสุขก็สลัด

ออกมาสุขสูงกวาก็ไมได, ๑๐๖๑–๑๐๖๓; -ความหมายของ

กามสุข, ๑๐๒๖; -ชะตากรรมของโลกจะเปนอยางไร ถาการ
หาหามสุขครอบงํามนุษยส้ินเชิง ไมมีใครรูจักนิรามิสสุข, 
๑๐๕๘; -ติดกามสุข=ติดในโลก, ๑๐๔๗; -แนวที่กามสุขกอ
ทุกขและปญหา, ๑๐๕๓–๑๐๕๖; -ปฏิบัติตอกามสุขได

ถูกตอง ก็กาวสูสุขประณีตไดงาย, ๑๐๓๖; -เปนเวทนา จึง

เปนทุกข, ๑๐๕๐; -เปรียบเทียบกับฌานสุข, ๑๐๓๔; -มักไป
กันไมไดกับสุขประณีต, ๑๐๓๕; -มีลักษณะไมแนนอน ท่ี

เคยสุขแลววาทุกข ที่เคยทุกขแลววาสุข, ๑๐๕๕; -ไมตอง

กลัวไปนิพพานจะไมไดกามสุข, ๑๐๕๓; -ไมติดกามสุข มี
สิทธิไดฌานสุข, ๑๐๕๒; -ลักษณะรวมกับฌานสุข, ๑๐๔๘; -
ศีลวัตรท่ีมุงเพื่อกามสุข, ๔๒๓; -สรุปพุทธทัศนะเก่ียวกับ

การเสวยและไมเสวยกามสุข แคไหนดี แคไหนเลว , 
๑๐๖๓–๑๐๖๖; -เหตุผลท่ีทานพูดกดกามสุข, ๑๐๓๕; -

อุปมาคนโรคเรื้อนเกาแผล, ๑๐๓๒; -อุปมาดังผลไมบน

ตนไม(อ.), ๑๐๓๑ 
กามสุขัลลิกานุโยค, ๕๒๕, ๘๕๐; -เปนอาคาฬหปฏิปทา(ทาง

กราน)(อ), ๕๒๗ 
กามสุคติภพ7, ๓๒๒ 
กามเสน่หา, ๑๐๒๖ 
กามาพจรสวรรค๗: -*, ๑๐๕๘ 
กามารมณ์, ๑๔๕, ๗๒๘ 
กามาวจร, ๒๕๒, ๙๕๗, ๑๐๒๖; -*, ๑๒๒, ๙๕๒ 
กามาวจรกริยาจิต, ๓๒๒ 
กามาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒ 
กามาวจรกุศลจิต, ๒๕๔ 
กามาวจรจิต, ๒๗, ๕๖๒ 
กามาวจรวิบากจิต, ๒๒๘ 
กามาวจรสมาธ:ิ -อุปจารสมาธิสูงสุดในระดับนี้, ๘๑๑ 
กามาวจรสวรรค ๖. ดูกามาพจรสวรรค ๖; -อานิสงสอุปจาร

สมาธิ, ๗๙๑ 
กามาสวะ, ๑๓๘, ๑๗๕, ๓๗๑, ๔๕๑, ๕๕๕, ๗๘๗, ๘๕๑ 
กามาสวะ, ๑๗๔ 
กามุปาทาน, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๙๗, ๑๙๙; -*, ๑๖๕, ๙๘๗ 
กาเมสุมิจฉาจาร, ๒๑๑, ๒๔๒, ๗๑๒, ๗๑๔, ๗๒๙, ๘๙๐, 

๘๙๕, ๙๐๐, ๗๒๓–๗๒๙; -สมาธิในกาเมสุมิจฉาจาร(อ), 
๗๗๙; -องค4ของการละเมิด, ๗๒๖ 

กาย, ๒๖, ๓๐, ๖๘, ๘๗, ๑๐๑, ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๒๖, ๑๔๑, ๑๕๐, 
๑๗๑, ๒๖๔–๒๖๙, ๓๒๐, ๓๒๙–๓๓๐, ๓๙๒, ๓๙๓, ๔๖๕–

๔๖๖, ๔๖๙, ๔๗๑, ๔๙๕, ๕๐๖, ๕๓๕, ๕๓๖, ๕๔๐, ๕๔๖, 
๕๕๒–๕๕๓, ๕๕๖, ๖๕๖, ๖๖๗, ๖๗๐, ๖๗๔, ๖๘๕, ๖๘๙, 
๗๑๑–๗๑๒, ๗๑๑–๗๑๒, ๗๑๕, ๗๒๒, ๗๒๙, ๗๕๐, 
๗๕๕, ๗๕๗, ๗๗๓, ๘๔๐, ๘๔๑–๘๔๒, ๘๖๘, ๘๗๐, 
๘๗๗, ๘๗๘, ๘๘๓, ๘๙๖, ๙๐๑, ๙๐๓, ๙๐๔, ๙๑๔, ๙๗๙, 
๑๐๒๖, ๑๐๓๐, ๑๐๖๓, ๑๐๖๗; -*, ๓๔, ๑๐๓๒; -กับอนุสัย
๓, ๔๖๘; -กายปสสัทธิ, ๘๓๖; -กายฝกได, ๙๖๕; -กายพระ
อรหันตเมื่อส้ินชีพ, ๕๑๐; -กายสงบผอนคลายดวยโยนิโส

มนสิการ, ๖๒๑; -กายสงบผอนคลายเปนสมาธิบริขาร(อ.), 
๘๓๙; -กายแหงนาม(นามกาย), ๔๗๐; -กายแหงนาม(นาม

กาย)(อ.), ๗๘๓; -การยึดกายเปนอัตตา, ๔๙๗; -การยึดกาย
เปนอัตตา(อ.), ๒๕; -เกิดจากอะไร, ๒๐๕; -ความประพฤติ
ทางกาย, ๖๕๐–๖๕๑; -ความสุขซาบซานในฌาน, ๑๐๔๖; -
จากตัณหา, ๑๐๑๒; -เจริญกาย, ๒๘๘; -เจริญอานาปานสติ
ไมเม่ือยกาย, ๔๖๑, ๘๑๓, ๘๑๔; -ทาทีของพระอรหันต, 
๓๙๗–๓๙๘; -ทําใหมีกําลังและสงบระงับกอนตรัสรู, ๔๕๑; 
-ทําใหมีกําลังและสงบระงับกอนตรัสรู(อ.), ๔๕๑; -ที่อาศัย
เกิดของเวทนา, ๔๖๗; -ในเรื่องสติปฎฐาน, ๗๕๙, ๗๖๕; -ใน
เรื่องสติปฎฐาน(อ.), ๖๒๕; -เปนกรรมเกา, ๒๐๕, ๘๗๘; -
ผอนคลายสงบเมือจิตไมถูกครอบงํากดดัน, ๔๖๙; -พัฒนา
ทางกายเหตุใดไมอยูในไตรสิกขา(อ.), ๘๖๙; -ภิกษุใน
อนาคตมิไดอบรมกาย, ๖๕๗–๖๕๘; -มิทธะเปนเรื่องทาง

กาย, ๗๘๓; -สติระลึกวากายมีแคกาย, ๗๖๖–๗๖๙; -สัมผัส
วิโมกขดวยกาย, ๔๑๒–๔๑๓; -สัมผัสวิโมกขดวยกาย(อ.), 
๔๓๕; -เสวยสุขดวยกาย(ฌาน), ๗๗๙; -อบรมกาย, ๗๐๘; -
อาการซูบผอมของพระโพธิสัตว, ๑๐๕๙; -เอากายเปนเปา

ระบายความเกลียดชังกาม, ๑๐๖๕ 
กาย วิญญาณ, ๑๗๑ 
กายกรรม, ๕๕, ๒๔๓, ๒๖๓, ๖๙๐, ๗๐๙, ๗๑๑, ๗๔๓, ๗๖๒, 

๗๖๔, ๙๓๐, ๑๐๔๓; -พลอยเป็นสัมมากัมมันตะ, ๕๕, ๘๔๑ 
กายกัมมัญญตา, ๒๗ 
กายคตาสติ, ๘๐๕; -*, ๔๖๘, ๘๐๕; -จริตทีเหมาะและสมาธิที่

ใหสําเร็จ, ๘๐๖–๘๐๙; -ไดถึงปฏิภาคนิมิต, ๘๐๙, ๘๑๑ 
กายจิตสัมพันธ: -กับโรคภัยไขเจ็บและสุขภาพ(อ), ๗๘๙ 
กายใจ, ๗๖๘–๗๖๙; -(ปสสัทธิ), ๘๓๖ 
กายทุจริต, ๒๖๓, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๑๐, ๗๖๑ 
กายในกาย ภายใน-ภายนอก, ๗๖๖, ๗๖๘; -ความหมาย(อ), 

๗๖๗ 
กายปสสัทธิ, ๒๗, ๘๓๖, ๘๓๔–๘๓๕ 
กายปาคุญญตา, ๒๗ 
กายภาพ, ๘๔๐ 
กายภาวนา: -*, ๕๔๖ 
กายมุทุตา, ๒๗ 
กายลหุตา, ๒๗ 
กายวิญญัติ, ๒๖, ๔๑; -*, ๑๗๑ 

๑๑๙๖  พุทธธรรม 

 

ถูกตอง ก็กาวสูสุขประณีตไดงาย, ๑๐๔๑; -เปนเวทนา จึง

เปนทุกข, ๑๐๕๕; -เปรียบเทียบกับฌานสุข, ๑๐๓๙; -มักไป
กันไมไดกับสุขประณีต, ๑๐๔๐; -มีลักษณะไมแนนอน ท่ี

เคยสุขแลววาทุกข ที่เคยทุกขแลววาสุข, ๑๐๖๐; -ไมตอง

กลัวไปนิพพานจะไมไดกามสุข, ๑๐๕๘; -ไมติดกามสุข มี
สิทธิไดฌานสุข, ๑๐๕๗; -ลักษณะรวมกับฌานสุข, ๑๐๕๓; 
-ศีลวัตรท่ีมุงเพื่อกามสุข, ๔๒๕; -สรุปพุทธทัศนะเก่ียวกับ

การเสวยและไมเสวยกามสุข แคไหนดี แคไหนเลว , 
๑๐๖๘–๑๐๗๑; -เหตุผลที่ทานพูดกดกามสุข, ๑๐๔๐; -

อุปมาคนโรคเรื้อนเกาแผล, ๑๐๓๗; -อุปมาดังผลไมบน

ตนไม(อ.), ๑๐๓๖ 
กามสุขัลลิกานุโยค, ๕๒๗, ๘๕๓; -เปนอาคาฬหปฏิปทา(ทาง

กราน)(อ), ๕๒๙ 
กามสุคติภพ7, ๓๒๔ 
กามเสน่หา, ๑๐๓๑ 
กามาพจรสวรรค7: -*, ๑๐๖๓ 
กามารมณ์, ๑๔๖, ๗๓๑ 
กามาวจร, ๒๕๓, ๙๖๐, ๑๐๓๑; -*, ๑๒๓, ๙๕๕ 
กามาวจรกริยาจิต, ๓๒๔ 
กามาวจรกุศลกรรม, ๓๒๔ 
กามาวจรกุศลจิต, ๒๕๕ 
กามาวจรจิต, ๒๗, ๕๖๔ 
กามาวจรวิบากจิต, ๒๒๙ 
กามาวจรสมาธ:ิ -อุปจารสมาธิสูงสุดในระดับนี้, ๘๑๔ 
กามาวจรสวรรค 6. ดูกามาพจรสวรรค 6; -อานิสงสอุปจาร

สมาธิ, ๗๙๔ 
กามาสวะ, ๑๓๙, ๑๗๖, ๓๗๓, ๔๕๓, ๕๕๗, ๗๙๐, ๘๕๔ 
กามาสวะ, ๑๗๕ 
กามุปาทาน, ๑๗๓, ๑๗๔, ๑๙๘, ๒๐๐; -*, ๑๖๖, ๙๙๐ 
กาเมสุมิจฉาจาร, ๒๑๒, ๒๔๓, ๗๑๕, ๗๑๗, ๗๓๒, ๘๙๓, 

๘๙๘, ๙๐๓, ๗๒๖–๗๓๒; -สมาธิในกาเมสุมิจฉาจาร(อ), 
๗๘๒; -องค4ของการละเมิด, ๗๒๙ 

กาย, ๒๖, ๓๐, ๖๘, ๘๗, ๑๐๑, ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๒๗, ๑๔๒, ๑๕๑, 
๑๗๒, ๒๖๕–๒๗๐, ๓๒๒, ๓๓๑–๓๓๒, ๓๙๔, ๓๙๕, 
๔๖๗–๔๖๘, ๔๗๑, ๔๗๓, ๔๙๗, ๕๐๘, ๕๓๗, ๕๓๘, ๕๔๒, 
๕๔๘, ๕๕๔–๕๕๕, ๕๕๘, ๖๕๙, ๖๗๐, ๖๗๓, ๖๗๗, ๖๘๘, 
๖๙๒, ๗๑๔–๗๑๕, ๗๑๔–๗๑๕, ๗๑๘, ๗๒๕, ๗๓๒, 
๗๕๓, ๗๕๘, ๗๖๐, ๗๗๖, ๘๔๓, ๘๔๔–๘๔๕, ๘๗๑, 
๘๗๓, ๘๘๐, ๘๘๑, ๘๘๖, ๘๙๙, ๙๐๔, ๙๐๖, ๙๐๗, ๙๑๗, 
๙๘๒, ๑๐๓๑, ๑๐๓๕, ๑๐๖๘, ๑๐๗๒; -*, ๓๔, ๑๐๓๗; -
กับอนุสัย3, ๔๗๐; -กายปสสัทธิ, ๘๓๙; -กายฝกได, ๙๖๘; -
กายพระอรหันตเม่ือสิ้นชีพ, ๕๑๒; -กายสงบผอนคลายดวย
โยนิโสมนสิการ, ๖๒๔; -กายสงบผอนคลายเปนสมาธิ

บริขาร(อ.), ๘๔๒; -กายแหงนาม(นามกาย), ๔๗๒; -กาย
แหงนาม(นามกาย)(อ.), ๗๘๖; -การยึดกายเปนอัตตา, 
๔๙๙; -การยึดกายเปนอัตตา(อ.), ๒๕; -เกิดจากอะไร, 

๒๐๖; -ความประพฤติทางกาย, ๖๕๓–๖๕๔; -ความสุข

ซาบซานในฌาน, ๑๐๕๑; -จากตัณหา, ๑๐๑๕; -เจริญกาย, 
๒๙๐; -เจริญอานาปานสติไมเม่ือยกาย, ๔๖๓, ๘๑๖, ๘๑๗; 
-ทาทีของพระอรหันต, ๓๙๙–๔๐๐; -ทําใหมีกําลังและสงบ
ระงับกอนตรัสรู, ๔๕๓; -ทําใหมีกําลังและสงบระงับกอน
ตรัสรู(อ.), ๔๕๓; -ที่อาศัยเกิดของเวทนา, ๔๖๙; -ในเรื่อง

สติปฎฐาน, ๗๖๒, ๗๖๘; -ในเรื่องสติปฎฐาน(อ.), ๖๒๘; -
เปนกรรมเกา, ๒๐๖, ๘๘๑; -ผอนคลายสงบเมือจิตไมถูก
ครอบงํากดดัน, ๔๗๑; -พัฒนาทางกายเหตุใดไมอยูใน

ไตรสิกขา(อ.), ๘๗๒; -ภิกษุในอนาคตมิไดอบรมกาย, ๖๖๐–
๖๖๑; -มิทธะเปนเรื่องทางกาย, ๗๘๖; -สติระลึกวากายมีแค
กาย, ๗๖๙–๗๗๒; -สัมผัสวิโมกขดวยกาย, ๔๑๔–๔๑๕; -
สัมผัสวิโมกขดวยกาย(อ.), ๔๓๗; -เสวยสุขดวยกาย(ฌาน), 
๗๘๒; -อบรมกาย, ๗๑๑; -อาการซูบผอมของพระโพธิสัตว, 
๑๐๖๔; -เอากายเปนเปาระบายความเกลียดชังกาม, ๑๐๗๐ 

กาย วิญญาณ, ๑๗๒ 
กายกรรม, ๕๕, ๒๔๔, ๒๖๔, ๖๙๓, ๗๑๒, ๗๑๔, ๗๔๖, ๗๖๕, 

๗๖๗, ๙๓๓, ๑๐๔๘; -พลอยเป็นสัมมากัมมันตะ, ๕๕, ๘๔๔ 
กายกัมมัญญตา, ๒๗ 
กายคตาสติ, ๘๐๘; -*, ๔๗๐, ๘๐๘; -จริตทีเหมาะและสมาธิที่

ใหสําเร็จ, ๘๐๙–๘๑๒; -ไดถึงปฏิภาคนิมิต, ๘๑๒, ๘๑๔ 
กายจิตสัมพันธ: -กับโรคภัยไขเจ็บและสุขภาพ(อ), ๗๙๒ 
กายใจ, ๗๗๑–๗๗๒; -(ปสสัทธิ), ๘๓๙ 
กายทุจริต, ๒๖๔, ๕๗๒, ๕๙๔, ๖๕๔, ๗๑๓, ๗๖๔ 
กายในกาย ภายใน-ภายนอก, ๗๖๙, ๗๗๑; -ความหมาย(อ), 

๗๗๐ 
กายปสสัทธิ, ๒๗, ๘๓๙, ๘๓๗–๘๓๘ 
กายปาคุญญตา, ๒๗ 
กายภาพ, ๘๔๓ 
กายภาวนา: -*, ๕๔๘ 
กายมุทุตา, ๒๗ 
กายลหุตา, ๒๗ 
กายวิญญัติ, ๒๖, ๔๑; -*, ๑๗๒ 
กายวิญญาณ, ๒๗, ๓๐ 
กายสมาจาร, ๕๙๗, ๗๒๗ 
กายสังขาร, ๑๗, ๒๙, ๑๗๒, ๒๔๔, ๒๘๖ 
กายสัญเจตนา, ๒๙; -*, ๑๗๒ 
กายสัมผัส, ๓๑, ๑๗๓, ๙๙๙ 
กายสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑ 
กายสุจริต, ๕๗๒, ๕๙๔, ๖๕๔, ๗๖๔, ๘๙๕; -*, ๙๒๐ 
กายานุปสสนา สติปฏฐาน, ๗๖๒ 
กายานุปสสนาสติปฏฐาน, ๘๔๐; -*, ๘๐๙, ๘๑๖; -โดยอานา

ปานสติ, ๘๑๘; -หัวขอยอย, ๗๖๘ 
กายิกสุข, ๑๐๗๒ 
กายินทรีย, ๓๖ 
กายุชุกตา, ๒๗ 



 
ดัชนี  ๑๑๙๗ 

กายวิญญาณ, ๒๗, ๓๐ 
กายสมาจาร, ๕๙๕, ๗๒๔ 
กายสังขาร, ๑๗, ๒๙, ๑๗๑, ๒๔๓, ๒๘๕ 
กายสัญเจตนา, ๒๙; -*, ๑๗๑ 
กายสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒, ๙๙๖ 
กายสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑ 
กายสุจริต, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๖๑, ๘๙๒; -*, ๙๑๗ 
กายานุปสสนา สติปฏฐาน, ๗๕๙ 
กายานุปสสนาสติปฏฐาน, ๘๓๗; -*, ๘๐๖, ๘๑๓; -โดยอานา

ปานสติ, ๘๑๕; -หัวขอยอย, ๗๖๕ 
กายิกสุข, ๑๐๖๗ 
กายินทรีย, ๓๖ 
กายุชุกตา, ๒๗ 
กาเย กายานุปัสสนา, ๔๖๑ 
กาเย กายานุปัสสี, ๗๖๗ 
การกเวทกาทินานัตตวาท, ๒๐๔ 
การกเวทกาทิเอกัตตวาท, ๒๐๔ 
การงาน, ๑๑๕, ๑๔๙, ๘๗๒, ดูงาน; -*, ๑๒๒; -พระอรหันต, 

๓๖๖ 
การณ: -*, ๖๒๑ 
การณปริยาย: -ประเภทแหงนิพพาน(อ), ๓๘๖ 
การณมนสิการ: -*, ๖๒๒ 
การบูชายัญ: -*, ๒๘๔ 
การเมือง, ๕๒๗, ๗๕๓, ๙๑๗ 
การศึกษา. ดู ศึกษา ,การ, ดูศึกษา ,การ 
การุณย, ๕๗๘–๖๕๒ 
การุณยภาพ: -*, ๑๐๑๙ 
กาล, ๑๑๙, ๕๗๘, ๖๘๕; -กาล3, ๑๗๕, ๔๗๗; -กาลที่ควรเจริญ

หรือไมควรเจริญโพชฌงคขอใดๆ, ๘๓๖–๘๓๘; -กาลเปน
บัญญัติ(อ.), ๓๑๔; -ในกาลัญุตา, ๕๗๐; -ไมจํากัดกาลไม
ขึ้นกับกาล, ๖๗๙ 

กาลกิริยา, ๘๙๘ 
กาลเทศะ, ๑๑๙, ๑๒๓, ๖๘๕, ๖๙๑, ๗๕๓, ๘๗๐ 
กาลวินิมุต, ๔๑; -*, ๓๑๔ 
กาลเวลา, ๑๑๖; -การกระทําไดผลเพราะทําเหมาะกาลหรือไม, 

๖๖๓; -ทาทีตอกาลเวลาของการเปนอยูในขณะปจจุบัน, 
๖๕๕–๖๕๖ 

กาลสมัย, ๖๕๓, ๘๗๑ 
กาละ, ๑๑๖ 
กาลัญุตา, ๕๗๐ 
กาลามชน, ๒๖๕, ๕๙๐ 
กาลามสูตร: -คําสอนในกาลามสูตร, ๕๙๐–๕๙๒; -ทัศนคติตาม

แนวกาลามสูตร, ๕๘๙ 
กาล,ี ๗๓๗ 

กาวหนา, ๑๑๓, ๑๑๗, ๑๒๐, ๗๕๔, ๗๙๘, ๘๐๐, ๑๐๖๖, ดู 
วิริยะ, ดูวิริยะ; -อัปปมาทชวยใหกาวหนา, ๗๖๐ 

กํากับอยู่, ๖๖๗, ดูสติ, ดูสต ิ
กําเนดิ, ๑๔๗ 
กําแพง, ๕๙๙ 
กํายาน, ๖๗๕ 
กําไร, ๑๐๒๑ 
กําลังจิต,กําลังใจ, ๕๔๘–๖๒๒, ดูวิริยะ, ดูวิริยะ; -สัมพันธกับ

การใชปญญา, ๗๙๕ 
กําหนด, ๖๕๔–๖๘๐, ดูสติ, ดูสติ; -การกําหนดเปนกิจของสติ

(อ), ๗๗๖ 
กําหนดทุกข,ข้ัน, ๖๘๕–๖๘๖ 
กําหนดปญหา, ๖๘๕–๖๘๖, ดูทุกข, ดู ทุกข 
กําหนดรู. ดูปริญญา,ปริญเญยยธรรม, ดู ปริญญา,ปริญ

เญยยธรรม 
กิงกรณีเยสุทักขตา, ๙๓๒ 
กิงกุสลคเวสี,กิงกุสลานุเอสี: -*, ๑๐๐๕ 
กิจ, ๖๘, ๗๘, ๙๕, ๑๔๔, ๑๔๘, ๕๗๐–๕๗๒, ๕๗๕, ๕๘๒, 

๖๒๕, ๖๔๖, ๖๔๘, ๖๕๖, ๖๖๙–๖๗๐, ๖๗๔, ๗๔๘, ๗๘๙, 
๗๙๓, ๗๙๙, ๘๐๐, ๘๐๒, ๘๓๖, ๘๖๒, ๘๖๙; -กรรมวาโดย
กิจ, ๓๒๑; -กิจขององคธรรมตางๆ. ดู รส, ดู รส; -กิจท่ีชาว
พุทธพึงปฏิบัติตอพระรัตนตรัย, ๖๘๓; -กิจในกิจญาณ, 
๘๑๓; -กิจในญาณ. ดู กิจญาณ, ดู กิจญาณ; -กิจใน

อริยสัจ. ดูกิจในอริยสัจ, ดู กิจในอริยสัจ; -กิจเสียเพราะ
นิวรณ, ๘๙๕; -ทํากิจใหสําเร็จ=ฤทธิ์(อ.), ๘๐๑; -ผูพรอม

ที่สุดท่ีจะทํากิจ, ๘๔๕; -มรรควาโดยกิจ, ๘๓๙; -ส่ิงที่

เก่ียวกับหนาที่หรือปรารภเพ่ือทํากิจ จัดเปนเรื่องปจจุบัน, 
๖๕๕–๖๕๙; -สูกิจ=วิริยะ,อยุกับกิจ=สมาธิ, ๘๓๓; -หนาที่
ของอินทรียแตละอยาง, ๘๒๘–๘๓๑; -อานาปานสติเก้ือกูล
การทํากิจ, ๘๑๓ 

กิจกรรม, ๑๑๖, ๕๓๗, ๕๔๖, ๖๗๗, ๗๔๘; -กิจกรรมทางจิต
ปญญาของมนุษยจัดเปน 2 แดน, ๘๗๘; -กิจกรรมทุกอยาง
ตองมีแรงจูงใจ, ๑๐๒๑; -กิจกรรมปลุกยุ กิจกรรมสนอง

ตัณหาลวน, ๑๐๖๔; -กิจกรรมเพศสัมพันธ, ๙๙๖; -กิจกรรม
ไรโทษ, ๗๔๕; -กิจกรรมสนองความอยาก, ๘๔๕; -กิจกรรม
สามัญ=การรับรูอารมณทางอายตนะ, ๗๗๓; -เจตนาเปน

กิจกรรมของจิต, ๒๗๕; -ใชกิจกรรมสรางสมาธิดวยอิทธิ

บาท, ๘๐๒; -ลักษณะที่เอียงสุดหรือสายกลาง, ๕๒๗; -

แสวงกามสุข=ยุงแตกิจกรรมชั้นนอกของชีวิต, ๑๐๕๔; -
หลักตัดสินกิจกรรมใดเกิดจากตัณหาหรือฉันทะ, ๙๘๙ 

กิจการ, ๕๔๖, ๗๕๗, ๘๗๑, ๘๗๓; -การคิดแบบเปนอยูในขณะ
ปจจุบัน สนับสนุนการวางแผนเตรียมการลวงหนา, ๖๕๗–
๖๕๙; -กิจการเกี่ยวกับสงฆ, ๙๓๒; -กิจการของหมูชนอยูใน
สาระของวินัย, ๙๓๓; -กิจการสวนรวม, ๖๕๖–๖๕๗; -คนที่
จะประสบความสําเร็จในกิจการ, ๗๔๖; -ภิกษุทุกรูปตอง
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รวมกิจการของหมูคณะ, ๗๙๒; -ลักษณะการท่ีเอียงสุดหรือ
สายกลาง, ๕๒๗; -ศีลสัมพันธกับการดําเนินกิจการตางๆ, 
๙๑๔ 

กิจของสงฆ: -เปนหนาที่ของภิกษุ, ๙๓๒; -พระอรหันตเปนผูนํา
ในการใสใจกิจสงฆ, ๙๓๑–๙๓๓; -หลักการถือกิจของสงฆ
เปนใหญ (เจตนารมณของศีลในแงสังคม), ๙๒๙, ๙๓๔ 

กิจญาณ: -ในฐานะวิธีการแกปญหา, ๘๕๕–๘๕๘ 
กิจดีงาม, ๗๕๑ 
กิจธุระ, ๕๗๘; -กิจธุระในหมูสงฆมี๒ประเภท, ๙๓๒ 
กิจในผัสสายตนะ, ๔๖๙ 
กิจในอริยสัจ, ๑๓๐; -ไมเขาใจในกิจในอริยสัจจึงหลงวาพุทธ

ศาสนามองโลกแงราย, ๘๕๔ 
กิจในอริยสัจจ, ๖๓๔–๖๓๕, ๘๕๔–๘๕๘; -กิจญาณ, ๘๕๕–

๘๕๘; -ในแงการแกปญหา, ๖๓๔–๖๓๕ 
กิจวัตร, ๖๙๕ 
กิจสวนรวม: -พระโสดาบันใสใจกิจสวนรวม, ๘๘๔ 
กิจฺจาณ, ๘๕๕ 
กิตติศัพท,์ ๕๙๐, ๕๙๒, ๙๑๓; -เก่ียวกับกรรมดี-กรรมชั่ว, ๒๖๘ 
กิน. ดู โภชเน มัตตัญุตา 
กินใช: -ทาทีตอการกินใชทรัพยสมบัต,ิ ๖๗๒ 
กินแตผักดองฯลฯ(วัตรเดียรถีย), ๖๔๑ 
กินผลไม้ที่หล่นเอง(วัตรเดียรถีย์), ๖๗๕ 
กิริยวาท, ๖, ๙๕๐ 
กิริยา: -การกระทําลวนๆของพระอรหันต, ๓๖๒ 
กิริยาจิต, ๒๗ 
กิริยามารยาท, ๕๓๙ 
กิริยาอัพยากฤต: -*, ๖๖ 
กิเลส, ๖๙, ๑๐๐, ๑๑๕, ๑๔๐, ๑๘๖, ๒๓๔, ๒๕๓, ๒๖๓, ๓๑๗, 

๓๙๙, ๔๐๑, ๔๒๓, ๔๒๗–๔๒๙, ๔๓๗, ๔๗๖, ๔๙๐, ๔๙๔, 
๕๓๘, ๕๔๐, ๕๔๘, ๕๕๕, ๕๕๙, ๕๖๗, ๕๘๐, ๕๘๖, ๕๘๙, 
๖๒๓, ๖๒๗, ๖๔๖, ๖๗๕, ๖๙๓, ๖๙๖, ๗๒๒, ๗๒๗, ๗๔๓, 
๗๕๗, ๗๖๓, ๗๖๗, ๗๗๑, ๗๗๔, ๗๘๓, ๗๘๗–๗๘๙, 
๗๙๓, ๗๙๔, ๘๐๕, ๘๓๙, ๘๕๑–๘๕๒, ๘๖๑, ๘๖๒, ๘๖๘, 
๘๗๗, ๘๙๕, ๙๐๐–๙๐๓, ๙๐๔–๙๐๗, ๙๑๑, ๙๒๐, ๙๒๓, 
๙๔๕, ๙๔๗–๙๕๐, ๙๖๕, ๙๙๗–๙๙๙, ๑๐๐๙, ๑๐๑๖, 
๑๐๑๙, ๑๐๓๕, ๑๐๕๘; -*, ๕๑๘, ๖๗๘, ๘๑๐, ๘๒๐, 
๘๘๓, ๘๘๙; -การละกิเลสไดเปนฤทธิ์อยางหนึ่ง(อ.), ๘๐๑; 
-กิเลสกับปุถุชน, ๓๓๒; -กิเลสกับเสรีภาพ, ๖๙๙; -กิเลสมี
ในตนหรือไม รูดวยปญญา มิใชดวยศรัทธา, ๖๐๒; -กิเลส
รากเหงาและกิเลสตางๆท่ีกอทุกข, ๑๓๓; -คนบวชแลว ถา

ยังไมบรรลุปติสุขประณีตเหนือกาม กิเลสยังครอบงําได, 
๑๐๒๔; -ความสงัดกิเลสแบบเดียรถีย กับแบบพุทธ, ๖๗๕; 
-จําพวกอกุศลมูล, ๒๖๓; -ฌาณสมาบัติ(สมถะ)ไมพนกิเลส
จริง, ๔๒๗–๔๒๙; -ฌานสมาบัติ(สมถะ)ไมพนกิเลสจริง, 
๘๒๑–๘๒๓; -ญาณพิจารณากิเลสท่ีละแลวและท่ียังเหลือ, 

๔๘๐; -ดับกิเลส เปนลักษณะหนึ่งของนิพพาน, ๑๐๒๓; -
ดับกิเลส(นิโรธ) 5 แบบ, ๘๖๒–๘๖๓; -ทานศีลกําจัดกิเลส
หยาบ, ๕๔๐; -เทวดาสวนใหญยังมีกิเลส, ๙๕๒, ๙๕๕; -

นิพพานแงดับกิเลส, ๓๘๖, ๓๙๕; -นิพพานแงดับกิเลส(อ.), 
๔๓๕; -ในไตรวัฎฎ(อ.), ๑๘; -พนกิเลสจริงดวยวิปสสนา, 
๔๓๑; -ไมมีกิเลสจึงเปนพราหมณที่แท, ๓๑๙; -หมดกิเลส
แลวย่ิงรักษาศีล-วินัยเครงครัด, ๙๒๐; -อิทธิปาฏิหารย
กําจัดกิเลสไมไดและอาจเปนเครื่องมือสนองกิเลส, ๙๔๘, 
๙๕๒ 

กิเลสกาม, ๑๐๒๖–๑๐๒๗ 
กิเลสนิพพาน: -*, ๔๓๕ 
กิเลสปรินิพพาน, ๓๘๖; -*, ๓๙๔ 
กิเลสวัฏฏ, ๑๗๖; -*, ๑๘ 
กิเลสสัญญา, ๓๗, ๔๓ 
กิเลสาสวะ: -สิ้นกิเลสาสวะจึงเป็นบุคคลเลิศ, ๓๒๐ 
กีฬา: -ฌานกีฬา(อ), ๗๙๓ 
กุกกุจจเจตสิก, ๒๗ 
กุกกุจจะ, ๗๘๔, ดู อุทธัจจกุกกุจจะ 
กุกกุรวัตร, ๔๒๒ 
กุปปวิโมกข, ๘๒๒ 
กุมาร(สิทธัตถะ): -*, ๘๑๔ 
กุล: -*, ๙๑๒ 
กุลธรรม: -*, ๙๑๘ 
กุลบดี: -*, ๙๑๒ 
กุลบุตร, ๔๘๗, ๑๐๖๒, ๕๗๖–๕๗๗, ๗๔๑–๗๔๒ 
กุลปต:ิ -*, ๙๑๒ 
กุลมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘ 
กุศล, ๒๗, ๑๑๕, ๑๒๔, ๑๓๙, ๑๔๗, ๑๘๘, ๒๒๖–๒๒๘, 

๒๔๑, ๒๗๕, ๕๑๙, ๕๒๘, ๕๓๗, ๕๖๖, ๖๒๒, ๖๕๐, ๖๖๔–
๖๖๖, ๖๗๗, ๗๐๔, ๗๐๕, ๗๓๗, ๗๔๔, ๗๙๗, ๗๙๘, 
๘๓๕, ๙๐๖, ๙๖๒, ๙๗๘, ๙๗๙, ๙๘๔, ๙๘๗, ๙๙๓, ๙๙๘, 
๑๐๐๔, ๑๐๐๘–๑๐๑๐, ๑๐๑๖; -*, ๖๖, ๑๑๘, ๙๘๔, ๑๐๐๕, 
๑๐๑๑; -กุศลตามนัยกาลามสูตร, ๕๙๐; -ความแตกตางจาก
บุญ, ๒๕๐; -ความหมาย, ๒๔๖–๒๕๐, ๗๑๗; -ความหมาย
(อ.), ๙๘๗; -ในคําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๗–๖๘๙; -
เปนปจจัยกับอกุศลได, ๒๕๐, ๙๙๙; -เปนส่ิงประสงคของ
ฉันทะ, ๑๐๒๐; -เพียรเจริญและเพียรอนุรักษกุศล, ๗๕๕; -
โยนิโสมนสิการชวยใหกุศลงอกงาม, ๖๒๐; -วิธีคิดแบบเรา
กุศล, ๖๔๗–๖๕๓; -สมาธิในฝายกุศลกับฝายอกุศล(อ.), 
๗๗๙ 

กุศลกรรม, ๒๔๒, ๒๔๙, ๒๕๒, ๕๒๓, ๙๕๓; -กุศลกรรมถูก
รอน, ๓๒๑ 

กุศลกรรมบถ(๑๐), ๒๔๓, ๔๐๔, ๕๕๗, ๗๑๒–๗๑๓, ๗๑๒–
๗๑๓, ๗๑๑, ๘๖๖, ๘๖๗, ๙๑๗; -จัดเขาในองคมรรคใดบาง
, ๕๒๓–๕๒๔; -บาลีเนนแงบวกและกลาวถึงมากกวาศีล ๕, 

๑๑๙๘  พุทธธรรม 

 

กิจฺจาณ, ๘๕๘ 
กิตติศัพท,์ ๕๙๒, ๕๙๔, ๙๑๖; -เก่ียวกับกรรมดี-กรรมชั่ว, ๒๖๙ 
กิน. ดู โภชเน มัตตัญุตา 
กินใช: -ทาทีตอการกินใชทรัพยสมบัต,ิ ๖๗๕ 
กินแตผักดองฯลฯ(วัตรเดียรถีย), ๖๔๔ 
กินผลไม้ที่หล่นเอง(วัตรเดียรถีย์), ๖๗๘ 
กิริยวาท, ๖, ๙๕๓ 
กิริยา: -การกระทําลวนๆของพระอรหันต, ๓๖๔ 
กิริยาจิต, ๒๗ 
กิริยามารยาท, ๕๔๑ 
กิริยาอัพยากฤต: -*, ๖๖ 
กิเลส, ๖๙, ๑๐๐, ๑๑๕, ๑๔๑, ๑๘๗, ๒๓๕, ๒๕๔, ๒๖๔, ๓๑๙, 

๔๐๑, ๔๐๓, ๔๒๕, ๔๒๙–๔๓๑, ๔๓๙, ๔๗๘, ๔๙๒, ๔๙๖, 
๕๔๐, ๕๔๒, ๕๕๐, ๕๕๗, ๕๖๑, ๕๖๙, ๕๘๒, ๕๘๓, ๕๘๘, 
๕๙๑, ๖๒๖, ๖๓๐, ๖๔๙, ๖๗๘, ๖๙๖, ๖๙๙, ๗๒๕, ๗๓๐, 
๗๔๖, ๗๖๐, ๗๖๖, ๗๗๐, ๗๗๔, ๗๗๗, ๗๘๖, ๗๙๐–
๗๙๒, ๗๙๖, ๗๙๗, ๘๐๘, ๘๔๒, ๘๕๔–๘๕๕, ๘๖๔, ๘๖๕, 
๘๗๑, ๘๘๐, ๘๙๘, ๙๐๓–๙๐๖, ๙๐๗–๙๑๐, ๙๑๔, ๙๒๓, 
๙๒๖, ๙๔๘, ๙๕๐–๙๕๓, ๙๖๘, ๑๐๐๐–๑๐๐๒, ๑๐๑๒, 
๑๐๑๙, ๑๐๒๒, ๑๐๔๐, ๑๐๖๓; -*, ๕๒๐, ๖๘๑, ๘๑๓, 
๘๒๓, ๘๘๖, ๘๙๒; -การละกิเลสไดเปนฤทธิ์อยางหน่ึง(อ.), 
๘๐๔; -กิเลสกับปุถุชน, ๓๓๔; -กิเลสกับเสรีภาพ, ๗๐๒; -
กิเลสมีในตนหรือไม รูดวยปญญา มิใชดวยศรัทธา, ๖๐๔; -
กิเลสรากเหงาและกิเลสตางๆท่ีกอทุกข, ๑๓๔; -คนบวชแลว 
ถายังไมบรรลุปติสุขประณีตเหนือกาม กิเลสยังครอบงําได, 
๑๐๒๙; -ความสงัดกิเลสแบบเดียรถีย กับแบบพุทธ, ๖๗๘; 
-จําพวกอกุศลมูล, ๒๖๔; -ฌาณสมาบัติ(สมถะ)ไมพนกิเลส
จริง, ๔๒๙–๔๓๑; -ฌานสมาบัติ(สมถะ)ไมพนกิเลสจริง, 
๘๒๔–๘๒๖; -ญาณพิจารณากิเลสที่ละแลวและท่ียังเหลือ, 
๔๘๒; -ดับกิเลส เปนลักษณะหนึ่งของนิพพาน, ๑๐๒๘; -
ดับกิเลส(นิโรธ) 5 แบบ, ๘๖๕–๘๖๖; -ทานศีลกําจัดกิเลส

หยาบ, ๕๔๒; -เทวดาสวนใหญยังมีกิเลส, ๙๕๕, ๙๕๘; -

นิพพานแงดับกิเลส, ๓๘๘, ๓๙๗; -นิพพานแงดับกิเลส(อ.), 
๔๓๗; -ในไตรวัฎฎ(อ.), ๑๘; -พนกิเลสจริงดวยวิปสสนา, 
๔๓๓; -ไมมีกิเลสจึงเปนพราหมณที่แท, ๓๒๑; -หมดกิเลส
แลวย่ิงรักษาศีล-วินัยเครงครัด, ๙๒๓; -อิทธิปาฏิหารย
กําจัดกิเลสไมไดและอาจเปนเครื่องมือสนองกิเลส, ๙๕๑, 
๙๕๕ 

กิเลสกาม, ๑๐๓๑–๑๐๓๒ 
กิเลสนิพพาน: -*, ๔๓๗ 
กิเลสปรินิพพาน, ๓๘๘; -*, ๓๙๖ 
กิเลสวัฏฏ, ๑๗๗; -*, ๑๘ 
กิเลสสัญญา, ๓๗, ๔๓ 
กิเลสาสวะ: -สิ้นกิเลสาสวะจึงเป็นบุคคลเลิศ, ๓๒๒ 
กีฬา: -ฌานกีฬา(อ), ๗๙๖ 
กุกกุจจะ, ๗๘๗, ดู อุทธัจจกุกกุจจะ 

กุกกุจจะเจตสิก, ๒๗ 
กุกกุรวัตร, ๔๒๔ 
กุปปวิโมกข, ๘๒๕ 
กุมาร(สิทธัตถะ): -*, ๘๑๗ 
กุล: -*, ๙๑๕ 
กุลธรรม: -*, ๙๒๑ 
กุลบดี: -*, ๙๑๕ 
กุลบุตร, ๔๘๙, ๑๐๖๗, ๕๗๘–๕๗๙, ๗๔๔–๗๔๕ 
กุลปต:ิ -*, ๙๑๕ 
กุลมัจฉริยะ, ๘๘๗, ๙๐๑ 
กุศล, ๒๗, ๑๑๕, ๑๒๕, ๑๔๐, ๑๔๘, ๑๘๙, ๒๒๗–๒๒๙, 

๒๔๒, ๒๗๖, ๕๒๑, ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๖๘, ๖๒๕, ๖๕๓, ๖๖๗–
๖๖๙, ๖๘๐, ๗๐๗, ๗๐๘, ๗๔๐, ๗๔๗, ๘๐๐, ๘๐๑, ๘๓๘, 
๙๐๙, ๙๖๕, ๙๘๑, ๙๘๒, ๙๘๗, ๙๙๐, ๙๙๖, ๑๐๐๑, 
๑๐๐๗, ๑๐๑๑–๑๐๑๓, ๑๐๑๙; -*, ๖๖, ๑๑๙, ๙๘๗, 
๑๐๐๘, ๑๐๑๔; -กุศลตามนัยกาลามสูตร, ๕๙๓; -ความ

แตกตางจากบุญ, ๒๕๑; -ความหมาย, ๒๔๗–๒๕๑, ๗๒๐; -
ความหมาย(อ.), ๙๙๐; -ในคําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ, 
๖๙๐–๖๙๒; -เปนปจจัยกับอกุศลได, ๒๕๑, ๑๐๐๒; -เปน
ส่ิงประสงคของฉันทะ, ๑๐๒๔; -เพียรเจริญและเพียร

อนุรักษกุศล, ๗๕๘; -โยนิโสมนสิการชวยใหกุศลงอกงาม, 
๖๒๓; -วิธีคิดแบบเรากุศล, ๖๕๐–๖๕๖; -สมาธิในฝายกุศล
กับฝายอกุศล(อ.), ๗๘๒ 

กุศลกรรม, ๒๔๓, ๒๕๐, ๒๕๓, ๕๒๕, ๙๕๖; -กุศลกรรมถูก
รอน, ๓๒๓ 

กุศลกรรมบถ(10), ๒๔๔, ๔๐๖, ๕๕๙, ๗๑๕–๗๑๖, ๗๑๕–
๗๑๖, ๗๑๔, ๘๖๙, ๘๗๐, ๙๒๐; -จัดเขาในองคมรรคใดบาง
, ๕๒๕–๕๒๖; -บาลีเนนแงบวกและกลาวถึงมากกวาศีล5, 
๕๒๖; -ปญหาการจัดเขาในไตรสิกขา, ๕๖๒; -เปนท่ีมาของ
เบญจธรรม, ๗๓๐; -เปนธรรม(อ.), ๖๔๑; -เปนธรรมจริยา 
เปนตน, ๕๒๕, ๕๖๒; -เปนสัปปุริสธรรม(อ.), ๕๗๑; -เปน
อริยธรรม, ๙๑๖; -ศีลธรรมอยูภายในกุศลกรรมบถ, ๕๖๓; -
สัมมาทิฏฐิระดับน้ีเปนโลกียะ(อ.), ๕๘๖ 

กุศลจิต, ๒๗, ๑๐๐๖ 
กุศลเจตนา, ๒๕๐, ๒๕๓ 
กุศลฉันทะ, ๒๕๐, ๙๘๑, ๙๘๗, ๙๙๐, ๙๙๓, ๑๐๒๖, ดูธรรม

ฉันทะ; -*, ๙๘๓, ๑๐๑๓; -เก่ียวกับกรรมดี-กรรมชั่ว, 
๒๘๓; -ลักษณะของกุศลฉันทะ(อ), ๙๙๓ 

กุศลตัณหา: -*, ๑๐๑๕ 
กุศลธรรม, ๖๖, ๖๘, ๑๑๗, ๑๒๘, ๑๕๑, ๒๔๕, ๒๔๘, ๒๕๓, 

๒๗๐, ๔๐๑, ๔๒๖, ๔๙๐, ๕๓๘, ๕๔๒, ๕๗๖, ๕๘๙, ๕๙๕, 
๖๐๒, ๖๔๙, ๖๕๐, ๖๕๖, ๖๘๐, ๗๕๗, ๗๖๐, ๗๗๐, ๗๘๐, 
๗๘๖, ๘๐๒, ๘๑๕, ๘๓๑, ๘๔๐, ๘๔๑, ๘๖๙, ๘๗๐, ๙๐๗–
๙๐๘, ๙๔๒, ๙๘๑, ๙๘๔, ๙๙๑, ๑๐๐๘, ๑๐๑๙, ๑๐๒๖, 
๑๐๔๑; -*, ๘๓๐; -กรรมฐานทุกอยางเกื้อหนุนกุศลธรรม, 
๘๑๒; -การคิดใหเกิดกุศลธรรม, ๖๒๕; -การท่ีโยนิโส



 
ดัชนี  ๑๑๙๙ 

๕๒๔; -ปญหาการจัดเขาในไตรสิกขา, ๕๖๐; -เปนที่มาของ
เบญจธรรม, ๗๒๗; -เปนธรรม(อ.), ๖๓๘; -เปนธรรมจริยา 
เปนตน, ๕๒๓, ๕๖๐; -เปนสัปปุริสธรรม(อ.), ๕๖๙; -เปน
อริยธรรม, ๙๑๓; -ศีลธรรมอยูภายในกุศลกรรมบถ, ๕๖๑; -
สัมมาทิฏฐิระดับนี้เปนโลกียะ(อ.), ๕๘๔ 

กุศลจิต, ๒๗, ๑๐๐๓ 
กุศลเจตนา, ๒๔๙, ๒๕๒ 
กุศลฉันทะ, ๒๔๙, ๙๗๘, ๙๘๔, ๙๘๗, ๙๙๐, ๑๐๒๑, ดูธรรม

ฉันทะ; -*, ๙๘๐, ๑๐๑๐; -เก่ียวกับกรรมดี-กรรมชั่ว, ๒๘๑; 
-ลักษณะของกุศลฉันทะ(อ), ๙๙๐ 

กุศลตัณหา: -*, ๑๐๑๒ 
กุศลธรรม, ๖๖, ๖๘, ๑๑๖, ๑๒๗, ๑๕๐, ๒๔๔, ๒๔๗, ๒๕๒, 

๒๖๙, ๓๙๙, ๔๒๔, ๔๘๘, ๕๓๖, ๕๔๐, ๕๗๔, ๕๘๖, ๕๙๒, 
๕๙๙, ๖๔๖, ๖๔๗, ๖๕๓, ๖๗๗, ๗๕๔, ๗๕๗, ๗๖๗, ๗๗๗, 
๗๘๓, ๗๙๙, ๘๑๒, ๘๒๘, ๘๓๗, ๘๓๘, ๘๖๖, ๘๖๗, 
๙๐๔–๙๐๕, ๙๓๙, ๙๗๘, ๙๘๑, ๙๘๘, ๑๐๐๕, ๑๐๑๖, 
๑๐๒๑, ๑๐๓๖; -*, ๘๒๗; -กรรมฐานทุกอยางเก้ือหนุนกุศล
ธรรม, ๘๐๙; -การคิดใหเกิดกุศลธรรม, ๖๒๒; -การที่โยนิโส
มนสิการปลุกเรากุศลธรรม, ๖๒๕–๖๒๖; -การมี

กัลยาณมิตรเปนธรรมเอกใหกุศลธรรมเกิดและเจริญงอก

งาม, ๕๖๖; -กุศลกรรมที่เกิดจากสัมมัตตะ=อรรถ, ๖๓๘; -
กุศลธรรมกับโยนิโสมนสิการ, ๗๐๕; -กุศลธรรมเฉพาะ

กรณี=บุญกิริยา, ๕๓๙; -กุศลธรรมทั้งหมดมีโยนิโส

มนสิการเปนมูลราก, ๖๒๐; -กุศลธรรมทั้งหมดรวมลงใน

อริยสัจ ๔, ๘๔๖; -กุศลธรรมท่ีเปนทางรอดพน, ๔๘๙; -

กุศลธรรมที่เปนทางรอดพน(อ.), ๕๒๘; -กุศลธรรมไพบูลย
ดวยสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๘; -ความไมสันโดษในกุศลธรรม, 
๗๕๕; -ความหมายของกุศลธรรม, ๒๖๓; -ตดสินวาควรคบ
หาเก่ียวของใชสอยและมีผลหรือไม ดวยกุศลธรรมเจริญ

หรือเส่ือม, ๖๖๔, ๖๖๗, ๖๖๙; -ตรวจสอบตถาคต, ๕๙๗; -
ตัดสินดีชั่วดวยกุศลธรรมเจริญหรือเส่ือม, ๒๖๗; -ตัดสินดี
ชี่วดวยกุศลธรรมเจริญหรือเส่ือม, ๒๖๑–๒๖๒; -ตัวอยาง

กุศลธรรมท่ีเกิดจากโยนิโสมนสิการความตาย,, ๖๔๘; -

เนกขัมมธาตุ=กุศลธรรม(อ.), ๗๐๔; -ในเรื่องอิทธิบาท, 
๘๐๑; -มติพราหมณกับพุทธวาคฤหัสถกับบรรพชิตใครจะ

บําเพ็ญสําเร็จ, ๖๖๙; -ไมประมาทในกุศลธรรม, ๗๖๑; -และ
อ่ืนๆ, ๖๗๖–๖๗๙, ๖๘๓; -วิจิกิจฉาในกุศลธรรม, ๗๘๔; -
สรรเสริญแตความกาวหนาในกุศลธรรม, ๘๙๔; -อัปปมาท
เปนยอดและเปนมูล, ๗๖๐ 

กุศลธรรมฉันทะ, ๙๗๘, ๙๘๔; -*, ๙๗๘; -ครอบคลุมกัต

ตุกัมยตาฉันทะ, ๙๗๙–๙๘๑; -ความหมายและชี้แจง, 
๙๘๗–๙๘๘; -ที่มาในบาลี, ๙๘๐ 

กุศลธรรมอสันตุฏฐี: -*, ๙๘๗ 
กุศลภาวนา: -วิธีคิดแบบกุศลภาวนา, ๖๔๗–๖๕๓ 
กุศลมูล, ๒๔๒, ๒๗๕; -*, ๒๔๒; -เกณฑตัดสินดีชั่ว, ๒๖๑ 

กุศลศีล, ๕๑๙; -ความสัมพันธกับศรัทธา, ๕๑๘–๕๑๙; -
จุดหมายเพ่ือความไม่มีวิปฏิสาร, ๖๓๙ 

กุศลสมาธิ: -*, ๗๘๐ 
กุศลสัญญา, ๓๘; -*, ๔๐ 
กุสลธมฺมจฺฉนฺโท: -*, ๙๘๑ 
กุสลสฺสูปสมฺปทา, ๕๕๕ 
กุสลานุเอสี: -*, ๑๐๐๕ 
กุสลาภิสังขาร, ๒๕๒ 
กุสลาภิสันทะ: -*, ๒๕๓ 
กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท: -*, ๙๘๑ 
กุสีตวัตถุ ๘, ๖๔๘–๖๔๙ 
กุหนา, ๗๕๐ 
กู: -พระอนาคามีก็ยังมีความรูสึกตัวกูของกู(อ), ๔๙๕ 
กูฏาคาร(อุปมาปัญญา), ๘๓๒ 
กูยืมเงิน(อุปมา), ๑๐๔๖ 
เก็งนิโรธ, ขั้น, ๖๘๕–๖๘๖ 
เกณฑ: -เกณฑอยางตํ่าสุดของศีลคือไมเบียดเบียน, ๘๖๘; -วัด

ความตรัสรูและการแกปญหาสําเร็จ, ๘๕๖–๘๕๘ 
เก็บขอมูล, ๖๘๕–๖๘๖ 
เกร็งตัว, ๗๖๙ 
เกลียด,เกลียดชัง, ๖๔๘, ๖๕๒, ๘๔๕, ๑๐๕๔ 
เกลียดชัง, ๒๓๑ 
เกลียวคล่ืน, ๕๘๐ 
เกลือ(อุปมาสติ), ๗๖๔ 
เกวละ(นิพพาน), ๓๓๗ 
เกวลี,เกพลี, ๓๔๔, ๔๒๑; -*, ๓๓๗ 
เกษม, ๑๔๕, ๗๒๙, ๙๕๒; -เกษมจากโยคะ, ๖๒๐; -พี่พึ่งอัน

เกษมหรือไม่, ๘๖๔; -ไวพจนของนิพพาน, ๓๘๒ 
เกษมธรรม: -*, ๑๐๐๙ 
เกสร, ๗๓๐ 
เกา. ดู โรคเรื้อน 
เกาทัณฑ์(อุปมา), ๘๔๗ 
เกิด, ๖๖, ๗๑, ๗๓, ๘๔, ๙๖, ๑๐๙, ๑๓๗, ๑๔๔, ๒๓๑ 
เกิด,เกิดใหม, ๕๐๖, ๕๘๑, ดู ชาติ; -คําสอนเกี่ยวกับการเกิด

ใหมถูกโจมตี(อ), ๗๑๔; -มีอุปาทานจึงเกิด(อ), ๕๐๙ 
เกิดขึ้น, ๖๗, ๗๑, ๗๓, ๙๔, ๑๐๙, ๑๑๒, ๘๒๙, ๗๖๖–๗๖๗, ดู 

สติปตฐาน,สมุทัย,อุทยัพพยานุปสสนา,ฯลฯ 
เกิดดับ, ๗๑, ๗๔ 
เกิด-ดับ, ๖๒๙–๖๓๐ 
เกิด-ดับ. ดู สติปตฐาน,อุทยัพพยานุปสสนา,ฯลฯ 
เกียจคร้าน, ๑๔๘, ๖๗๓, ๗๒๙, ๗๔๔–๗๔๕, ๗๕๕, ๘๒๘–

๘๒๙, ๘๓๕, ๑๐๒๔, ๗๔๔–๗๔๕, ๘๒๘–๘๒๙, ดู โภสัช
ชะ,วิริยะ; -*, ๕๒๘, ๕๘๔, ๗๕๒; -ความเกียจครานเกิดจาก
ตัณหาหรือเปนรูปหนึ่งของตัณหา, ๓๖๔, ๙๗๗, ๑๐๑๙; -
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พึงเว้นคนเกียจคร้าน, ๕๖๙; -เรื่องเดียวกัน คนหนึ่งมอง

แลวเกียจคราน อีกคนหนึ่งเพียร, ๖๔๘–๖๕๐ 
เกียรติ, ๕๓๕, ๕๓๗, ๙๑๑, ๑๐๕๖; -ท่าทีต่อเกียรต,ิ ๗๕๓ 
เกียรติคุณ, ๕๓๐ 
เกียรติยศ, ๑๒๓, ๕๙๗, ๙๒๒ 
เก่ียวตัด(อุปมา), ๖๒๓ 
เก้ือกูล, ๑๑๕, ๑๒๕, ๑๓๗, ๑๔๘, ๑๕๑ 
แก, ๘๕, ๕๘๑, ดู ชรา; -แกเปลา, ๙๔๐; -เหมือนโคถึก, ๕๗๑; -

อานาปานสติชวยใหแกชาลง, ๘๑๓ 
แกกลา. ดูที่ อินทรีย 
แกไข, ๖๓๑; -แกนิสัยของจิต ดวยโยนิโสมนสิการ, ๖๔๘; -

ตัวอยางวิธีแกไขความคิดอกุศล โดยเฉพาะอาฆาต, ๖๕๐–
๖๕๓ 

แกงแยง, ๖๔๖ 
แก่เฒ่า, ๖๕๖, ๗๕๘ 
แก่น,แก่นสาร, ๖๒๙–๖๓๐; -ประโยชนทางจิตปญญาเปนแกน

สารแหงชีวิตมนุษย, ๘๗๑; -ภิกษุที่ถึงแก่นในธรรมวินัย, 
๖๗๕; -วิธีคิดที่จับแกนของเรื่องใหได(อ), ๖๘๐; -วิมุตติเปน
แกนของธรรมท้ังปวงและของชีวิตประเสริฐ, ๘๔๓ 

แกนไมหอม: -*, ๘๓๒ 
แกปญหา: -วิธีคิดแบบแกปญหา, ๖๘๕–๖๘๖, ดู ปญหา 
แกลวกลา, ๖๔๕, ๖๘๐, ดูวิริยะ 
แกวมณี, ๑๐๒๗ 
แกส(กาซ), ๕๑๖ 
แกะ, ๖๒๓ 
โก, ๖๔๖, ๖๕๙ 
โกฏสิมพลี,ตน(อุปมา): -*, ๘๓๒ 
โกธ,โกรธ, ๒๔๙, ๒๕๐, ๒๕๙, ๒๖๓, ๕๙๔, ๕๙๖, ๖๒๒, ๗๐๑, 

๗๘๓, ๘๔๕, ๘๗๐, ๑๐๐๐, ๑๐๕๔, ๑๐๖๔, ๗๗๐; -*, 
๕๗๔; -โกรธแคไหนผิดกรรมบถ, ๕๖๐; -ดับที่เจโตวิมุตติ
(อ), ๔๓๖; -ตัวอยางพุทธโอวาท, ๖๕๒; -ผลกรรม, ๒๘๓; -
อุบายมนสิการแกไขความโกรธ, ๖๕๒–๖๕๓ 

โกรธ, ๑๔๘, ๒๖๙ 
โกศลสัมภูต,โกสัลลสัมภูต, ๒๔๗; -*, ๙๘๗ 
โกสัชชะ, ๘๓๐ 
โกสัลลสัมภูต. ดู โกศลสัมภูต 
ไกกับเหย่ียว(ชาดก): -*, ๕๖๗ 
ไกวัลย, ๔๒๑; -*, ๓๓๗ 
ขณะ: -แตละขณะท่ีกําลังเกิดขึ้น เปนปจจุบันธรรม, ๖๕๕; -วิภัช

ชวาทแยกเปนขณะๆ, ๖๖๒ 
ขณะจิต: -ขณะจิตที่บรรลุมรรคผล, ๔๘๖; -องคมรรคท้ังหมด

และองคธรรมตางๆ ทําหนาท่ีพรอมเสร็จในขณะจิตเดียว 

เปนไปไดอยางไร, ๘๓๙–๘๔๑ 
ขณะปจจุบัน: -แงที่เก่ียวกับสติปฎฐาน, ๖๕๔; -มีชีวิตอยู

ในขณะปจจุบัน, ๘๔๕; -วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน, 

๖๕๔–๖๕๙; -สภาพจิตที่สติตามทันปจจุบัน, ๗๗๓–๗๗๕; -
เหตุใดสติตามทันขณะปจจุบันจึงเปนหลักสําคัญของ

วิปสสนา, ๗๗๒–๗๗๘ 
ขณิกวาท: -พุทธศาสนามีชื่อหนึ่งวาขณิกวาท, ๖๖๒ 
ขณิกสมาธิ, ๗๘๐, ๘๒๒; -*, ๗๖๖; -การพัฒนาจนเปนอัปปนา, 

๗๘๑–๗๘๒; -ความหมาย, ๗๘๐; -ใชเริ่มวิปสสนา หรือ
เปนวิปสสนาสมาธิได, ๔๒๗, ๔๔๙, ๔๘๔, ๔๘๖, ๗๘๑, 
๗๘๒, ๗๙๔; -ตัวอยางขณิกสมาธิ, ๗๘๒; -เทากับมูลสมาธิ
หรือบริกรรมสมาธิ เปรียบเหมือนตนไฟ, ๗๘๑; -เปนขั้น

บริกรรมภาวนา, ๘๑๑ 
ขณิกาปีต:ิ -*, ๘๒๖ 
ขน, ๖๕๓, ๖๗๗, และดูท่ี ผม 
ขนบธรรมเนียม: -จัดเขาในมติของวิญญ, ๒๖๒; -ประเพณี, 

๒๕๕, ๕๔๗, ๕๗๐, ๖๙๘, ๘๘๔, ๙๒๑ 
ขนปีกนกเค้า(นุงหม), ๖๗๕ 
ขนมสด, ๑๐๖๐ 
ขนสัตว์ร้าย(นุงหม), ๖๗๕ 
ขบฟน, ๖๕๐ 
ขมขืน, ๗๒๖ 
ขมตัณหา, ๖๗๙ 
ขมเหง, ๑๐๖๔ 
ขมังธน,ู ๗๐๘ 
ขโมย, ๗๑๒, ๑๐๑๕; -เด็กขโมยเงินซ้ือยารักษาแม(ปญหา

จริยธรรม), ๘๗๘ 
ขยญาณ, ๕๑๗–๕๒๒ 
ขยฏเน, ๗๓ 
ขยะ, ๒๒๙, ๔๘๙ 
ขยัน,ขยันหมั่นเพียร, ๗๔๑–๗๔๔, ๗๔๑, ดู วิริยะ,อุฏฐาน

สัมปทา; -แกจนพรอมสงเสริมความขยัน(อ), ๗๕๒ 
ขยันหมั่นเพียร, ๑๑๙, ๗๕๑ 
ขยายความ(อรรค): -*, ๖๘๐ 
ขลัง, ๔๐๘ 
ขวนขวาย, ๑๑๓, ๑๒๕, ๖๔๘; -ขวนขวายชวยเหลือก็เปนศีล, 

๕๖๑ 
ขวานผาซาก, ๖๗๒ 
ขอ: -การขอของพระภิกษุ, ๗๓๔, ๗๕๐; -ขอทาน, ๔๐๗; 

ขอทาน(อ.), ๙๒๓ 
ของกลาง, ๕๔๒ 
ของกู, ๒๒๒–๒๒๕; -*, ๔๙๕ 
ของขลัง. ดูมงคล; -ทาทีและวิธีปฎิบัติตอของขลัง, ๙๕๐, ๙๖๐, 

๙๖๑ 
ของใช, ๘๐๘ 
ของปรุงแตง, ๗๖ 
ของรัก, ๕๔๐, ๙๐๔ 
ของเรา. ดู ของกู 

๑๒๐๐  พุทธธรรม 

 

แกลวกลา, ๖๔๘, ๖๘๓, ดูวิริยะ 
แกวมณี, ๑๐๓๒ 
แกส(กาซ), ๕๑๘ 
แกะ, ๖๒๖ 
โก, ๖๔๙, ๖๖๒ 
โกฏสิมพลี,ตน(อุปมา): -*, ๘๓๕ 
โกธ,โกรธ, ๒๕๐, ๒๕๑, ๒๖๐, ๒๖๔, ๕๙๖, ๕๙๘, ๖๒๕, ๗๐๔, 

๗๘๖, ๘๔๘, ๘๗๓, ๑๐๐๓, ๑๐๕๙, ๑๐๖๘, ๗๗๓; -*, 
๕๗๖; -โกรธแคไหนผิดกรรมบถ, ๕๖๒; -ดับท่ีเจโตวิมุตติ
(อ), ๔๓๘; -ตัวอยางพุทธโอวาท, ๖๕๕; -ผลกรรม, ๒๘๔; -
อุบายมนสิการแกไขความโกรธ, ๖๕๕–๖๕๖ 

โกรธ, ๑๔๙, ๒๗๐ 
โกศลสัมภูต,โกสัลลสัมภูต, ๒๔๘; -*, ๙๙๐ 
โกสัชชะ, ๘๓๓ 
โกสัลลสัมภูต. ดู โกศลสัมภูต 
ไกกับเหย่ียว(ชาดก): -*, ๕๖๙ 
ไกวัลย, ๔๒๓; -*, ๓๓๙ 
ขณะ: -แตละขณะที่กําลังเกิดขึ้น เปนปจจุบันธรรม, ๖๕๘; -

วิภัชชวาทแยกเปนขณะๆ, ๖๖๕ 
ขณะจิต: -ขณะจิตที่บรรลุมรรคผล, ๔๘๘; -องคมรรคท้ังหมด

และองคธรรมตางๆ ทําหนาท่ีพรอมเสร็จในขณะจิตเดียว 

เปนไปไดอยางไร, ๘๔๒–๘๔๔ 
ขณะปจจุบัน: -แงท่ีเก่ียวกับสติปฎฐาน, ๖๕๗; -มีชีวิตอยู

ในขณะปจจุบัน, ๘๔๘; -วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน, 
๖๕๗–๖๖๒; -สภาพจิตที่สติตามทันปจจุบัน, ๗๗๖–๗๗๘; -
เหตุใดสติตามทันขณะปจจุบันจึงเปนหลักสําคัญของ

วิปสสนา, ๗๗๕–๗๘๑ 
ขณิกวาท: -พุทธศาสนามีชื่อหน่ึงวาขณิกวาท, ๖๖๕ 
ขณิกสมาธ,ิ ๗๘๓, ๘๒๕; -*, ๗๖๙; -การพัฒนาจนเปนอัปปนา, 

๗๘๔–๗๘๕; -ความหมาย, ๗๘๓; -ใชเร่ิมวิปสสนา หรือ
เปนวิปสสนาสมาธิได, ๔๒๙, ๔๕๑, ๔๘๖, ๔๘๘, ๗๘๔, 
๗๘๕, ๗๙๗; -ตัวอยางขณิกสมาธิ, ๗๘๕; -เทากับมูลสมาธิ
หรือบริกรรมสมาธิ เปรียบเหมือนตนไฟ, ๗๘๔; -เปนขั้น

บริกรรมภาวนา, ๘๑๔ 
ขณิกาปีต:ิ -*, ๘๒๙ 
ขน, ๖๕๖, ๖๘๐, และดูที่ ผม 
ขนบธรรมเนียม: -จัดเขาในมติของวิญญ, ๒๖๓; -ประเพณี, 

๒๕๖, ๕๔๙, ๕๗๒, ๗๐๑, ๘๘๗, ๙๒๔ 
ขนปีกนกเค้า(นุงหม), ๖๗๘ 
ขนมสด, ๑๐๖๕ 
ขนสัตว์ร้าย(นุงหม), ๖๗๘ 
ขบฟน, ๖๕๓ 
ขมขืน, ๗๒๙ 
ขมตัณหา, ๖๘๒ 
ขมเหง, ๑๐๖๙ 
ขมังธน,ู ๗๑๑ 

ขโมย, ๗๑๕, ๑๐๑๘; -เด็กขโมยเงินซ้ือยารักษาแม(ปญหา

จริยธรรม), ๘๘๑ 
ขยญาณ, ๕๑๙–๕๒๔ 
ขยฏเน, ๗๓ 
ขยะ, ๒๓๐, ๔๙๑ 
ขยัน,ขยันหมั่นเพียร, ๗๔๔–๗๔๗, ๗๔๔, ดู วิริยะ,อุฏฐาน

สัมปทา; -แกจนพรอมสงเสริมความขยัน(อ), ๗๕๕ 
ขยันหมั่นเพียร, ๑๑๙, ๗๕๔ 
ขยายความ(อรรค): -*, ๖๘๓ 
ขลัง, ๔๑๐ 
ขวนขวาย, ๑๑๓, ๑๒๖, ๖๕๑; -ขวนขวายชวยเหลือก็เปนศีล, 

๕๖๓ 
ขวานผาซาก, ๖๗๕ 
ขอ: -การขอของพระภิกษุ, ๗๓๗, ๗๕๓; -ขอทาน, ๔๐๙; 

ขอทาน(อ.), ๙๒๖ 
ของกลาง, ๕๔๔ 
ของกู, ๒๒๔–๒๒๖; -*, ๔๙๗ 
ของขลัง. ดูมงคล; -ทาทีและวิธีปฎิบัติตอของขลัง, ๙๕๓, ๙๖๓, 

๙๖๔ 
ของใช, ๘๑๑ 
ของปรุงแตง, ๗๖ 
ของรัก, ๕๔๒, ๙๐๗ 
ของเรา. ดู ของกู 
ของเลน, ๘๐๐ 
ของหนัก(อุปมาทุกข), ๘๖๑ 
ขอดี-ขอเสีย. ดูอัสสาทะ,อาทีนวะ; -ของศรัทธาปสาทะในบุคคล, 

๖๐๒–๖๐๓; -ของสมาธ,ิ ๖๔๘ 
ขอเท็จจริง, ๕๘๔ 
ขอธรรม, ๖๔๓, ๖๔๘, และดู องคธรรม; -ผลที่มุงของขอธรรม

ตางๆ, ๖๔๑–๖๔๔ 
ขอบกพรอง. ดู อาทีนวะ 
ขอบเขต, ๖๓๒, ๖๓๘; -ขอธรรมตางๆมีขอบเขตคุณคาและ

จุดหมายจําเพาะของมัน, ๖๔๓; -ขอบเขตของปญหา, ๖๘๘–
๖๘๙; -ขอบเขตความสําคัญของสมาธิ, ๘๒๓–๘๒๖; -
ขอบเขตความสําคัญและประโยชน, ๕๙๐–๕๙๒; -ขอบเขต
งานของศรัทธา, ๖๐๔, ๖๒๕; -ความหมายของโยนิโส

มนสิการ, ๖๒๗ 
ขอบังคับ. ดู วินัย 
ขอปฏิบัติ, ๕๑๖, ๕๑๙, ๕๖๓, ดู ปฏิปทา; -การนับถือพระ

รัตนตรัยเปนขอปฏิบัติท่ีสวนไหนของมรรค, ๖๘๕; -การ

ปฏิบัติผิดตอขอปฏิบัติที่ถูก. ดู สีลัพตปรามาส; -ขอปฏิบัติ
เขมงวดบางอยางที่รับเขามาในพุทธศาสนา(อ), ๖๔๔; -ขอ

ปฏิบัติที่เครงครัดแตผิด, ๖๔๔; -ขอปฏิบัติที่เปนกลางตาม
กฎธรรมชาติ, ๕๑๓; -ขอปฏิบัติเปนเรื่องของมรรค, ๘๕๓, 
๘๕๘; -ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. ดู มรรค; -พึงดูขอ



 
ดัชนี  ๑๒๐๑ 

ของเลน, ๗๙๗ 
ของหนัก(อุปมาทุกข), ๘๕๘ 
ขอดี-ขอเสีย. ดูอัสสาทะ,อาทีนวะ; -ของศรัทธาปสาทะในบุคคล, 

๕๙๙–๖๐๑; -ของสมาธ,ิ ๖๔๕ 
ขอเท็จจริง, ๕๘๑ 
ขอธรรม, ๖๔๐, ๖๔๕, และดู องคธรรม; -ผลที่มุงของขอธรรม

ตางๆ, ๖๓๘–๖๔๑ 
ขอบกพรอง. ดู อาทีนวะ 
ขอบเขต, ๖๒๙, ๖๓๕; -ขอธรรมตางๆมีขอบเขตคุณคาและ

จุดหมายจําเพาะของมัน, ๖๔๐; -ขอบเขตของปญหา, ๖๘๕–
๖๘๖; -ขอบเขตความสําคัญของสมาธิ, ๘๒๐–๘๒๓; -
ขอบเขตความสําคัญและประโยชน, ๕๘๘–๕๙๐; -ขอบเขต
งานของศรัทธา, ๖๐๑, ๖๒๒; -ความหมายของโยนิโส

มนสิการ, ๖๒๔ 
ขอบังคับ. ดู วินัย 
ขอบัญญัต,ิ ๘๗๘ 
ขอปฏิบัติ, ๕๑๔, ๕๑๗, ๕๖๑, ดู ปฏิปทา; -การนับถือพระ

รัตนตรัยเปนขอปฏิบัติที่สวนไหนของมรรค, ๖๘๒; -การ

ปฏิบัติผิดตอขอปฏิบัติที่ถูก. ดู สีลัพตปรามาส; -ขอปฏิบัติ
เขมงวดบางอยางที่รับเขามาในพุทธศาสนา(อ), ๖๔๑; -ขอ

ปฏิบัติท่ีเครงครัดแตผิด, ๖๔๑; -ขอปฏิบัติท่ีเปนกลางตาม
กฎธรรมชาติ, ๕๑๑; -ขอปฏิบัติเปนเรื่องของมรรค, ๘๕๐, 
๘๕๕; -ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. ดู มรรค; -พึงดูขอ

ปฏิบัติตางๆ ท้ังแงดีแงเสีย, ๖๔๕; -วัตรเปนขอปฏิบัติเสริม, 
๖๔๑ 

ขอผิด-ขอถูก, ๖๘๕ 
ขอฝกหัด, ๕๕๒, ๗๑๖ 
ขอพิสูจน, ๖๘๕ 
ขอมูล, ๕๘๑, ๖๗๖, ๖๘๕–๖๘๖ 
ขอสังเกต(ในการศึกษาพุทธธรรม), ๘๗๖–๑๑๕๐, ๘๗๖–

๑๑๕๐ 
ขอเสนอ, ๕๘๑ 
ขอเสีย. ดอูาทีนวะ 
ข้อเสียหาย: -ตรวจสอบตถาคต, ๕๙๗ 
ขอหาม: -มองศีลเปนขอหาม ไมถูกแท, ๕๖๑; -มองศีลเปนขอ

หาม ไมถูกแท(อ), ๘๖๘ 
ขัดเกลา, ๖๔๖–๖๔๗, ๖๗๒ 
ขัดเคือง, ๖๕๒, ๗๖๐–๗๖๒, ดู โทสะ,ปฏิฆะ,พยาบาท 
ขัดแยง, ๗๘, ๙๔, ๑๑๒, ๑๒๖, ๖๓๑, ๖๓๒, ๖๓๕, ๖๘๖, ดู 

ทุกข 
ขัดสน, ๕๔๗, ๗๓๓ 
ขัดสมาธิ: -ขัดสมาธิเพชร, ๘๑๗; -เหตุผลและลักษณะการนั่ง, 

๘๑๗ 
ขัตติยบริวาร, ๗๖๒ 
ขัตติยราช, ๑๔๙, ๔๘๙ 

ขัตติยราชประเพณี: -ทางดานการปกครองในประเทศไทย, 
๘๗๑ 

ขัตติยะ, ๕๓๖, ดู กษัตริย 
ขั้น,ขั้นตอน: -ข้ันตอนของวิธีการวิทยาศาสตรและวิธีคิดแบบ

อริยสัจ, ๖๘๕–๖๘๖; -ขั้นแหงพัฒนาการในอริยธรรม

เก่ียวกับเรื่องเทวดา, ๙๕๙ 
ขันติ: -รักษาผู้อ่ืนเท่ากับรักษาตนด้วย, ๗๖๒ 
ขันติ,ขันติญาณ, ๔๗; -ไวพจนของทิฏฐิ(อ), ๖๙๐ 
ขันติบารมี, ๖๕๒ 
ขันติโสรัจจะ, ๗๔๓ 
ขั้นที่มีศรัทธามั่นในพระตถาคต/ศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่

หว่ันไหว=พระโสดาบันไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ใด 
ๆ, ๘๘๒ 

ขันธ ๕, ๔๙, ๖๘, ๗๒, ๘๕, ๙๔, ๙๖, ๑๐๕, ๑๓๙, ๓๗๔, ๓๗๗, 
๓๘๖, ๓๘๘–๓๙๐, ๓๙๔–๓๙๖, ๔๑๙, ๔๒๑, ๔๔๓, ๔๔๔, 
๔๔๗, ๔๕๔, ๔๗๗, ๔๙๔, ๕๙๑, ๕๙๒, ๖๓๕, ๖๕๓, ๖๘๙, 
๗๐๒–๗๐๓, ๗๖๕, ๘๓๔, ๘๗๔, ๘๙๖–๘๙๗, ๙๐๑, 
๑๐๕๐; -*, ๒๓๙, ๔๗๐, ๔๗๔, ๕๐๕, ๕๐๖; -ขันธ ๕ กับ

ความเปนตถาคต, ๕๐๗–๕๐๘; -ขันธที่เปนวิบาก, ๓๒๑; -
ความเขาใจของอริยบุคคล, ๔๗๒–๔๗๔; -ความยึดถือ

อัตตา, ๒๐๖, ๔๙๖–๕๐๐; -คําบรรยายทั่วไป, ๑๓–๒๗; -
ชาติ, ๑๗๒; -ตถาคตพนจากการนับดวยขันธ ๕ ทุกอยาง, 
๕๐๙; -ไตรลักษณ, ๖๔–๖๕, ๑๖๔; -นิพพาน ดับขันธ, ๔๐๑; 
-ในปุพเพนิวาสานุสติ, ๑๘๐; -ในอุปาทาน(อ), ๑๙๙; -

ปฏิจจสมุปบาท, ๑๖๔; -พิจารณาขันธ ในวิปสสนา, ๔๖๓–
๔๖๘, ๔๗๑; -พิจารณาแยกแยะใหเห็นภาวะเปนอนัตตา, 
๖๒๙–๖๓๐, ๖๖๑; -รูขันธโดยไตรลักษณแลวอยูเปนสุข, 
๖๓๓; -ไรแกนสารดังฟองนํ้าเปนตน, ๖๓๐; -สังขารทุกขตา, 
๑๖๐; -อุปปตติภพ, ๑๗๖ 

ขันธ๓. ดู ธรรมขันธ 
ขันธปรินิพพาน, ๓๘๖, ๗๖๐; -*, ๓๙๔; -ขันธปรินิพพานของ

พระพุทธเจา, ๙๓๐; -ขันธปรินิพพานของพระพุทธเจา(อ), 
๔๓๕ 

ขันธปวัตติ, ๙๔ 
ขันธวินมิุต(นิพพาน): -*, ๓๘๙ 
ขั้วสอง (ปฏิจจสมุปบาท), ๓๓๒ 
ขัอบัญญัติ. ดู วินัย 
ขาดแคลนอาหาร: -ทําใหเจโตวิมุตติเส่ือมได, ๔๓๗ 
ขาดสูญ, ๑๑๐, ๒๓๓, ๖๖๒, ๑๐๐๙, ดู อุจเฉททิฏฐิ,อุจเฉทวาท 
ข้าม: -ข้ามฝ่ัง, ๖๗๓; -ธรรมสําหรับใช้ข้ามไป ไม่ใช่แบกไว,้ ๕๓๑ 
ขายดักพรหม(พรหมชาล), ๕๐๔ 
ขายใยแมงมุม(นิมิต), ๘๒๐ 
ขาราชการ(กับฉันทะ), ๑๐๒๑ 
ขาว, ๗๓๔; -*, ๙๖๕ 
ข้าวกล้า(อุปมา), ๕๗๓ 
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ข้าวดี-ข้าวไม่ด,ี ๖๕๖ 
ขาวดี-ขาวราย,ขาวสาร, ๖๗๗ 
ข้าวตัง, ๖๗๕ 
ข้าวฟ่าง, ๖๗๕ 
ข้าวสุก, ๑๐๖๐ 
ข้าศึก: -ข้าศึกภายใน, ๒๖๔; -ธรรมที่เปนขาศึก, ๘๒๗ 
ขิปปาภิญญา, ๘๔๑ 
ขีณาสพ, ๓๔๓, ๕๐๗, ๖๗๕, ๑๐๖๗, ๖๐๒–๖๐๖, ดู อรหันต; -

*, ๓๙๗, ๔๕๘; -ดับราคะ โทสะ โมหะ(อ), ๔๓๕; -ไม่มีโรค
ทางใจ(สุขภาพจิตสมบูรณ์), ๗๗๒ 

ขุดรอง(ศรัทธากับความคิด), ๖๒๔ 
ขุททกาปีต:ิ -*, ๘๒๖ 
ขุ่น,ขุ่นมัว(นํ้า-จิต), ๕๔๑, ๖๒๖ 
ขุนคลังแกว, ๑๐๒๗ 
ขุนนาง, ๗๙๘ 
ขุมทรัพย์: -มองคนช้ีโทษเหมือนช้ีขุมทรัพย์, ๕๖๘ 
ขูเข็ญ, ๗๕๐ 
เขตแดน: -เขตแดนของมนุษยกับธรรมชาติ, ๒๓๘; -ตถาคตมีใจ

ไร้เขตแดน, ๕๘๑; -ผู้อ่ืน, ๖๔๓ 
เขตบ้าน, ๖๗๓, ๖๗๔ 
เขมแข็ง, ๖๒๒, ๖๒๔, ๖๘๐, ๗๕๔, ๗๕๗, ๘๓๓ 
เขมงวด, ๖๘๖, ๖๔๐–๖๔๑ 
เข็มทิศ(อุปมาปญญา-สัมมาทิฏฐิ), ๕๕๖, ๘๒๕ 
เขมะ, ๒๔๗, ๒๔๘; -*, ๙๘๗; -พระอรหันต, ๓๗๓ 
เขากระตาย, ๖๖๗ 
เขาใจผิด: -วาการเปนอยูในขณะปจจุบัน ทําใหไมมีการ

วางแผนเตรียมการ, ๖๕๓–๖๕๔ 
เข้าถึงสัจจะ(การปฏิบัติ), ๕๙๕ 
เขียงสับเน้ือ(อุปมากาม), ๑๐๓๑ 
แข็งกระด้าง(ผลกรรม), ๒๘๔ 
แขงขัน, ๑๒๐, ๑๒๖; -ฉันทะกับระบบแขงขัน(อ), ๑๐๑๖ 
แข่งดี, ๒๖๓; -*, ๕๘๖ 
ไข, ๖๔๙–๖๕๐ 
ไข่(เปรียบร่างกาย), ๗๗๒ 
ไขน้ํา(อุปมาฝึกตน), ๕๗๑ 
ไขมุก(นิมิต), ๘๒๐ 
คจฺฉติ, ๔๘๑ 
คณนา(นับลมหายใจ), ๘๑๘–๘๑๙ 
คณะ(ปลิโพธ), ๘๐๓ 
คณะสงฆ, ๗๕๓, ๗๙๓ 
คดี, ๗๗๐, ๙๓๑, ๙๓๓ 
คติ, ๒๓๒, ๔๗๙, ๗๖๗; -กรณีที่ท้ังพรหมจารีและอพรหมจารี

มีคติเสมอกัน, ๖๗๐–๖๗๑; -คติของปรโตโฆสะและโยนิโส
มนสิการ, ๘๗๘; -คติสําหรับยุคปจจุบันจากคุณสมบัติพระ

โสดาบัน, ๙๑๑–๙๑๒; -พระอรหันต์หลังสิ้นชีพ, ๕๑๐; -

เอตทัคคะทางมีคติ(อ), ๓๖๘ 
คติธรรม: -*, ๑๐๒๘; -เก่ียวกับอํานาจและการปกครอง, ๗๕๓ 
คติธรรมดา, ๕๓๘, ๕๘๓, ๖๓๑, ๖๓๒, ๖๓๕, ๖๔๘, ๙๐๗ 
คตินิยม, ๗๐๒ 
คนเขลา(ผลาญประโยชน์), ๖๔๐ 
คนไข,้ ๖๔๗ 
คนควา, ๕๙๖ 
คนงาน, ๕๗๓, ๗๔๓, ๗๓๗–๗๓๘; -หนาที่คนงานกับนายงาน, 

๗๓๒ 
คนโง: -ดวยโยนิโสมนสิการ ฟงคนโงคนบาพูด ก็บรรลุธรรมได

, ๕๘๒ 
คนจน, ๗๔๕ 
คนเจ็บไข. ดูคนไข 
คนชวนฉิบหาย, ๕๗๕ 
คนดี: -ควรคบหา เสวนา เอามารวมงาน, ๕๓๘–๕๓๙; -มีทุกข

แบบคนดี,ทุกขเพราะฉันทะก็ได, ๑๐๒๑, ๑๐๑๖–๑๐๑๗ 
คนดี แต่พูด(มิตรเทียม), ๕๗๕ 
คนเทขยะ, ๔๘๙ 
คนธรรพ, ๙๗๐ 
คนนอก(ชุมชนอารยะ), ๙๐๐; -*, ๙๐๑ 
คนบา. ดู คนโง 
คนปอกลอก(มิตรเทียม), ๕๗๕ 
คนพบ, ๕๑๔, ๕๔๔, ๖๘๔, ๘๗๖, ๙๐๘; -พระพุทธเจาทรง

คนพบทางเกา, ๙๐๘ 
คนมี, ๗๔๕ 
คนแมนปน,แมนธนู(อุปมา), ๘๓๙–๘๔๑ 
คนรับใช้, ๕๗๓, ๗๔๓, ๗๓๗–๗๓๘; -*, ๕๘๐; -ในฐานะทิศ

เบ้ืองลาง, ๗๓๒ 
คนราย, ๖๕๗ 
คนรุนใหม, ๗๕๑ 
คนวัด, ๖๕๙ 
คนสัตว: -กับการกระทําและการเคล่ือนไหว, ๙๗๕; -เปน

อารมณของเมตตา, ๑๐๐๔–๑๐๐๕ 
คนหัวประจบ(มิตรเทียม), ๕๗๕ 
คนหาเหตุผล. ดู วิมังสา 
คบ,คบหา, ๕๒๙, ๕๘๖, ๕๙๕, ๖๐๐, ๘๓๕, ๑๐๖๔, ๕๓๘–

๕๓๙, ๕๗๓–๕๗๕; -คบพาล คบบัณฑิต, ๕๖๘; -คบหาคน
ดี. ดู กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะที่ดี,เสวนาสัตบุรุษ; -แคไหน
จึงจะเปนการคบหา, ๕๘๒; -เง่ือนไขวาคนใดควรคบหา

หรือไม, ๖๖๔; -หลักธรรมและพุทธภาษิต, ๕๖๗–๕๖๙ 
คบเพลิงธรรม, ๑๔๗ 
คบเพลิงหญา(อุปมากาม), ๑๐๓๐ 
ครรภ, ๘๕, ๑๔๑ 
ครรภ์(ตั้งด้วยปัจจัย๓), ๑๐๒๖ 

๑๒๐๒  พุทธธรรม 

 

เขมะ, ๒๔๘, ๒๔๙; -*, ๙๙๐; -พระอรหันต, ๓๗๕ 
เขากระตาย, ๖๗๐ 
เขาใจผิด: -วาการเปนอยูในขณะปจจุบัน ทําใหไมมีการ

วางแผนเตรียมการ, ๖๕๖–๖๕๗ 
เข้าถึงสัจจะ(การปฏิบัติ), ๕๙๘ 
เขียงสับเน้ือ(อุปมากาม), ๑๐๓๖ 
แข็งกระด้าง(ผลกรรม), ๒๘๕ 
แขงขัน, ๑๒๑, ๑๒๗; -ฉันทะกับระบบแขงขัน(อ), ๑๐๒๐ 
แข่งดี, ๒๖๔; -*, ๕๘๙ 
ไข, ๖๕๒–๖๕๓ 
ไข่(เปรียบร่างกาย), ๗๗๕ 
ไขน้ํา(อุปมาฝึกตน), ๕๗๓ 
ไขมุก(นิมิต), ๘๒๓ 
คจฺฉติ, ๔๘๓ 
คณนา(นับลมหายใจ), ๘๒๑–๘๒๒ 
คณะ(ปลิโพธ), ๘๐๖ 
คณะสงฆ, ๗๕๖, ๗๙๖ 
คดี, ๗๗๓, ๙๓๔, ๙๓๖ 
คติ, ๒๓๓, ๔๘๑, ๗๗๐; -กรณีที่ท้ังพรหมจารีและอพรหมจารี

มีคติเสมอกัน, ๖๗๓–๖๗๔; -คติของปรโตโฆสะและโยนิโส
มนสิการ, ๘๘๑; -คติสําหรับยุคปจจุบันจากคุณสมบัติพระ

โสดาบัน, ๙๑๔–๙๑๕; -พระอรหันต์หลังสิ้นชีพ, ๕๑๒; -

เอตทัคคะทางมีคติ(อ), ๓๗๐ 
คติธรรม: -*, ๑๐๓๓; -เก่ียวกับอํานาจและการปกครอง, ๗๕๖ 
คติธรรมดา, ๕๔๐, ๕๘๕, ๖๓๔, ๖๓๕, ๖๓๘, ๖๕๑, ๙๑๐ 
คตินิยม, ๗๐๕ 
คนเขลา(ผลาญประโยชน์), ๖๔๓ 
คนไข,้ ๖๕๐ 
คนควา, ๕๙๘ 
คนงาน, ๕๗๕, ๗๔๖, ๗๔๐–๗๔๑; -หนาที่คนงานกับนายงาน, 

๗๓๕ 
คนโง: -ดวยโยนิโสมนสิการ ฟงคนโงคนบาพูด ก็บรรลุธรรมได

, ๕๘๔ 
คนจน, ๗๔๘ 
คนเจ็บไข. ดูคนไข 
คนชวนฉิบหาย, ๕๗๗ 
คนดี: -ควรคบหา เสวนา เอามารวมงาน, ๕๔๐–๕๔๑; -มีทุกข

แบบคนดี,ทุกขเพราะฉันทะก็ได, ๑๐๒๖, ๑๐๑๙–๑๐๒๑ 
คนดี แต่พูด(มิตรเทียม), ๕๗๗ 
คนเทขยะ, ๔๙๑ 
คนธรรพ, ๙๗๓ 
คนนอก(ชุมชนอารยะ), ๙๐๓; -*, ๙๐๔ 
คนบา. ดู คนโง 
คนปอกลอก(มิตรเทียม), ๕๗๗ 
คนพบ, ๕๑๖, ๕๔๖, ๖๘๗, ๘๗๙, ๙๑๑; -พระพุทธเจาทรง

คนพบทางเกา, ๙๑๑ 

คนมี, ๗๔๘ 
คนแมนปน,แมนธนู(อุปมา), ๘๔๒–๘๔๔ 
คนรับใช้, ๕๗๕, ๗๔๖, ๗๔๐–๗๔๑; -*, ๕๘๓; -ในฐานะทิศ

เบ้ืองลาง, ๗๓๕ 
คนราย, ๖๖๐ 
คนรุนใหม, ๗๕๔ 
คนวัด, ๖๖๒ 
คนสัตว: -กับการกระทําและการเคล่ือนไหว, ๙๗๘; -เปน

อารมณของเมตตา, ๑๐๐๗–๑๐๐๘ 
คนหัวประจบ(มิตรเทียม), ๕๗๗ 
คนหาเหตุผล. ดู วิมังสา 
คบ,คบหา, ๕๓๑, ๕๘๘, ๕๙๗, ๖๐๒, ๘๓๘, ๑๐๖๙, ๕๔๐–

๕๔๑, ๕๗๕–๕๗๗; -คบพาล คบบัณฑิต, ๕๗๐; -คบหาคน
ดี. ดู กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะที่ดี,เสวนาสัตบุรุษ; -แคไหน
จึงจะเปนการคบหา, ๕๘๔; -เงื่อนไขวาคนใดควรคบหา

หรือไม, ๖๖๗; -หลักธรรมและพุทธภาษิต, ๕๖๙–๕๗๑ 
คบเพลิงธรรม, ๑๔๘ 
คบเพลิงหญา(อุปมากาม), ๑๐๓๕ 
ครรภ, ๘๕, ๑๔๒ 
ครรภ์(ตั้งด้วยปัจจัย3), ๑๐๓๑ 
ครองจีวรท่ีคหบดีถวาย, ๖๗๖ 
ครองชีพประเสริฐ, ๕๓๕, ดู พรหมจรรย 
ครองชีวิต, ๕๓๕, ๖๔๘ 
ครองชีวิตประเสริฐ, ๕๓๘, ดูพรหมจรรย 
ครองผ้าบังสุกุล, ๖๗๖ 
ครองเรือน, ๕๓๕, ดู กามโภคี,คฤหัสถ,ฆราวาส; -พระพุทธเจ้า

สมัยทรงครองเรือน, ๖๔๗ 
ครอบครอง, ๖๔๙, ดู อนัตตา 
ครอบครัว, ๕๓๗, ๕๘๒, ๖๘๐, ๗๓๑, ๑๐๖๘, ๖๖๗–๖๖๙; -*, 

๖๔๕ 
ครอบงํา, ๖๗๙, ดูกิเลส,ตัณหา,อวิชชา,ฯลฯ 
คร่ํา ๆ, ๖๗๒ 
คร่ําครวญ, ๕๘๘, ดู ปริเทวะ 
คริสต: -*, ๗๑๗ 
ครุ, ๕๖๗ 
ครุกกรรม, ๓๒๔ 
ครุฑ, ๔๒๓ 
ครุโทษ, ๑๐๓๗ 
คร,ูครูอาจารย. ดู กัลยาณมิตร 
คฤหบดี, ๑๓๘, ดูคหบดี 
คฤหัสถ, ๑๑๓, ดู ชาวบาน 
คลองธรรม, ๕๕๙, ดู โลกียสัมมาทิฏฐิ; -คือความรับผิดชอบ

การกระทําตามหลักกรรม, ๖๙๔ 
คล่องเบา, ๖๕๒ 
คลอด, ๑๐๓๑ 
คลัง, ๗๓๖ 



 
ดัชนี  ๑๒๐๓ 

ครองจีวรคหบดีถวาย, ๖๗๓ 
ครองชีพประเสริฐ, ๕๓๓, ดู พรหมจรรย 
ครองชีวิต, ๕๓๓, ๖๔๕ 
ครองชีวิตประเสริฐ, ๕๓๖, ดูพรหมจรรย 
ครองผ้าบังสุกุล, ๖๗๓ 
ครองเรือน, ๕๓๓, ดู กามโภคี,คฤหัสถ,ฆราวาส; -พระพุทธเจ้า

สมัยทรงครองเรือน, ๖๔๔ 
ครอบครอง, ๖๔๖, ดู อนัตตา 
ครอบครัว, ๕๓๕, ๕๘๐, ๖๗๗, ๗๒๘, ๑๐๖๓, ๖๖๔–๖๖๖; -*, 

๖๔๒ 
ครอบงํา, ๖๗๖, ดูกิเลส,ตัณหา,อวิชชา,ฯลฯ 
คร่ํา ๆ, ๖๖๙ 
คร่ําครวญ, ๕๘๖, ดู ปริเทวะ 
คริสต: -*, ๗๑๔ 
คร,ุ ๕๖๕ 
ครุกกรรม, ๓๒๒ 
ครุฑ, ๔๒๑ 
ครุโทษ, ๑๐๓๒ 
คร,ูครูอาจารย. ดู กัลยาณมิตร 
คฤหบดี, ๑๓๗, ดูคหบดี 
คฤหัสถ, ๑๑๓, ดู ชาวบาน; -*, ๘๘๔; -ขอที่ควรพิจารณา

เนืองๆ, ๓๒๐; -ความเปนคฤหัสถไมเก่ียวกับการบรรลุ
นิพพาน, ๔๘๖–๔๘๘; -คําแนะนําในการถวายทานแด
พระภิกษุ, ๙๒๘–๙๒๙; -ทรงบัญญัติวินัยสงฆเพื่อ
อนุเคราะหคฤหัสถ, ๙๒๒; -ท่ีมาของคติวา คฤหัสถบรรรลุ
อรหัตตตองบวชวันนั้น(อ.), ๔๘๘; -เปนโสดาบันมาก, ๘๘๑; 
-เปนอรหันตก็มี(อ.). ดู; -พรต/วัตร ไมจําเปนสําหรับ

คฤหัสถ, ๔๒๔; -วินัยสําหรับคฤหัสถ, ๙๑๘–๙๑๙; -
หลักการและเหตุผลที่ตองแสดงความเคารพแกพระภิกษุ, 
๙๒๒–๙๒๔ 

คลองธรรม, ๕๕๗, ดู โลกียสัมมาทิฏฐิ; -คือความรับผิดชอบ

การกระทําตามหลักกรรม, ๖๙๑ 
คล่องเบา, ๖๔๙ 
คลอด, ๑๐๒๖ 
คลัง, ๗๓๓ 
คลังหลวง, ๕๓๖, ๑๐๒๖ 
คลายกําหนัด: -*, ๔๖๓ 
คล่ืน(อุปมา), ๗๗๘ 
คลุกคลี, ๕๘๐, ๕๘๒; -*, ๑๐๐๙; -โทษของการคลุกคลีกับ

คฤหัสถ, ๕๗๗, ๕๗๘; -ภิกษุในอนาคตจะคลุกคลีกับภิกษุณี
เป็นต้น, ๖๕๙ 

คลุมเครือ,คิด: -*, ๖๘๐ 
ควรแกการงาน,ควรแกงาน, ๔๔๑, ๔๕๑, ๔๕๖, ๘๒๓, ดูกัมมนี

ยะ; -ประโยชนแทท่ีตองการของการเจริญสมาธิ, ๗๙๒; -

ลักษณะสําคัญของจิตที่เปนสมาธิ, ๔๘๔, ๗๘๙, ๘๕๑, 
๗๘๕–๗๘๖ 

ควรแก่การลับ, ๖๗๔ 
ควร-ไมควร: -ความรูขั้นโลกียสัมมาทิฏฐ,ิ ๖๙๑, ๘๗๘ 
ควัน(นิมิต), ๘๒๐ 
ความคิด. ดู คิด,ความ,วิตักกะ,สังกัปป,โยนิโสมนสิการ 
ความคิดปรุงแตง, ๗๗๓, ดู ปรุงแตง,สังขาร 
ความจริง, ๑๐๑, ๑๒๑; -*, ๗๕ 
ความจํา ๒๑. ดู สติ,สัญญา 
ความด:ี -ความดีควรสั่งสม, ๓๒๐, ดู ดี,ความ,กุศล,บุญ 
ความตาย, ๑๔๐, ๒๓๑ 
ความพรอม: -อินทรีย๕เปนเคร่ืองวัดความพรอม, ๘๒๘–

๘๓๒, ดู พรอม,ความ 
ความรับผิดชอบ, ๒๘๕, ดู รับผิดชอบ,ความ,กรรม 
ความรู, ๗๔๕, ๗๗๑, ดู รู,ความ; -ความรู12 รายการ, ๘๕๖; -

ความรูที่เปนปญญา, ๙๐๖; -เปนส่ิงหนึ่งที่ฉันทะตองการ, 
๙๙๐–๙๙๑ 

ความสงบ, ๑๔๖ 
ความเห็นที่เขากันไดกับทฤษฎีของตน. ดู ทิฏฐินิชฌานักขันติ 
ควาย, ๖๒๓ 
คเวสนา, ๖๘๕ 
คหบดี,คฤหบดี, ๕๙๒, ๕๙๕, ๖๐๒, ๖๖๙, ๖๗๓, ๗๓๗, ๗๔๑, 

๑๐๒๙, ๑๐๔๔ 
คหบดีบุตร, ๕๗๕–๕๗๖ 
คหัฏฐวัตร, ๕๖๐ 
คัดเลือก(กับการไดรับผลกรรม), ๖๖๔ 
คัน. ดู โรคเรื้อน 
คันถะ(ปลิโพธ), ๘๐๔ 
คันธฉันทะ, ๙๗๙ 
คันธตัณหา, ๑๗๒ 
คันธสัญเจตนา, ๒๗ 
คันธสัญญา, ๒๖, ๓๗ 
คันธะ, ๒๖, ๓๐, ดู กลิ่น; -*, ๓๔ 
คันธัพพะ: -*, ๑๐๒๖ 
คันธารีวิทยา, ๙๔๗ 
คับของ, ๖๒๖, ๖๔๕, ๖๓๔–๖๓๕, ดู ทุกข 
คับคั่ง, ๖๕๖–๖๕๗ 
คับแคน, ๘๕, ๑๓๘, ๑๔๗, ๕๘๖, ๖๓๓, ๖๔๔, ๗๘๒, ๗๘๓, 

๘๓๓, ดู อุปายาส 
คับแค้นใจ, ๑๓๘ 
คัพภปริหรณมูลกทุกข, ๘๔ 
คัพภวิปตติมูลกทุกข, ๘๕ 
คัพภวุฏฐานมูลกทุกข, ๘๖ 
คัพภไสยกสัตว, ๑๗๗ 
คัพเภฐิติมูลกทุกข, ๘๖ 
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คัพโภกกันติมูลกทุกข, ๘๔, ๘๖ 
คัมภีร, ๖๗๖ 
คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา, ๕๗๔ 
คากรอง(ผ้า), ๖๗๕ 
ค้าขาย: -*, ๗๒๓; -บรรพชิตไม่พึงเอาธรรมมาค้าขาย, ๕๘๐ 
คาตอบแทน, ๗๓๔ 
คาถา, ๖๓๐, ๖๓๖–๖๓๗; -รู้อรรถรู้ธรรมแม้เพียงคาถาเดียว 

ถ้าธรรมานุธรรมปฏิบัติ ก็เป็นพหูสูตทรงธรรม, ๖๓๗ 
คานิยม, ๕๘๐, ๗๕๑, ๗๗๓, ๘๗๗, ดู ทิฏฐิ; -การหลอหลอม

และแกไขโดยโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการ, ๖๗๗; 
-ความคิดของปุถุชน, ๗๐๕; -ความสําคัญ, ๖๙๐–๖๙๑; -

คานิยมแหงความสุจริต, ๖๙๕–๖๙๖; -ปุถุชนอยูใตอํานาจ

คานิยมแตโยนิโสมนสิการชวยใหพน, ๖๙๓; -เปน

โลกียทิฏฐิ, ๖๙๒; -ผลสําคัญจากปรโตโฆสะจากมิตร, 
๕๘๒–๕๘๓ 

คาม, ๗๔๑, ๙๓๐, ๑๐๔๔; -*, ๖๖๘ 
คามณ,ี ๒๘๙ 
คามนิคม, ๙๓๐ 
คารวธรรม: -*, ๙๕๐ 
คารวะ, ๙๓๙, ดู เคารพ 
คาวุต: -*, ๙๓๑ 
คําติชม: -ท่าทีวิธีปฏิบัติของชาวพุทธต่อคําติชม, ๕๙๔ 
คําถาม. ดู ปญหา; -คิดแบบต้ังคําถาม, ๖๒๙; -วิธีตอบ, ๖๖๖–

๖๖๗; -วิมังสา, ๘๐๐ 
คํานวณ, ๗๓๕ 
คําพูด: -คําหยาบคายขัดขวางสมาธิ. ดู วาจา,ถอยคํา; -คําหยาบ

คายขัดขวางสมาธิ(อ), ๕๒๔ 
คําเรียก: -คําเรียกของผูบรรลุนิพพาน, ๓๔๓; -คําเรียกพระ

โสดาบัน, ๘๘๙ 
คําสอน, ๕๖๗, ๕๗๖, ๕๘๑, ๕๘๓, ๕๘๔, ๕๘๙, ๕๙๑, ๕๙๙, 

๖๓๖, ๖๔๙, ๖๕๒, ๖๕๔, ๖๕๖, ๖๖๔, ๖๘๓, ๘๓๖, ๘๗๕, 
๙๔๕; -การคัดลอกพระไตรปฏกมาอางไมครบความ อาจทํา

ใหเขาใจคําสอนผิด, ๖๗๕; -แงแตกตางระหวางธรรมกับ

วินัย, ๘๗๘, ๙๓๔–๙๓๘; -ตรงกับคําว่าศาสนา, ๔๗๒; -เปน
ความหมายหนึ่งของ"วาทะ", ๖๖๐–๖๖๑; -มรรค=คําสอน

ภาคปฏิบัติทั้งหมด, ๕๒๕, ๘๕๒; -สอนความจริงที่เปน

ประโยชน, ๘๔๖–๘๔๘; -เหตุที่คําสอนดานจิตปญญา

มากกวาคําสอนเพื่อแกปญหาดานนอก, ๘๗๑; -เหตุที่ทําให
มนสิการคําสอนไดยาก, ๖๕๖–๖๕๗; -อริยสัจครอบคลุมคํา
สอนทั้งหมด, ๘๗๓; -อโศกมหาราชกับการเผยแพรคําสอน, 
๘๗๑ 

คําแสดงคุณลักษณะ(ของพระอรหันต), ๓๖๕ 
คิด,ความ, ๗๐๒, ๘๖๐, ดู มโนกรรม,โยนิโสมนสิการ,วิตักกะ

,สังกัปป; -การคิดเหตุผลเก้ือกูลแกการรูสัจธรรม, ๗๗๕; -
ความคิดรับใชคน หรือคนรับใชความคิด, ๖๒๖; -คิดแบบ

การคิดแบบปจจยาการแบบวิภัชชวาทแบบอรรถสัมพันธ

(อ), ๖๘๐; -คิดอยางอิสระอาศัยโยนิโสมนสิการ, ๖๗๙–
๖๘๑; -ทาทีแหงความคิด, ๖๗๖; -ลักษณะความคิดที่เปน

ปจจุบัน อดีต อนาคต ทางธรรมซ่ึงตางจากที่เขาใจทั่วไป, 
๖๕๔–๖๕๕; -ลักษณะความคิดที่มีอวิชชา/ตัณหาเป็น
ตัวเด่น, ๖๒๖; -วิธีแกไขความคิดอกุศล, ๖๕๐ 

คิดคนหาเหตุผล. ดู วิมังสา, ดู วิมังสา 
คิดจดจอ. ดู จิตตะ 
คิดตรองตามแนวเหตุผล. ดู อาการปริวิตักกะ 
คิดถูกวิธี. ดู โยนิโสมนสิการ 
คิดปรุงแตง. ดู ปรุงแตง 
คิดปรุงแตง,ความ, ๒๓๒ 
คิดเปน. ดู โยนิโสมนสิการ 
คิดไมถูกวิธี. ดู อโยนิโสมนสิการ 
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร, ๕๗๗, ดู ยา 
คิหิวัตร, ๕๖๐ 
คิหิวินัย, ๗๒๙, ๙๑๘; -*, ๘๖๘ 
คิหิสุข, ๑๐๖๗ 
คุณ, ๑๐๐๑; -คุณของพระพุทธเจาเปนตนในอนุสติ, ๑๐, ๘๐๔–

๘๐๖; -คุณของพระพุทธเจาเปนตนในอนุสติ10, ๘๐๕; -คุณ
คืออัสสาทะ, ๖๔๒–๖๔๕, ดู อัสสาทะ; -เชื่อ/เห็นวามารดา

บิดามีคุณเปนตน เปนโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓; -ปาณาติบาต
มีโทษมากนอยตามคุณของสัตว, ๗๒๗ 

คุณคา, ๒๔๖, ๔๙๑, ๕๒๖, ๕๓๑, ๖๔๐, ๖๔๒, ๖๖๐, ๖๖๑, 
๗๑๕, ๗๑๗, ๗๒๗, ๗๓๕, ๗๖๙, ๘๐๐, ๘๒๙, ๘๖๓, 
๘๖๘, ๗๙๗–๗๙๘, ดู ฉันทะ,อรรค; -ขอบเขตคุณคาของ
ทรัพย, ๗๔๔; -ความเคารพในคุณคาแหงปญญาของตน, 
๕๙๖; -ความเพียรพยายามเปนเคร่ืองตัดสินคุณคาทาง

จริยธรรมของหลักกรรม, ๒๘๗; -ความรูคุณคาอยูขั้นโลกีย
สัมมาทิฏฐิ, ๖๙๑, ๘๗๘; -คุณคาของความมีกัลยาณมิตร, 
๕๗๙; -คุณคาของชีวิต, ๕๓๗; -คุณคาคืออรรถ(อ), ๖๘๐; -
คุณคาทางจิตปญญาเนื่องดวยทรัพย, ๗๔๘; -คุณคา

ทางดานความงดงามออนโยนของชีวิต, ๖๗๖; -คุณคาทาง

สังคมของสติ, ๗๖๒; -คุณคาที่เดนของอริยสัจ, ๘๗๓; -

คุณคาในแงสนองความตองการ๒ประเภท, ๖๔๖, ดู คุณคา

แท-คุณคาเทียม; -ชีวิตท่ียังมีกามควรมีคุณคาทางจิตดวย, 
๑๐๖๔; -พิจารณาคุณคาของปจจัย4, ๗๕๐; -วัดดวย

ตัณหา/วัดดวยปญญา, ๗๐๑ 
คุณคาแท-คุณคาเทียม: -ความหมายของคุณคาแท-คุณคา

เทียม, ๖๔๖, ๑๐๓๖; -คุณคาแทจริงแกชีวิต, ๙๘๙, ๑๐๒๐, 
Error! Not a valid bookmark in entry on page ๑๐๖๘; -
เครื่องตีคาเพื่อวัดราคา, ๖๔๖; -วิธีคิดแบบมองคุณคาแท-

คุณคาเทียม, ๖๔๖–๖๔๗ 

๑๒๐๔  พุทธธรรม 

 

สอนท้ังหมด, ๘๗๖; -อโศกมหาราชกับการเผยแพรคําสอน, 
๘๗๔ 

คําแสดงคุณลักษณะ(ของพระอรหันต), ๓๖๗ 
คิด: -คิดแบบการคิดแบบปจจยาการแบบวิภัชชวาทแบบ

อรรถสัมพันธ(อ), ๖๘๓ 
คิด,ความ, ๗๐๕, ๘๖๓, ดู มโนกรรม,โยนิโสมนสิการ,วิตักกะ

,สังกัปป; -การคิดเหตุผลเก้ือกูลแกการรูสัจธรรม, ๗๗๘; -
ความคิดรับใชคน หรือคนรับใชความคิด, ๖๒๙; -คิดอยาง
อิสระอาศัยโยนิโสมนสิการ, ๖๘๒–๖๘๔; -ทาทีแหง

ความคิด, ๖๗๙; -ลักษณะความคิดที่เปนปจจุบัน อดีต 

อนาคต ทางธรรมซ่ึงตางจากที่เขาใจท่ัวไป, ๖๕๗–๖๕๘; -
ลักษณะความคิดที่มีอวิชชา/ตัณหาเป็นตัวเด่น, ๖๒๙; 
-วิธีแกไขความคิดอกุศล, ๖๕๓ 

คิดคนหาเหตุผล. ดู วิมังสา, ดู วิมังสา 
คิดจดจอ. ดู จิตตะ 
คิดตรองตามแนวเหตุผล. ดู อาการปริวิตักกะ 
คิดถูกวิธี. ดู โยนิโสมนสิการ 
คิดปรุงแตง. ดู ปรุงแตง 
คิดปรุงแตง,ความ, ๒๓๓ 
คิดเปน. ดู โยนิโสมนสิการ 
คิดไมถูกวิธี. ดู อโยนิโสมนสิการ 
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร, ๕๗๙, ดู ยา 
คิหิวัตร, ๕๖๒ 
คิหิวินัย, ๗๓๒, ๙๒๑; -*, ๘๗๑ 
คิหิสุข, ๑๐๗๒ 
คุณ, ๑๐๐๔; -คุณของพระพุทธเจาเปนตนในอนุสติ, ๑๐, 

๘๐๗–๘๐๙; -คุณของพระพุทธเจาเปนตนในอนุสติ10, 
๘๐๘; -คุณคืออัสสาทะ, ๖๔๕–๖๔๘, ดู อัสสาทะ; -เชื่อ/เห็น
วามารดาบิดามีคุณเปนตน เปนโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๕; -

ปาณาติบาตมีโทษมากนอยตามคุณของสัตว, ๗๓๐ 
คุณคา, ๒๔๗, ๔๙๓, ๕๒๘, ๕๓๓, ๖๔๓, ๖๔๕, ๖๖๓, ๖๖๔, 

๗๑๘, ๗๒๐, ๗๓๐, ๗๓๘, ๗๗๒, ๘๐๓, ๘๓๒, ๘๖๖, 
๘๗๑, ๘๐๐–๘๐๑, ดู ฉันทะ,อรรค; -ขอบเขตคุณคาของ

ทรัพย, ๗๔๗; -ความเคารพในคุณคาแหงปญญาของตน, 
๕๙๙; -ความเพียรพยายามเปนเครื่องตัดสินคุณคาทาง

จริยธรรมของหลักกรรม, ๒๘๙; -ความรูคุณคาอยูขั้นโลกีย
สัมมาทิฏฐ,ิ ๖๙๔, ๘๘๑; -คุณคาของความมีกัลยาณมิตร, 
๕๘๑; -คุณคาของชีวิต, ๕๓๙; -คุณคาคืออรรถ(อ), ๖๘๓; -
คุณคาทางจิตปญญาเนื่องดวยทรัพย, ๗๕๑; -คุณคา

ทางดานความงดงามออนโยนของชีวิต, ๖๗๙; -คุณคาทาง

สังคมของสติ, ๗๖๕; -คุณคาท่ีเดนของอริยสัจ, ๘๗๖; -

คุณคาในแงสนองความตองการ2ประเภท, ๖๔๙, ดู คุณคา

แท-คุณคาเทียม; -ชีวิตที่ยังมีกามควรมีคุณคาทางจิตดวย, 
๑๐๖๙; -พิจารณาคุณคาของปจจัย4, ๗๕๓; -วัดดวย

ตัณหา/วัดดวยปญญา, ๗๐๔ 

คุณคาแท-คุณคาเทียม: -ความหมายของคุณคาแท-คุณคา

เทียม, ๖๔๙, ๑๐๔๑; -คุณคาแทจริงแกชีวิต, ๙๙๒, ๑๐๒๔, 
-เครื่องตีคาเพื่อวัดราคา, ๖๔๙; -วิธีคิดแบบมองคุณคาแท-

คุณคาเทียม, ๖๔๙–๖๕๐ 
คุณโทษ: -เกณฑตัดสินดี-ชั่ว โดยพิจารณาคุณโทษตอชีวิตตอ

บุคคล ตอสังคม, ๒๖๓; -วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก, 
๖๔๕–๖๔๘ 

คุณธรรม, ๖๖, ๑๑๕, ๑๒๕, ๑๒๘, ๓๖๘, ๕๐๖, ๕๒๑, ๕๓๗, 
๕๖๑, ๕๖๗, ๕๗๒, ๖๓๐, ๖๕๖, ๖๖๗, ๖๗๙, ๖๙๖, ๖๙๙, 
๗๓๑, ๗๓๘, ๗๕๘, ๗๖๐, ๗๙๑, ๘๐๙, ๘๘๐, ๘๙๐, ๘๙๑, 
๘๙๖, ๙๐๕, ๙๐๗, ๙๑๐, ๙๒๒, ๙๔๓, ๙๕๑, ๙๘๓, ๙๙๑, 
๑๐๐๗, ๑๐๐๘, ๑๐๑๐, ๑๐๒๑, ๑๐๓๒, ๑๐๖๐, ๙๒๕–
๙๒๗, ๕๔๐–๕๔๒, ๗๐๙–๗๑๑, ๗๑๘–๗๑๙; -*, ๖๐๗, 
๗๔๗, ๘๘๖, ๙๒๔; -คนโกรธทําลายคุณธรรมของตนเอง, 
๖๕๕; -ควรใหเทวดาชวยมนุษยดวยคุณธรรมของเทวดา

เอง มิใชดวยการออนวอน, ๙๖๐–๙๖๑; -ความเชื่อม่ันใน

คุณธรรมเปนระดับโลกียสัมมาทิฏฐ,ิ ๕๘๕; -คุณธรรมของ
พระมหากษัตริยหรือผูปกครองบานเมือง, ๘๗๔; -คุณธรรม

ของพระโสดาบัน, ๘๘๕–๘๘๘, ๘๙๓–๙๐๕, ๙๐๕–๙๑๓; -
คุณธรรมเดนในระดับตนคือศรัทธา, ๖๘๕; -คุณธรรมตางๆ

ของกัลยาณมิตร, ๕๗๕; -คุณธรรมท่ีเปนแกนของอัตถะ3, 
๕๔๔; -คุณธรรมที่เปนพื้นใจกับระดับแสดงออก, ๗๑๒; -
คุณธรรมเปนเครื่องกําหนดว ามนุษย กับเทวดาใคร

เหนือกวา, ๙๕๙; -คุณธรรมเปนปาฏิหาริย, ๙๕๑; -คุณธรรม
พื้นฐานของอารยชน, ๘๗๗, ๘๘๘; -คุณธรรมมาแทนตบะ
เปนตน, ๙๗๐; -ทรงสรรเสริญแต่ความก้าวหน้าในคุณธรรม
, ๘๙๗; -เทียบมนุษย สวรรค อบาย ในแงคุณธรรม, ๙๕๕, 
๙๕๗; -ฝกตนใหกาวไป ไมตองรอเทวดา, ๙๖๖; -พิชิตมาร
หรือพรหมจะไหวก็ดวยคุณธรรม, ๙๖๐, ๙๖๘; -มงคล

ความศักด์ิสิทธิ์เกิดจากคุณธรรม(อ), ๙๖๔; -ฤทธิ์อาจ

ขัดขวางการบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไป, ๙๕๒; -วิธีคิดแบบ

อุบายปลุกเราคุณธรรม, ๖๕๔–๖๕๖; -สมานัตตตาขั้นสูงสุด
มุงความเสมอกันโดยธรรม(อ), ๖๐๗; -สัจกิริยาเปนวิธีหนึ่ง
ซึ่งยอมรับได, ๙๗๐–๙๗๒ 

คุณบท: -คุณบทของพระอรหันต, ๓๖๗; -คุณบทแหงนิพพาน
และเทียบพระธรรม, ๓๓๕ 

คุณประโยชน, ๑๐๐๐, ๑๐๐๔, ๑๐๑๙ 
คุณภาพ: -คุณภาพของจิตใจ. ดู คุณภาพจิต; -คุณภาพของ

สัมมาทิฏฐิตางกันแตเริ่มถึงท่ีสุด, ๕๕๙; -คุณภาพทาง

อารมณอยางใหมเมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๙; -ผลของ

ตัณหา/ฉันทะตอคุณภาพของงาน, ๙๙๕, ๑๐๒๖ 
คุณภาพของจิต, ๗๒๐ 
คุณภาพจิต, ๔๗๘, ๗๐๓, ๗๑๒, ๗๒๕, ๗๒๙, ๗๓๖, ๗๓๘, 

๗๓๙, ๗๕๑, ๗๗๗, ๙๑๖, ๙๖๕, ๕๔๘–๕๕๐; -*, ๗๔๗; -
คิดอดีตอนาคตดวยตัณหาทําลายคุณภาพจิต, ๖๖๒; -

คุณภาพของจิตที่ดีงาม จิตเปนสมาธิและจิตที่สมบูรณ, 



 
ดัชนี  ๑๒๐๕ 

คุณโทษ: -เกณฑตัดสินดี-ชั่ว โดยพิจารณาคุณโทษตอชีวิตตอ
บุคคล ตอสังคม, ๒๖๒; -วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก, 
๖๔๒–๖๔๕ 

คุณธรรม, ๖๖, ๑๑๕, ๑๒๔, ๑๒๗, ๓๖๖, ๕๐๔, ๕๑๙, ๕๓๕, 
๕๕๙, ๕๖๕, ๕๗๐, ๖๒๗, ๖๕๓, ๖๖๔, ๖๗๖, ๖๙๓, ๖๙๖, 
๗๒๘, ๗๓๕, ๗๕๕, ๗๕๗, ๗๘๘, ๘๐๖, ๘๗๗, ๘๘๗, 
๘๘๘, ๘๙๓, ๙๐๒, ๙๐๔, ๙๐๗, ๙๑๙, ๙๔๐, ๙๔๘, ๙๘๐, 
๙๘๘, ๑๐๐๔, ๑๐๐๕, ๑๐๐๗, ๑๐๑๘, ๑๐๒๗, ๑๐๕๕, 
๙๒๒–๙๒๔, ๕๓๘–๕๔๐, ๗๐๖–๗๐๘, ๗๑๕–๗๑๖; -*, 
๖๐๔, ๗๔๔, ๘๘๓, ๙๒๑; -คนโกรธทําลายคุณธรรมของ
ตนเอง, ๖๕๒; -ควรใหเทวดาชวยมนุษยดวยคุณธรรมของ

เทวดาเอง มิใชดวยการออนวอน, ๙๕๗–๙๕๘; -ความ

เชื่อม่ันในคุณธรรมเปนระดับโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓; -

คุณธรรมของพระมหากษัตริยหรือผูปกครองบานเมือง, 
๘๗๑; -คุณธรรมของพระโสดาบัน, ๘๘๒–๘๘๕, ๘๙๐–
๙๐๒, ๙๐๒–๙๑๐; -คุณธรรมเดนในระดับตนคือศรัทธา, 
๖๘๒; -คุณธรรมตางๆของกัลยาณมิตร, ๕๗๓; -คุณธรรมท่ี
เปนแกนของอัตถะ3, ๕๔๒; -คุณธรรมที่เปนพื้นใจกับระดับ
แสดงออก, ๗๐๙; -คุณธรรมเปนเครื่องกําหนดวามนุษยกับ
เทวดาใครเหนือกวา, ๙๕๖; -คุณธรรมเปนปาฏิหาริย, ๙๔๘; 
-คุณธรรมพื้นฐานของอารยชน, ๘๗๔, ๘๘๕; -คุณธรรมมา
แทนตบะเปนตน, ๙๖๗; -ทรงสรรเสริญแต่ความก้าวหน้าใน
คุณธรรม, ๘๙๔; -เทียบมนุษย สวรรค อบาย ในแง

คุณธรรม, ๙๕๒, ๙๕๔; -ฝกตนใหกาวไป ไมตองรอเทวดา, 
๙๖๓; -พิชิตมารหรือพรหมจะไหวก็ดวยคุณธรรม, ๙๕๗, 
๙๖๕; -มงคลความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคุณธรรม(อ), ๙๖๑; -
ฤทธิ์อาจขัดขวางการบรรลุคุณธรรมท่ีสูงขึ้นไป, ๙๔๙; -วิธี

คิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม, ๖๕๑–๖๕๓; -สมานัตตตา
ขั้นสูงสุดมุงความเสมอกันโดยธรรม(อ), ๖๐๔; -สัจกิริยา

เปนวิธีหนึ่งซึ่งยอมรับได, ๙๖๗–๙๖๙ 
คุณบท: -คุณบทของพระอรหันต, ๓๖๕; -คุณบทแหงนิพพาน

และเทียบพระธรรม, ๓๓๓ 
คุณประโยชน, ๙๙๗, ๑๐๐๑, ๑๐๑๖ 
คุณภาพ: -คุณภาพของจิตใจ. ดู คุณภาพจิต; -คุณภาพของ

สัมมาทิฏฐิตางกันแตเริ่มถึงที่สุด, ๕๕๗; -คุณภาพทาง

อารมณอยางใหมเม่ือพนความเปนปุถุชน, ๖๗๖; -ผลของ

ตัณหา/ฉันทะตอคุณภาพของงาน, ๙๙๒, ๑๐๒๑ 
คุณภาพจิต, ๔๗๖, ๗๐๐, ๗๐๙, ๗๑๗, ๗๒๒, ๗๒๖, ๗๓๓, 

๗๓๕, ๗๓๖, ๗๔๘, ๗๗๔, ๙๑๓, ๙๖๒, ๕๔๖–๕๔๘; -*, 
๗๔๔; -คิดอดีตอนาคตดวยตัณหาทําลายคุณภาพจิต, 
๖๕๙; -คุณภาพของจิตที่ดีงาม จิตเปนสมาธิและจิตท่ี

สมบูรณ, ๗๘๔–๗๘๗; -คุณภาพจิตมีผลตอความเปนไป

ทางกาย(อ), ๗๘๙; -นิวรณทําลายโพชฌงคสงเสริมคุณภาพ
จิต, ๘๓๓; -ผลกรรมระดับคุณภาพจิต, ๒๖๙; -โยนิโส
มนสิการแบบสร้างเสริมคุณภาพจิต, ๖๗๙; -อธิจิตตสิก

ขา/สมาธิคือการศึกษาดานฝกอบรมพัฒนาคุณภาพจิต, 
๔๗๖, ๘๗๗, ๕๔๖–๕๔๘, ๘๖๙ 

คุณภาพชีวิต: -คุณภาพชีวิตเปนส่ิงประสงคของฉันทะ, ๙๗๖, 
๑๐๑๖, ๑๐๒๐; -คุณภาพชีวิตเปนสิ่งประสงคของฉันทะ(อ), 
๑๐๐๕; -ไตรสิกขาครอบคลุมการสรางเสริมคุณภาพชีวิต, 
๘๗๗; -อยูในความหมายของอัตถะ โดยเฉพาะสัมปรายิกัต
ถะ, ๕๓๗, ๙๘๙ 

คุณลักษณะ, ๕๘๙, ๖๗๗, ดู คุณสมบัติ; -คุณลักษณะของ

โพชฌงคตรงขามกับนิวรณ, ๘๓๓ 
คุณวิเศษ, ๑๒๕, ๓๙๖, ๕๓๗, ๕๔๑, ๙๒๕, ๙๒๘; -ความเป็น

โสดาบันเลิศกว่าคุณวิเศษภายนอก, ๙๐๐; -เปนสิ่งประจักษ
แกตน ไมตองเช่ือตอพระศาสดา, ๖๐๒; -ผูที่ยังอวดก็คือ

ปุถุชนที่ไดคุณวิเศษขั้นโลกีย, ๙๒๘ 
คุณวุฒิ, ๙๔๐ 
คุณสมบัติ, ๑๐๕, ๑๔๗, ๖๓๒, ๖๔๑, ๖๖๕, ๘๒๑, ๕๗๓–๕๗๕; 

-*, ๑๒๑, ๕๖๕; -การเขาใจอรรถธรรมเปนคุณสมบัติสําคัญ
ของคน, ๖๓๗; -คนมีคุณสมบัติเสมอกัน ไดรับผลตางกัน

เพราะมีปจจัยอ่ืนรวมอีก, ๖๗๑; -คุณสมบัติของ

กัลยาณมิตร, ๕๖๙–๕๘๒; -คุณสมบัติของบัณฑิต, ๕๗๐–
๕๗๓; -คุณสมบัติของผู้บําเพ็ญเพียร, ๗๕๗; -คุณสมบัติ

ของผูปฏิบัติกรรมฐานใหไดผลเร็ว(อ), ๘๑๐; -คุณสมบัติ

ของผูสอนอยูในหลักมีกัลยาณมิตร(อ), ๕๖๕; -คุณสมบัติ

ของยอดกัลยาณมิตร, ๕๘๐–๕๘๒; -คุณสมบัติของอุบาสก
ที่ดี, ๙๖๐; -คุณสมบัติที่ทําใหเปนโสดาบัน, ๖๓๗–๖๓๘, ดู 
โสตาปตติยังคะ; -คุณสมบัติพ้ืนฐานของอารยชน, ๘๘๒–
๘๘๕, ๙๐๒–๙๑๐, ดู โสดาบัน; -คุณสมบัติสูงสุดคือ

ปญญา, ๕๘๘; -จัดองคธรรมเขาตางหมวดตามคุณสมบัติ, 
๘๒๔; -จิตท่ีเหมาะแกงานมีคุณสมบัติ8, ๔๘๔; -จิตที่เหมาะ
แกงานมีคุณสมบัติ9, ๗๘๕–๗๘๖; -พระพุทธเจาทรงเปน 

ฌายี ฌานสีลี, ๗๙๓; -ศรัทธาเปนคุณสมบัติสําคัญย่ิงและ
เดนในระดับตนจนถึงขั้นโสดาบัน, ๖๘๒, ๙๐๘–๙๐๙; -

ศรัทธาไมเปนคุณสมบัติของพระอรหันต แตเปนอัสสัทธะ, 
๕๘๙, ๖๐๒ 

คุณสมบัติเปน: -คุณสมบัติของธรรมวาเอหิปสสิโก, ๗๙๘ 
คุมขัง(อุปมาหลุดไดไมติดใจ), ๑๐๐๖–๑๐๐๗ 
คุ้มครองรักษา, ๕๓๖ 
คุมครองสัจจะ. ดู สัจจานุรักษ 
คุมภัย, ๕๗๙ 
คูครอง, ๕๓๗, ๗๒๔, ๗๓๐, ๑๐๖๓ 
คูถ, ๑๐๖๒ 
คู้บรรลังก์, ๘๑๕, ๘๑๗ 
คูสวด: -*, ๙๒๕ 
คูสอง(คูเคียง), ๖๗๔–๖๗๕ 
เคยชิน, ๖๒๖, ๖๖๔, ๖๔๗–๖๔๘, ๗๗๓–๗๗๕; -สรางความ

เคยชินใหมแกจิต, ๗๗๔ 
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เคยยะ, ๑๕๑, ๖๓๖–๖๓๗ 
เครงครัด: -การปฏิบัติเครงครัดท่ีถูกและผิด, ๖๔๐–๖๔๑ 
เครียด, ๘๓๖, ๑๐๖๓ 
เครื่องนุ่งห่ม(ของอัญเดียรถีย์), ๖๗๕ 
เครื่องปรุงของจิต, ๖๔๗, ดู และดู สังขาร 
เคร่ืองผูกมัด, ๖๖๘, ดู และดู สังโยชน 
เคร่ืองผูกมัด,ผูกรัด, ๑๓๙ 
เครื่องมือ, ๕๑๖, ๕๒๗, ๖๘๑, ๕๕๑–๕๕๒ 
เคร่ืองยนต,์ ๑๐๑ 
เครื่องราง, ๙๖๑, ดู ของขลัง,มงคล 
เคร่ืองเล่น(ของเล่น), ๑๐๒๗ 
เครื่องวัด: -เครื่องวัดตัวของโสดาบัน, ๘๙๒; -เคร่ืองวัด

สุขภาพจิตนิวรณ/โพชฌงค, ๘๓๓; -และปุถุชน, ๘๙๓ 
เครื่องหมาย(ความเปนพุทธศาสนิก), ๖๘๒ 
เคร่ืองหยูกยา, ๖๖๗, ดู คิลานปจจัย,เภสัช,ยา 
เคล่ือนไหว(เปนการกระทํา), ๙๗๕ 
เคลือบแคลง. ดู กังขา,วิจิกิจฉา,สงสัย 
เค้ามูล, ๕๙๘ 
เคารพ, ๑๒๓ 
เคารพ,ความ, ๕๙๖, ๖๙๖, ๘๙๗; -*, ๙๐๖; -การเคารพตามอายุ

สมาชิกภาพ, ๙๔๐; -การเคารพตามอาวุโสไมกระทบสังฆ

กรรม, ๙๒๔; -การเคารพพระรัตนตรัยอยูสวนไหนของ

มรรค, ๖๘๒; -ขอบเขตความหมายและแงที่ควรสังเกต, 
๙๒๔; -ขอบเขตความหมายและแงที่ควรสังเกต(อ), ๖๓๗; -
ความเคารพกับเจตนารมณทางสังคม, ๙๒๒–๙๒๕; -ความ
เคารพออมนอมจัดเปนศีล, ๕๖๑; -คารวะ, ๙๓๙; -คารวะ 6, 
๙๓๙; -เคารพกรรมสิทธ์ิ. ดู อทินนาทาน; -ท้ังผูแสดงความ
เคารพและผูรับความเคารพตางก็เคารพกันและกัน, ๙๔๓; -
เทวดาตองเคารพเชื่อฟงเจาบานที่มีคุณธรรม, ๙๕๖; -บุคคล
ที่ทั้งควรคบทั้งควรเคารพ, ๕๗๔; -ผลกรรม, ๒๘๔; -พึง

แยกเคารพกับแสดงความเคารพ, ๙๒๓; -ภิกษุพึงเคารพใน
อาหารบิณฑบาต, ๘๓๕; -มนุษยกับเทวดาพึงเคารพนับถือ
กันและกัน, ๙๕๗; -มนุษยฝกตนแลว เทพพรหมก็เคารพ

บูชา, ๘๖๔; -หลักการเคารพชวยคานหลักพึ่งตน(อ), ๙๕๐ 
เคารพธรรม เคารพวินัย, ๙๒๐, ๙๒๓, ๙๒๙, ๙๓๑, ๙๓๙, 

๙๔๐; -การกราบไหวและเคารพกันโดยสาระก็มุงการเคารพ
ธรรม, ๙๔๓, ๙๒๔ 

เคารพสงฆ: -เปนเจตนารมณทางสังคมของศีล, ๙๓๔; -
พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพสงฆ์, ๙๓๐, ๙๓๙; -พระอรหันต

เปนตัวอยางการเคารพสงฆ, ๓๖๙ 
เคาะระฆัง. ดู ระฆัง 
เคียว, ๖๒๓ 
แค้นเคือง, ๕๙๔, ๘๔๕, ดู โทสะ,พยาบาท,อาฆาต; -วิธีระงับ

ความแคนเคือง, ๖๕๐–๖๕๓ 
แคฝอย,ตน(อุปมา): -*, ๘๓๒ 

แคลงใจ. ดู วิจิกิจฉา,สงสัย 
โค, ๑๔๐, ๑๔๙ 
โค(อุปมา), ๕๘๒, ๖๕๑; -*, ๕๗๙ 
โคจร, ๑๔๓ 
โคจร(สัปปายะ เปนตน), ๓๖, ๕๖๖; -*, ๘๑๑ 
โคตร, ๑๕๑, ๓๑๙, ๗๔๔, ๘๔๗ 
โคตรภูญาณ, ๔๗๙ 
โคถึก(อุปมาเติบแก่แต่กาย), ๕๗๑ 
โคถึก., ๑๔๙ 
โคนไม้, ๑๔๘, ๘๑๕, ๑๐๔๖, ดู รุกขมูล; -กับความสงัดกิเลส, 

๖๗๕ 
โคบาล(อุปมาพหูสูตที่ไดแตสอนเขา), ๕๘๒; -*, ๕๗๙ 
โคมัย(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘ 
โครงเรื่อง(ของ"พุทธธรรม"), ๘๗๓–๘๗๔ 
โครงสราง, ๖๔๗ 
โครักขกรรม, ๗๔๑, ๑๐๔๔ 
โคลนเลน(อุปมาช่วยคนอื่นไม่ได้), ๕๘๐ 
โควัตร, ๔๒๒ 
ใคร. ดู กาม,ราคะ,โลภะ 
ใคร่ครวญ, ๕๙๕, ดู วิมังสา 
ฆนสัญญา, ๗๒ 
ฆนะ(บังอนัตตลักษณะ): -*, ๑๐๕๔ 
ฆราวาส, ๙๓๘, ๖๖๙–๖๗๐ 
ฆราวาสกรรมฐาน: -*, ๖๖๙ 
ฆา,ฆาสัตว, ๘๙๖, ๑๐๐๐, ๗๑๘–๗๑๙; -การฆาไมบาปก็มี

หรือ?, ๑๐๕๓; -ความโลภทรัพยเปนเหตุแหงการฆาได

หรือ?, ๖๖๒; -ฆาตัวตายคืออะไร?, ๑๐๐๑; -พระฆาตัวตาย, 
๔๓๘ 

ฆาตกรรม, ๗๒๖ 
ฆานวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๕๐๖ 
ฆานสัมผัส, ๓๑ 
ฆานสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑ 
ฆานะ, ๒๖, ๓๐, ๑๗๑, ๓๓๐, ๕๐๖, ๖๖๖, ๖๘๙, ดู จมูก; -*, 

๓๔, ๘๔๒ 
ฆานะสัมผัส, ๑๗๒ 
ฆานินทรีย, ๓๖, ๔๗๐ 
โฆษณา, ๕๖๓, ๑๐๖๔ 
งดงาม. ดู งาม 
งดเว้น: -งดเว้นอกุศลเพราะกลัวหรือไม่, ๕๙๗; -ศีลไมแคบแค

งดเวน(อ), ๘๖๘ 
งมงาย, ๑๒๖, ๒๗๘, ๓๑๖, ๔๐๘, ๔๒๓, ๕๘๗, ๕๘๘, ๖๓๖, 

๖๓๗, ๗๕๓, ๘๖๕, ๘๘๔, ๙๐๔, ๙๐๗, ๙๐๙, ๙๑๐, ๙๒๑, 
๙๔๑, ๙๔๓; -*, ๙๐๑; -เก่ียวกับศีลพรต, ๔๒๒; -ภิกษุบาง
รูปอยู่ป่าเพราะงมงาย, ๖๗๒ 

๑๒๐๖  พุทธธรรม 

 

เคียว, ๖๒๖ 
แค้นเคือง, ๕๙๖, ๘๔๘, ดู โทสะ,พยาบาท,อาฆาต; -วิธีระงับ

ความแคนเคือง, ๖๕๓–๖๕๖ 
แคฝอย,ตน(อุปมา): -*, ๘๓๕ 
แคลงใจ. ดู วิจิกิจฉา,สงสัย 
โค, ๑๔๑, ๑๕๐ 
โค(อุปมา), ๕๘๔, ๖๕๔; -*, ๕๘๑ 
โคจร, ๑๔๔ 
โคจร(สัปปายะ เปนตน), ๓๖, ๕๖๘; -*, ๘๑๔ 
โคตร, ๑๕๒, ๓๒๑, ๗๔๗, ๘๕๐ 
โคตรภูญาณ, ๔๘๑ 
โคถึก(อุปมาเติบแก่แต่กาย), ๕๗๓ 
โคถึก., ๑๕๐ 
โคนไม้, ๑๔๙, ๘๑๘, ๑๐๕๑, ดู รุกขมูล; -กับความสงัดกิเลส, 

๖๗๘ 
โคบาล(อุปมาพหูสูตที่ไดแตสอนเขา), ๕๘๔; -*, ๕๘๑ 
โคมัย(อุปมา), ๘๓๙–๘๔๑ 
โครงเร่ือง(ของ"พุทธธรรม"), ๘๗๖–๘๗๗ 
โครงสราง, ๖๕๐ 
โครักขกรรม, ๗๔๔, ๑๐๔๙ 
โคลนเลน(อุปมาช่วยคนอ่ืนไม่ได้), ๕๘๒ 
โควัตร, ๔๒๔ 
ใคร. ดู กาม,ราคะ,โลภะ 
ใคร่ครวญ, ๕๙๗, ดู วิมังสา 
ฆนสัญญา, ๗๒ 
ฆนะ(บังอนัตตลักษณะ): -*, ๑๐๕๙ 
ฆราวาส, ๙๔๑, ๖๗๒–๖๗๓ 
ฆราวาสกรรมฐาน: -*, ๖๗๒ 
ฆา,ฆาสัตว, ๘๙๙, ๑๐๐๓, ๗๒๑–๗๒๒; -การฆาไมบาปก็มี

หรือ?, ๑๐๕๘; -ความโลภทรัพยเปนเหตุแหงการฆาได

หรือ?, ๖๖๕; -ฆาตัวตายคืออะไร?, ๑๐๐๔; -พระฆาตัวตาย, 
๔๔๐ 

ฆาตกรรม, ๗๒๙ 
ฆานวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๒, ๕๐๘ 
ฆานสัมผัส, ๓๑ 
ฆานสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑ 
ฆานะ, ๒๖, ๓๐, ๑๗๒, ๓๓๒, ๕๐๘, ๖๖๙, ๖๙๒, ดู จมูก; -*, 

๓๔, ๘๔๕ 
ฆานะสัมผัส, ๑๗๓ 
ฆานิน- ทรีย์, ๔๗๒ 
ฆานินทรีย, ๓๖ 
โฆษณา, ๕๖๕, ๑๐๖๙ 
งดงาม. ดู งาม 
งดเว้น: -งดเว้นอกุศลเพราะกลัวหรือไม่, ๕๙๙; -ศีลไมแคบแค

งดเวน(อ), ๘๗๑ 

งมงาย, ๑๒๗, ๒๗๙, ๓๑๘, ๔๑๐, ๔๒๕, ๕๘๙, ๕๙๑, ๖๓๙, 
๖๔๐, ๗๕๖, ๘๖๘, ๘๘๗, ๙๐๗, ๙๑๐, ๙๑๒, ๙๑๓, ๙๒๔, 
๙๔๔, ๙๔๖; -*, ๙๐๔; -เก่ียวกับศีลพรต, ๔๒๔; -ภิกษุบาง
รูปอยู่ป่าเพราะงมงาย, ๖๗๕ 

งอกงาม, ๑๐๗๑, ๖๘๖–๖๘๗, ดู เจริญ,ฝกอบรม,พัฒนา,
ภาวนา,สิกขา,; -ความงอกงามทางอารมณและพุทธิปญญา, 
๘๗๒; -ความงอกงามแหงปญญาและกุศลธรรม, ๖๘๐; -

ความเจริญงอกงามของเด็ก, ๖๘๐ 
งาน, ๕๒๙, ๕๔๙, ๕๕๖, ๖๔๙, ๘๐๓, ๘๐๕, ๘๓๖, ๘๓๙, ๖๕๑–

๖๕๒, ๗๔๗–๗๔๙, ดู กรรม,กัมมันตะ,กิจ,ฉันทะ,วิริยะ,
สัมมาอาชีวะ,อาชีวะ,อุฏฐานสัมปทา; -กรรมฐาน, ๘๐๗; -

คุณสมบัติกับการถูกเลือกไปทํางาน, ๖๗๕; -งานกับ

อิริยาบถ(อ), ๘๒๑; -งานของพระอรหันต-เทศนา ศึกษา 

ปกครอง, ๓๗๑; -งานของโยนิโสมนสิการ 2 ชวง, ๖๗๙; -
งานฆราวาสกับงานบรรพชาอยางไหนมีผลมาก, ๖๗๒–
๖๗๓; -งานในฐานะปลิโพธของกรรมฐาน, ๘๐๗; -งานเพื่อ
งานหรืองานเพื่อผลประโยชน, ๑๐๖๙; -งานไม่อากูลเป็น
อุดมมงคล, ๗๔๘; -ฉันทะและวิริยะกับงาน, ๗๙๙–๘๐๑; -
ถูกกระทบจากภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๙; -ทบทวน

ความหมายของงาน(อ), ๔๐๘; -เปนเหตุปรารภใหเกียจ

ครานหรือเพียรก็ได, ๖๕๑–๖๕๒; -ลักษณะเดนของสมาธิ

คือจิตควรแกงาน, ๗๘๘, ๘๗๑; -สติกําหนดงาน, ๗๗๓; -
สมาธิชวยใหงานมีประสิทธิภาพ, ๗๙๒; -อานาปานสติชวย
เก้ือกูล, ๘๑๖; -อิทธิบาทชวยใหทํางานอยางสุขและได

ความสําเร็จ, ๘๐๓ 
งาม,ความ: -ความงามกับฉันทะ, ๑๐๐๔–๑๐๐๖; -คุณคางอก

งามของชีวิตเมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๘๐; -งามในเบื้องต้น 
ท่ามกลาง ท่ีสุด, ๕๗๙, ๘๙๘; -ในดินแดนแหงกิจกรรมทาง
จิตปญญา, ๘๘๑ 

ง่าย: -พระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ง่าย ไม่มีเง่ือนงํา, ๖๐๓ 
งู, ๖๖๐, ๑๐๓๖ 
เงาหนา(อุปมา), ๗๘๘–๗๘๙ 
เงิน,เงินทอง, ๕๒๙, ๑๐๑๖, ๑๐๓๑; -ตายเอาไปไม่ได,้ ๓๒๒ 
เงินเดือน, ๙๙๒, ๑๐๒๖ 
เงียบเสียง, ๖๗๗, ดูปา,สงัด 
เงื่อนไข: -คําสอนท่ีมีเง่ือนไขควรลอกมาใหชัด, ๖๗๘; -ผลงาน

ไมเปนที่ตองการของตัณหา แตเปนเพียงเงื่อนไขใหตอง

ทํางาน, ๙๗๔–๑๐๒๗; -วิภัชชวาท แงจําแนกโดยเงื่อนไข, 
๖๖๗–๖๖๙ 

เง่ือนงํา: -การตอบปญหาที่มีและไมมีเง่ือนงํา, ๖๖๙; -ธรรมทรง
ประกาศไว้ชัดไม่มีเงื่อนไข, ๖๐๓ 

เงื่อนปม, ๑๒๑, ๑๒๘ 
เงื่อนปมแหงทุกข, ๘๔๘ 
แง,แงดาน, ๖๗๐, ๖๖๓–๖๖๔, ดู วิภัชชวาท; -*, ๖๘๓ 
แงเดียว-หลายแง: -หลายแง. ดู วิภัชชวาท 
แงมุม. ดู วิภัชชวาท 



 
ดัชนี  ๑๒๐๗ 

งอกงาม, ๑๐๖๖, ๖๘๓–๖๘๔, ดู เจริญ,ฝกอบรม,พัฒนา,
ภาวนา,สิกขา,; -ความงอกงามของเด็ก, ๖๗๗; -ความงอก

งามทางอารมณและพุทธิปญญา, ๘๖๙; -ความงอกงามแหง

ปญญาและกุศลธรรม, ๖๗๗ 
งาน, ๕๒๗, ๕๔๗, ๕๕๔, ๖๔๖, ๘๐๐, ๘๐๒, ๘๓๓, ๘๓๖, 

๖๔๘–๖๔๙, ๗๔๔–๗๔๖, ดู กรรม,กัมมันตะ,กิจ,ฉันทะ,
วิริยะ,สัมมาอาชีวะ,อาชีวะ,อุฏฐานสัมปทา; -กรรมฐาน, 
๘๐๔; -คุณสมบัติกับการถูกเลือกไปทํางาน, ๖๗๒; -งานกับ
อิริยาบถ(อ), ๘๑๘; -งานของพระอรหันต-เทศนา ศึกษา 

ปกครอง, ๓๖๙; -งานของโยนิโสมนสิการ 2 ชวง, ๖๗๖; -
งานฆราวาสกับงานบรรพชาอยางไหนมีผลมาก, ๖๖๙–
๖๗๐; -งานในฐานะปลิโพธของกรรมฐาน, ๘๐๔; -งานเพื่อ
งานหรืองานเพื่อผลประโยชน, ๑๐๖๔; -งานไม่อากูลเป็น
อุดมมงคล, ๗๔๕; -ฉันทะและวิริยะกับงาน, ๗๙๖–๗๙๘; -
ถูกกระทบจากภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; -ทบทวน

ความหมายของงาน(อ), ๔๐๖; -เปนเหตุปรารภใหเกียจ

ครานหรือเพียรก็ได, ๖๔๘–๖๔๙; -ลักษณะเดนของสมาธิ

คือจิตควรแกงาน, ๗๘๕, ๘๖๘; -สติกําหนดงาน, ๗๗๐; -
สมาธิชวยใหงานมีประสิทธิภาพ, ๗๘๙; -อานาปานสติชวย
เก้ือกูล, ๘๑๓; -อิทธิบาทชวยใหทํางานอยางสุขและได

ความสําเร็จ, ๘๐๐ 
งาม,ความ: -ความงามกับฉันทะ, ๑๐๐๑–๑๐๐๓; -คุณคางอก

งามของชีวิตเมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๗; -งามใน
เบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด, ๕๗๗, ๘๙๕; -ในดินแดนแหง
กิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘ 

ง่าย: -พระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ง่าย ไม่มีเง่ือนงํา, ๖๐๑ 
งู, ๖๕๗, ๑๐๓๑ 
เงาหนา(อุปมา), ๗๘๕–๗๘๖ 
เงิน,เงินทอง, ๕๒๗, ๑๐๑๓, ๑๐๒๖; -ตายเอาไปไม่ได,้ ๓๒๐ 
เงินเดือน, ๙๘๙, ๑๐๒๑ 
เงียบเสียง, ๖๗๔, ดูปา,สงัด 
เง่ือนไข: -คําสอนท่ีมีเงื่อนไขควรลอกมาใหชัด, ๖๗๕; -ผลงาน

ไมเปนที่ตองการของตัณหา แตเปนเพียงเงื่อนไขใหตอง

ทํางาน, ๙๗๑–๑๐๒๒; -วิภัชชวาท แงจําแนกโดยเงื่อนไข, 
๖๖๔–๖๖๖ 

เงื่อนงํา: -การตอบปญหาที่มีและไมมีเงื่อนงํา, ๖๖๖; -ธรรมทรง
ประกาศไว้ชัดไม่มีเงื่อนไข, ๖๐๑ 

เง่ือนปม, ๑๒๐, ๑๒๗ 
เง่ือนปมแหงทุกข, ๘๔๕ 
แง,แงดาน, ๖๖๗, ๖๖๐–๖๖๑, ดู วิภัชชวาท; -*, ๖๘๐ 
แงเดียว-หลายแง: -หลายแง. ดู วิภัชชวาท 
แงมุม. ดู วิภัชชวาท 
แงเสีย. ดู อาทีนวะ 
โง่,โง่เขลา,โง่เง่า, ๕๔๑, ๖๗๒; -*, ๕๘๖; -ไม่ถึงตัวโตก็ไม่เป็น

ผู้ใหญ่, ๕๗๑ 

จงกรม, ๖๗๔, ๗๕๖; -*, ๘๑๘ 
จงใจ,ความ, ๙๙ 
จงรักภักดี, ๑๐๒๘ 
จตุกกนัย(ฌาน), ๔๒๔, ๘๒๑ 
จตุกกะ(อานาปานสติ): -*, ๘๑๖ 
จตุตถฌาน, ๔๒๔, ๔๔๖, ๖๐๒, ๗๗๙, ๘๐๖, ๘๑๓, ๑๐๒๕, 

๑๐๖๑, ๑๐๖๘, ๘๒๑; -*, ๔๕๔, ๘๙๘; -เก่ียวกับองคฌาน, 
๘๒๖–๘๒๗; -ใชประโยชนไดเอนกประสงค, ๔๕๕; -ไดจตุตถ
ฌานแลวบรรลุอรหันตยังเปนปญญาวิมุต, ๔๕๕; -ในใน
คราวตรัสรู้, ๘๕๑; -พระพุทธเจาปรินิพพานเมื่อออกจาก

ฌานน้ี(อ), ๔๓๕; -สมาธิในอรูปฌานเปนระดับจตุตถฌาน, 
๔๕๕, ๔๘๕; -สุทธาวาส(อ), ๔๒๘ 

จตุตถฌานสุข, ๑๐๒๕ 
จตุธาตุววัฏฐาน, ๘๐๖, ๘๐๗–๘๐๙ 
จตุมคฺค: -*, ๘๓๙ 
จตุมรรค(ต่างกับอัฏฐังคิกมรรคอย่างไร), ๘๓๙ 
จตุโวการภพ, ๑๗๒ 
จน. ดู ยากจน 
จมอยู่ในโคลนเลน(อุปมา), ๕๘๐ 
จมูก, ๘๕, ๓๙๒, ๓๙๓, ๔๗๑, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๕๗, ๗๗๓, 

๙๐๑, ๑๐๒๖, ๑๐๓๐; -*, ๑๐๓๒; -เปนกรรมเกา, ๘๗๘ 
จร(ความหมายของ"จริยะ"): -*, ๕๓๓ 
จรณะ, ๔๗๕, ๘๙๑ 
จรถ ภิกฺขเว จาริกํ, ๗๙๒ 
จรรย(=จริย), ๕๓๓ 
จรรยาบรรณ: -*, ๙๑๘; -จรรยาบรรณของนักบวช, ๕๘๐, ๗๓๔ 
จริง,ความ, ๕๒๖, ดู ธรรม,สัจจะ; -ความจริงเปดเผยตัวอยู

ตลอดเวลา, ๗๗๔; -ความจริงมีอยูตามธรรมดา, ๗๕๕–
๗๕๖; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; -

พระพุทธเจาสอนความจริงที่เปนประโยชน, ๘๔๗; -วิภัช

ชวาท พอดี ตรง เทาความจริง, ๖๗๒; -เห็นตามเปนจริง=
เห็นทั้งคุณและโทษ, ๖๔๒–๖๔๕ 

จริง-เท็จ: -ความรูขั้นความเชื่อและเหตุผลยังไมแน, ๕๙๓ 
จริต, ๖๕๓; -กรรมฐานเหมาะกับจริต อยาถือตายตัว, ๘๐๙; -

ตรวจสอบจริตกอนบอกกรรมฐาน, ๘๐๘; -ประเภท

ลักษณะทั่วไปและกรรมฐานท่ีเหมาะ, ๘๐๖–๘๐๙ 
จริต,เสีย, ๖๗๒ 
จริตนิสัย, ๗๕๑ 
จริมจิต,จริมวิญญาณ: -*, ๓๙๔ 
จริย,จริยะ, ๖๘๗; -วิเคราะหศัพทพรหมจริยะ(อ), ๕๓๓ 
จริยธรรม, ๑๑๒, ๑๑๕, ๑๒๔, ๑๒๗, ๔๙๐, ๕๓๓, ๕๙๑, ๗๐๔, 

๘๔๔, ๙๘๕, ๙๘๘; -กิจกรรมที่เกิดจากตัณหากับฉันทะ, 
๙๘๙–๙๙๑; -คริสตวาเกิดคร้ังเดียว(อ), ๗๑๔; -ความดี

ความชั่ว, ๒๔๕; -ความแตกตางระหวางจริยธรรมแบบพุทธ
กับแบบเทวนิยม, ๗๑๘; -ความสําเร็จของปจจัยทางสังคม, 
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๕๒๙; -ความสุขจําเปนสําหรับจริยธรรม, ๔๙๖, ๑๐๒๓, 
๑๐๕๘–๑๐๕๙; -ความหิวเปนกลางทางจริยธรรม, ๙๙๓, 
๙๙๘; -คํากลาวหาวาพุทธศาสนาเปนจริยธรรมแหง

ความคิด, ๗๑๓; -คําจํากัดความแงท่ีสัมพันธกับสัจธรรม, 
๕๓๕–๕๓๖; -คุณคาทางจริยธรรมของหลักกรรมตัดสิน

ดวยความเพียรพยายาม, ๒๘๘; -คุณคาทางจริยธรรมของ
หลักขันธ๕, ๒๕; -คุณคาทางจริยธรรมของหลักปฏิจจสมุป
บาท, ๑๕๘; -จริยธรรมกับการปฏิบัติธรรม, ๑๐๕๘; -

จริยธรรมขั้นความคิดกับขั้นปฏิบัติการ, ๗๐๙; -จริยธรรม

ความหมายกวางกวาศีลธรรม, ๕๓๕–๕๓๖; -จริยธรรมคือ
การใชกฎธรรมชาติใหเปนประโยชน, ๕๓๔; -จริยธรรมใน

ดินแดนกิจกรรมทางจิตปญญาของมนุษย, ๘๗๘; -

จริยธรรมพูดตามสมมติสัจจะ, ๑๖๕; -จุดหมายของ

จริยธรรม, ๕๓๖, ดูอัตถะ; -ในพุทธศาสนา พัฒนาการทาง
กายไมแยกจากจริยธรรม(อ), ๘๖๙; -ในพุทธศาสนา สัจ

ธรรมโยงถึงจริยธรรมเสมอ, ๕๐๑; -ในภาษาไทยจริยธรรม
ยังมีความหมายสับสน, ๕๓๕; -ปญหาทางจริยธรรมตอบ

งายดวยวิภัชชวิธี, ๘๗๘; -ผลทางจริยธรรมของตัณหากับ

ฉันทะ, ๙๙๐–๙๙๒; -พรหมจรรย=จริยธรรมประเสริฐ=

พุทธจริยธรรม, ๕๓๔, ๘๙๕; -พระโสดาบันมีความเขมแข็ง
ทางจริยธรรม, ๘๘๘, ๙๐๓, ๙๑๑, ๙๕๗, ๙๖๕; -พุทธธรรม
อาจจัดแยกเปนสัจธรรมและจริยธรรม, ๑๐; -มรรค=

จริยธรรมทั้งหมด, ๕๒๕, ๘๕๓, ๘๖๗; -มรรคในฐานะพุทธ
จริยธรรม, ๕๓๒–๕๓๖; -ระบบจริยธรรมพุทธวา กายวาจา
สัมพันธกับใจ, ๗๑๕; -ลักษณะการปฏิบัติหนาที่ของสติ, 
๗๖๓; -วิเคราะหศัพทและความหมาย, ๖๘๗, ๕๓๓–๕๓๔; 
-สติหรืออัปปมาทในแงจริยธรรม, ๗๕๙, ๗๖๓; -สรุป

จริยธรรม, ๑๑๕๔; -สัจกิริยาแสดงวาจริยธรรมยังมั่นคงใน
สังคม, ๙๖๙; -อัตตาและอนัตตาในแงจริยธรรม, ๔๔๐ 

จริยศึกษา, ๕๓๓ 
จริยา, ๗๖๑; -*, ๕๓๓ 
จริยา(คูกับจริต), ๗๙๒, ๘๐๓; -ตรวจสอบจริยากอนบอก

กรรมฐาน, ๘๐๘ 
จริยาวัตร, ๙๕๑ 
จอกแหน, ๖๕๑, ๗๘๖ 
จองจํา, ๘๖, ๗๒๕ 
จองล้างภายใน, ๒๖๔ 
จอแจ, ๖๕๖–๖๕๗ 
จอมปลวก, ๗๓๐ 
จักข,ุ ๑๐๙ 
จักข,ุจักษุ, ๒๖, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๒๖๔, ๓๙๓, ๕๐๖, ๕๒๕, 

๕๔๑, ๕๕๖, ๖๓๒, ๖๖๖, ๖๘๙, ๗๕๕, ๗๘๓, ๘๓๓, ๘๔๑, 
๙๗๙; -*, ๓๔ 

จักขุนทรีย, ๓๖, ๔๗๐, ๗๕๕ 
จักขุประสาท, ๔๗๗ 

จักขุวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๓๓๑, ๔๖๕, ๔๗๗, ๕๐๖, ๖๓๒, 
๘๔๑, ๙๗๙ 

จักขุสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒, ๔๖๕, ๘๔๑ 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑ 
จักร(ในรอยพระพุทธบาท), ๙๗๐ 
จักร(สําหรับสังหาร), ๘๙๖ 
จักรแกว, ๑๐๒๗ 
จักรพรรดิ, ๕๔๗; -*, ๘๙๙; -ตัวอยางสุขอยางเย่ียมของมนุษย, 

๑๐๒๗–๑๐๒๘; -มีหนาที่จุนเจือคนยากไร, ๗๓๓; -โสดา

ปตติผลเลิศลํ้ากวาความเปนจักรพรรด,ิ ๘๘๖ 
จักรวรรดิวัตร, ๕๔๗, ๗๕๓, ๘๗๑ 
จักรวาล, ๙๑๑, ๙๕๒, ๙๕๗ 
จักษุ, ๒๓๓, ดู จักขุ 
จัณฑาล, ๒, ๑๔๑, ๔๘๙ 
จัดการ, ๖๓๑, ๗๔๑, ๘๗๓, ๑๐๔๔ 
จัดหมวดหมู,จัดประเภท, ๖๒๙ 
จันทนแดง(อุปมา): -*, ๘๓๒ 
จันทร์, ๓๓๘, ๓๔๒, ๘๐๑, ๘๒๐, ๘๒๗, ๘๙๖, ๙๔๕ 
จับผิด: -*, ๕๘๖ 
จับหลักจับประเด็น: -*, ๖๘๐ 
จาคสัมปทา, ๕๓๘, ๗๔๒, ๙๑๒; -*, ๕๘๗ 
จาคะ, ๒๒๖, ๒๗๕, ๕๖๙, ๕๗๒, ๕๗๓, ๗๔๑, ๘๐๕, ๘๘๒, 

๘๘๓, ๘๘๕, ๘๙๙, ๙๐๐, ๙๒๙, ๑๐๔๔, ๘๘๖–๘๘๘, 
๘๙๑–๘๙๒; -*, ๒๔๒, ๕๘๗; -ความหมายสําหรับอุบาสก, 
๙๐๐ 

จาคานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙ 
จาตุมหาราชิกา, ๓๔๐; -*, ๙๕๒ 
จารก(คุก), ๒๒๙ 
จาริก, ๔๐๕, ๕๓๒, ๕๓๓, ๕๙๐, ๕๙๒; -ภิกษุจาริกไปรูปเดียว

ในทางท่ีผิดก็ม,ี ๖๖๔; -ใหภิกษุจาริกไปเพื่อพหูชน, ๗๙๒ 
จารึก,จารึกศิลา(อโศก), ๗๕๓; -*, ๗๕๓ 
จํา. ดู สติ,สัญญา; -*, ๗๖๓ 
จํา,ความ, ๑๐๕ 
จําแนก(วิภัชชวาท), ๖๒๙, ๖๓๒, ๖๖๑–๖๖๖ 
จําแนกแจกธรรม, ๗๕๗ 
จําแนกตอบ. ดูวิภัชชพยากรณ 
จําพรรษา, ๘๑๔ 
จําเพาะตน(รู้ประจักษ์ เลยขั้นศรัทธา), ๖๐๑ 
จําเลย, ๗๗๐, ๙๓๓ 
จําหมาย,ความ, ๗๒ 
จิต, ๑๓, ๒๕, ๔๑, ๖๘, ๑๐๑, ๑๐๕, ๒๔๕, ๒๘๙, ๔๗๖, ๔๘๔, 

๔๙๗, ๕๗๙, ๕๙๑, ๕๙๙, ๖๒๔, ๖๕๐, ๖๖๒, ๖๖๘, ๖๗๓, 
๖๘๖, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๑๐, ๗๔๗, ๗๕๖, ๗๖๓, ๗๖๗, ๗๖๙, 
๗๗๐, ๘๑๔, ๘๒๔, ๘๒๖, ๘๓๓, ๘๓๙, ๘๖๐, ๘๖๒, ๙๓๓, 
๙๖๕, ๑๐๐๙, ๑๐๒๕, ๑๐๔๗, ๙๗๘–๙๘๐, ๑๐๑๖–๑๐๑๗, 

๑๒๐๘  พุทธธรรม 

 

จักข,ุจักษุ, ๒๖, ๒๗, ๓๐, ๑๗๒, ๒๖๕, ๓๙๕, ๕๐๘, ๕๒๗, 
๕๔๓, ๕๕๘, ๖๓๕, ๖๖๙, ๖๙๒, ๗๕๘, ๗๘๖, ๘๓๖, ๘๔๔, 
๙๘๒; -*, ๓๔ 

จักขุนทรีย, ๓๖, ๔๗๒, ๗๕๘ 
จักขุประสาท, ๔๗๙ 
จักขุวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๒, ๓๓๓, ๔๖๗, ๔๗๙, ๕๐๘, 

๖๓๕, ๘๔๔, ๙๘๒ 
จักขุสัมผัส, ๓๑, ๑๗๓, ๔๖๗, ๘๔๔ 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑ 
จักร(ในรอยพระพุทธบาท), ๙๗๓ 
จักร(สําหรับสังหาร), ๘๙๙ 
จักรแกว, ๑๐๓๒ 
จักรพรรดิ, ๕๔๙; -*, ๙๐๒; -ตัวอยางสุขอยางเย่ียมของมนุษย, 

๑๐๓๒–๑๐๓๓; -มีหนาท่ีจุนเจือคนยากไร, ๗๓๖; -โสดา

ปตติผลเลิศลํ้ากวาความเปนจักรพรรด,ิ ๘๘๙ 
จักรวรรดิวัตร, ๕๔๙, ๗๕๖, ๘๗๔ 
จักรวาล, ๙๑๔, ๙๕๕, ๙๖๐ 
จักษุ, ๒๓๔, ดู จักขุ 
จัณฑาล, ๒, ๑๔๒, ๔๙๑ 
จัดการ, ๖๓๔, ๗๔๔, ๘๗๖, ๑๐๔๙ 
จัดหมวดหมู,จัดประเภท, ๖๓๒ 
จันทนแดง(อุปมา): -*, ๘๓๕ 
จันทร์, ๓๔๐, ๓๔๔, ๘๐๔, ๘๒๓, ๘๓๐, ๘๙๙, ๙๔๘ 
จับผิด: -*, ๕๘๙ 
จับหลักจับประเด็น: -*, ๖๘๓ 
จาคสัมปทา, ๕๔๐, ๗๔๕, ๙๑๕; -*, ๕๙๐ 
จาคะ, ๒๒๗, ๒๗๖, ๕๗๒, ๕๗๔, ๕๗๕, ๗๔๔, ๘๐๘, ๘๘๕, 

๘๘๖, ๘๘๘, ๙๐๒, ๙๐๓, ๙๓๒, ๑๐๔๙, ๘๘๙–๘๙๑, 
๘๙๔–๘๙๕; -*, ๒๔๓, ๕๙๐; -ความหมายสําหรับอุบาสก, 
๙๐๓ 

จาคานุสติ, ๘๐๘, ๘๑๐–๘๑๒ 
จาตุมหาราชิกา, ๓๔๒; -*, ๙๕๕ 
จารก(คุก), ๒๓๐ 
จาริก, ๔๐๗, ๕๓๔, ๕๓๕, ๕๙๒, ๕๙๔; -ภิกษุจาริกไปรูปเดียว

ในทางที่ผิดก็มี, ๖๖๗; -ใหภิกษุจาริกไปเพื่อพหูชน, ๗๙๕ 
จารึก,จารึกศิลา(อโศก), ๗๕๖; -*, ๗๕๖ 
จํา. ดู สติ,สัญญา; -*, ๗๖๖ 
จํา,ความ, ๑๐๕ 
จําแนก(วิภัชชวาท), ๖๓๒, ๖๓๕, ๖๖๔–๖๖๙ 
จําแนกแจกธรรม, ๗๖๐ 
จําแนกตอบ. ดูวิภัชชพยากรณ 
จําพรรษา, ๘๑๗ 
จําเพาะตน(รู้ประจักษ์ เลยขั้นศรัทธา), ๖๐๔ 
จําเลย, ๗๗๓, ๙๓๖ 
จําหมาย,ความ, ๗๒ 

จิต, ๑๓, ๒๕, ๔๑, ๖๘, ๑๐๑, ๑๐๕, ๒๔๖, ๒๙๑, ๔๗๘, ๔๘๖, 
๔๙๙, ๕๘๑, ๕๙๓, ๖๐๑, ๖๒๗, ๖๕๓, ๖๖๕, ๖๗๑, ๖๗๖, 
๖๘๙, ๖๙๒, ๗๐๕, ๗๑๓, ๗๕๐, ๗๕๙, ๗๖๖, ๗๗๐, ๗๗๒, 
๗๗๓, ๘๑๗, ๘๒๗, ๘๒๙, ๘๓๖, ๘๔๒, ๘๖๓, ๘๖๕, 
๙๓๖, ๙๖๘, ๑๐๑๒, ๑๐๓๐, ๑๐๕๒, ๙๘๑–๙๘๓, ๑๐๑๙–
๑๐๒๑, ๑๐๓๓–๑๐๓๔; -กอปญหาเกิดโรคจิต เพราะ

ทํางานดวยตัณหา แตสุขภาพจิตดีเม่ือทํางานดวยฉันทะ, 
๙๙๕; -กอปญหาเกิดโรคจิต เพราะทํางานดวยตัณหาแต

สุขภาพจิตดีเมื่อทํางานดวยฉันทะ, ๑๐๑๑; -กอปญหาเกิด

โรคจิตเพราะทํางานดวยตัณหา แตสุขภาพจิตดีเม่ือทํางาน

ดวยฉันทะ, ๑๐๒๔; -กายจิตสัมพันธถึงขั้นจิตชวยกาย(อ), 
๗๙๒; -กายเหนื่อย จิตฟุงซาน กายสงบ จิตตั้งม่ัน, ๗๘๔–
๗๘๕; -การแกนิสัยความสั่งสมเคยชินของจิต, ๖๕๐–๖๕๑; 
-การชําระจิตมีความสําคัญในการแกปญหา, ๘๗๕; -การตั้ง
จิตในการฟงธรรม(อ), ๕๘๙; -การตั้งจิตในการแสดงธรรม, 
๕๘๐; -การตั้งจิตไว้ผิดเป็นเหตุแห่งกรรมชั่วตั้งจิตไว้ชอบ
เป็นเหตุแห่งกรรมดี, ๖๒๓; -การเตรียมจิตให้พร้อมที่จะฟัง
อริยสัจ ด้วยการฟังอนุปุพพิกถา, ๘๔๙; -การทําจิตใหเปน
สมาธิและพัฒนาเปนข้ันๆ, ๗๘๔–๗๘๕; -การปฏิบัติต่อจิต
ในการเจริญสมาธิ, ๘๑๙, ๘๓๙–๘๔๑; -กําหนดจิตด้วยจิต, 
๖๐๑; -เก้ือกูลแกจิตแกคุณภาพจิต. ดู กุศล; -ความขัดแยง
ในจิตใจเพราะกามสุข, ๑๐๖๐; -คําสอนดานจิตและปญญา
เปนดานใน, ๘๗๓; -จิต89หรือ121, ๒๗; -จิตกับผลเสียที่
เกิดจากนิวรณ, ๗๘๖, ๗๘๗–๗๘๙; -จิตขณะบรรลุมรรค
ผล, ๔๘๘; -จิตจะเปนสมาธิตองอาศัยอาหารใหกายมีกําลัง
(อ), ๔๕๓; -จิตที่เปนสมาธิสมบูรณขั้นฌานหรือจิตที่ควร

นําไปใชงานมีองคคือคุณสมบัติ, ๗, ๔๔๓, ๔๕๓, ๔๕๘, 
๗๘๗; -จิตที่มีตอในใจไม่น้อมไปเพื่อเพียร, ๕๙๙; -จิตทีสติ
ทํากิจสมถะและวิปสสนา, ๗๗๙; -จิตในความหมายของ

กรรมฐาน, ๘๐๗–๘๐๘; -จิตในความหมายของสมาธิ, 
๗๘๒–๗๘๓; -จิตในจิต และจิตในจิตภายนอก, ๗๗๑; -*, 
๗๗๐; -จิตในเร่ืองสติปฏฐานและการเปนจุดที่กําหนดของ

สติ, ๗๖๒, ๗๗๐, ๗๖๘–๗๖๙; -จิตในเวลาที่สติและโยนิโส
มนสิการทํางานในวิปสสนา, ๗๘๑; -จิตเปนกรรมนีย, ๗๙๒, 
ดู กัมมนียะ,ควรแกงาน; -จิตเป็นสมาธิตอนจะตรัสรู้และหลุด
พ้นแล้ว, ๘๕๔; -จิตเป็นสมาธิอาศัยสุขและสืบจากโยนิโส
มนสิการได้, ๖๒๔; -จิตผองใสไปสุคติ, ๙๓๒; -จิตพ้นจากอา
สวะไม่ใช่ด้วยปรารถนาเอา, ๓๒๐; -จิตไม่ตั้งมั่น วุ่นวาย, 
๖๗๖; -จิตไม่ถูกอารมณ์ครอบงําก็ตั้งมั่น, ๔๗๑; -จิตและ

ปญญา, ๑๐๑๐; -จิตและปญญาในกระบวนการศึกษา,หรือ
พัฒนาคน, ๘๘๑; -จิตหลุดพน ความหลุดพนของจิต. ดู เจ

โตวิมุตติ; -ใชปญญาชําระจิต, ๑๐๑๑; -ไดสุขอยางใดก็ตาม 

จึงพึงเปนอิสระ ไมหมกติด, ๑๐๖๕; -ถาไมมีทางออก

สําหรับผูผิดหวังจากกามสุขจะเกิดปญหาจิตอยางหนัก, 
๑๐๗๐; -ทําจิตใหบริสุทธ์ิ ชําระจิต. ดู ปญญา,สจิตตปริ
โยทปนะ,อธิปญญาสิกขา; -นิวรณทําลาย โพชฌงคสงเสริม



 
ดัชนี  ๑๒๐๙ 

๑๐๒๘–๑๐๒๙; -กอปญหาเกิดโรคจิต เพราะทํางานดวย

ตัณหา แตสุขภาพจิตดีเมื่อทํางานดวยฉันทะ, ๙๙๒; -กอ

ปญหาเกิดโรคจิต เพราะทํางานดวยตัณหาแตสุขภาพจิตดี

เม่ือทํางานดวยฉันทะ, ๑๐๐๘; -กอปญหาเกิดโรคจิตเพราะ
ทํางานดวยตัณหา แตสุขภาพจิตดีเมื่อทํางานดวยฉันทะ, 
๑๐๒๐; -กายจิตสัมพันธถึงขั้นจิตชวยกาย(อ), ๗๘๙; -กาย
เหนื่อย จิตฟุงซาน กายสงบ จิตต้ังมั่น, ๗๘๑–๗๘๒; -การ
แกนิสัยความสั่งสมเคยชินของจิต, ๖๔๗–๖๔๘; -การชําระ
จิตมีความสําคัญในการแกปญหา, ๘๗๒; -การตั้งจิตในการ
ฟงธรรม(อ), ๕๘๖; -การตั้งจิตในการแสดงธรรม, ๕๗๘; -
การตั้งจิตไว้ผิดเป็นเหตุแห่งกรรมชั่วตั้งจิตไว้ชอบเป็นเหตุ
แห่งกรรมดี, ๖๒๐; -การเตรียมจิตให้พร้อมที่จะฟังอริยสัจ 
ด้วยการฟังอนุปุพพิกถา, ๘๔๖; -การทําจิตใหเปนสมาธิ

และพัฒนาเปนข้ันๆ, ๗๘๑–๗๘๒; -การปฏิบัติต่อจิตใน
การเจริญสมาธิ, ๘๑๖, ๘๓๖–๘๓๘; -กําหนดจิตด้วยจิต, 
๕๙๙; -เก้ือกูลแกจิตแกคุณภาพจิต. ดู กุศล; -ความขัดแยง
ในจิตใจเพราะกามสุข, ๑๐๕๕; -คําสอนดานจิตและปญญา
เปนดานใน, ๘๗๐; -จิต89หรือ121, ๒๗; -จิตกับผลเสียท่ี
เกิดจากนิวรณ, ๗๘๓, ๗๘๔–๗๘๖; -จิตขณะบรรลุมรรค
ผล, ๔๘๖; -จิตจะเปนสมาธิตองอาศัยอาหารใหกายมีกําลัง
(อ), ๔๕๑; -จิตท่ีเปนสมาธิสมบูรณขั้นฌานหรือจิตท่ีควร

นําไปใชงานมีองคคือคุณสมบัติ, ๗, ๔๔๑, ๔๕๑, ๔๕๖, 
๗๘๔; -จิตที่มีตอในใจไม่น้อมไปเพื่อเพียร, ๕๙๖; -จิตทีสติ
ทํากิจสมถะและวิปสสนา, ๗๗๖; -จิตในความหมายของ

กรรมฐาน, ๘๐๔–๘๐๕; -จิตในความหมายของสมาธิ, 
๗๗๙–๗๘๐; -จิตในจิต และจิตในจิตภายนอก, ๗๖๘; -*, 
๗๖๗; -จิตในเรื่องสติปฏฐานและการเปนจุดที่กําหนดของ

สติ, ๗๕๙, ๗๖๗, ๗๖๕–๗๖๖; -จิตในเวลาท่ีสติและโยนิโส
มนสิการทํางานในวิปสสนา, ๗๗๘; -จิตเปนกรรมนีย, 
๗๘๙, ดู กัมมนียะ,ควรแกงาน; -จิตเป็นสมาธิตอนจะตรัสรู้
และหลุดพ้นแล้ว, ๘๕๑; -จิตเป็นสมาธิอาศัยสุขและสืบจาก
โยนิโสมนสิการได้, ๖๒๑; -จิตผองใสไปสุคติ, ๙๒๙; -จิตพ้น
จากอาสวะมิใช่ด้วยปรารถนาเอา, ๓๑๘; -จิตไม่ตั้งมั่น 
วุ่นวาย, ๖๗๓; -จิตไม่ถูกอารมณ์ครอบงําก็ตั้งมั่น, ๔๖๙; -
จิตและปญญา, ๑๐๐๗; -จิตและปญญาในกระบวนการ

ศึกษา,หรือพัฒนาคน, ๘๗๘; -จิตหลุดพน ความหลุดพน

ของจิต. ดู เจโตวิมุตติ; -ใชปญญาชําระจิต, ๑๐๐๘; -ไดสุข
อยางใดก็ตาม จึงพึงเปนอิสระ ไมหมกติด, ๑๐๖๐; -ถาไมมี
ทางออกสําหรับผูผิดหวังจากกามสุขจะเกิดปญหาจิตอยาง

หนัก, ๑๐๖๕; -ทําจิตใหบริสุทธ์ิ ชําระจิต. ดู ปญญา,สจิตตป
ริโยทปนะ,อธิปญญาสิกขา; -นิวรณทําลาย โพชฌงค

สงเสริมสุขภาพจิต, ๘๓๓; -ในอนาคตภิกษุจักมิไดอบรมจิต
, ๖๕๗–๖๕๘; -บําเพ็ญเพียรทางจิต, ๑๐๒๓; -ประโยชนของ
การมีจิตปสาทะ(อ), ๙๒๐; -ปญญาที่ทําจิตใหหลุดพน=

วิปสสนา, ๗๗๖; -ปัญญาบ่มจิตให้หลุดพ้น, ๗๘๗; -ปญหา

ทางจิตจากปฏิกริยาตอกาม, ๑๐๖๖; -ผลสําเร็จทางจิตชวน
ใหหลงผิดเปนนิพพาน, ๔๙๕; -ผลสําเร็จอยางสูงทางจิต

(อภิญญา), ๗๘๘; -ผูบวชแลวถายังไมบรรลุสุขประณีต 

กิเลสยอมครอบงําจิตได, ๑๐๒๔; -ฝกอบรมจิต. ดู จิตตวิ
สุทธิ,ภาวนา,สมถะ,สมาธิ,อธิจิตตสิกขา; -พระอรหันต์มี
อํานาจเหนือจิต, ๓๙๗; -ภาวะจิตเม่ือมีฉันทะตอธรรมชาติ, 
๑๐๐๒, ๑๐๒๐; -เมื่อจิตและปญญาหลุดพนเปนอิสระ, 
๘๖๒, ๘๗๖; -เมื่อมีสุข จิตก็เปนสมาธิ(สุขเปนปทัฎฐานของ
สมาธิ), ๑๐๒๓, ๗๙๕–๗๙๖; -เมื่อมีสุขจิตก็เป็นสมาธิ(สุข
เป็นปทัฏฐานของสมาธิ), ๖๒๑; -ยึดจิตเปนอัตตา, ๔๙๗; -
ยึดจิตเปนอัตตา(อ.), ๒๕; -รักษาจิตดวยสติ 4 สถาน, 
๗๖๐–๗๖๒; -รู้จิตในเจโตปริยญาณ(อ), ๗๖๘; -เร้าจิตให้
เพียร, ๗๕๔; -ลักษณะของจิตท่ีดีงาม จิตเปนสมาธิ และจิต

สมบูรณของพระอรหันต, ๔๔๑, ๗๘๔–๗๘๗; -ลักษณะของ
จิตที่ดีงาม จิตเป็นสมาธิและจิตสมบูรณ์ของพระอรหันต์, 
๔๕๑; -ลักษณะบางอย่างของจิตที่อบรมดีแล้ว, ๖๔๔, 
๗๐๘; -สภาพจิตในการเปนอยูในขณะปจจุบัน, ๖๕๕; -

สมาธิหรืออธิจิตตสิกขาฝกปรือสมรรถภาพและคุณภาพจิต, 
๔๗๖, ๗๑๖, ๕๔๖–๕๔๘, ๘๖๙; -สัมมาสมาธิมุงทําจิตให

เหมาะเปนท่ีองคธรรมท้ังหลายมาทํางานรวมกันเพื่อบรรลุ

จุดหมาย, ๘๓๘; -สุขจากการพิจารณาจิตที่หลุดพน, 
๑๐๖๗; -สุขประณีตอาศัยจิตสงบ, ๑๐๓๕; -เสวยสุขโดยไม
มีจิต 7 วัน(นิโรธสมาบัติ), ๗๙๑; -องคมรรคทั้งหมดเกิด

พรอมในขณะจิตเดียวกัน, ๘๓๙–๘๔๑; -องคมรรค

ทั้งหมดเกิดพรอมในขณะจิตเดียวกัน(อ), ๔๔๗; -อุปมาจิต
ไมขุนมัวและจิตเปนสมาธิ, ๗๘๗; -อุปมาจิตไมขุนมัวและ

จิตเปนสมาธิ(อ), ๗๘๖ 
จิตการุณย, ๖๕๒ 
จิตเขว, ๔๔๗ 
จิตควรแกการงาน. ดู ควรแกการงาน 
จิตใจ, ๒๔๕, ๕๕๖, ๕๖๖, ๕๖๙, ๕๗๓, ๕๗๖, ๕๘๔, ๖๒๒, 

๖๕๙, ๖๘๓, ๗๒๒, ๗๒๖, ๗๓๔, ๗๔๘, ๗๕๗, ๗๗๐, 
๘๓๓, ๘๓๗, ๘๔๐, ๘๔๕, ๘๕๙, ๘๗๗, ๕๓๘–๕๔๐, ๕๔๕–
๕๕๓, ๖๕๔–๖๕๕, ๗๑๔–๗๑๗, ๘๖๑–๘๖๒, ๘๖๗–๘๖๙, 
ดู จิต; -การใหผลของกรรมในระดับจิตใจ, ๒๖๙; -กินใช้
ทรัพย์ แต่จิตใจเป็นอิสระ, ๖๗๒; -ขีดจํากัดติดตันของ

ฤทธิ์และเทวดา, ๙๕๒, ๙๕๕; -คนที่ประพฤติดีทั้งกายวาจา 
จิตใจก็ปลอดโปรงผองใสเปนคนนาเล่ือมใสรอบดาน, ๖๕๑; 
-คนมีใจอิสระไมคิดเอาไมคิดเปน ทําดีเล็กนอยก็เปนสัมมา

ปฏิปทา, ๕๑๗; -ความเจริญงอกงาม/คุณคาทางจิตใจ, 
๕๓๗, ดู สัมปรายิกัตถะ; -ความเปนอิสระทางจิตใจของ

ผูสอน, ๕๗๙–๕๘๐; -คุณคาของทรัพยในดานจิตใจ, ๗๓๖; 
-จริยธรรมคลุมการปฏิบัติทางจิตและปญญาทั้งหมดดวย, 
๕๓๔–๕๓๖; -จิตใจกวางขวางย่ิงใหญ(พรหม), ๗๐๗; -

จิตใจของผูศรัทธาม่ันในพระรัตนตรัยยอมแข็งแรงเหมือนมี
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สุขภาพดี, ๘๖๕; -จิตใจของพระอรหันต, ๓๘๘; -จิตใจได
ประโยชนหรือโทษจากการรับรู, ๖๗๖; -จิตใจท่ีมีศรัทธา

สัมพันธกับความประพฤติ, ๕๑๙; -จิตใจในการทํางานของ
ไตรสิกขา, ๕๕๔; -จิตใจเปนอิสระจะไมหวังพึ่งฤทธิ์และ

เทวดา, ๙๖๐; -จิตใจเปนอิสระดวยปญญา, ๓๖๔; -จิตไมขุน
มัวจึงจะรูประโยชนตนประโยชนผูอ่ืนเปนตน, ๕๔๐; -
ตรวจสอบภิกษุว่ามีโลภะ โทสะ โมหะครอบงําจิตหรือไม่, 
๕๙๕; -ทางสายกลาง ไมเอียงสุดทางดวยจิต, ๕๒๗; -ธรรม
เนนที่จิตใจ วินัยเนนที่ระบบ, ๘๗๘; -ปจจยาการแหงกรรม
ระดับจิตใจ, ๘๗๖; -ผลของโยนิโสมนสิการและอโยนิโส

มนสิการตอชีวิตจิตใจ, ๖๒๓; -ผลสําเร็จทางจิต=สัมปรายิ

กัตถะ, ๕๓๗; -พุทธศาสนาสอนใหแกปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีในจิตใจเทาน้ันหรือ, ๘๗๐; -ภิกษุเปนผูนําทางจิตใจ, 
๙๖๓; -โยนิโสมนสิการชวยใหบุคคลติดตอกับโลกอยาง

ถูกตองทางจิตใจ, ๖๗๖; -ฤทธิ์ขัดขวางการทําใจใหบริสุทธิ์, 
๙๔๙; -ศีลธรรมไมมุงลึกทางจิตและปญญา, ๕๓๕; -สติชวย
ใหจิตใจโปรงเบาเปนอิสระ, ๗๖๔, ๗๖๘; -สติเปนท่ีพีงของ
ใจ, ๘๓๐; -สภาพของจิตใจท่ีปลอยไปตามกระบวนการรับรู
ที่ตัณหาครอบงํา, ๗๗๒–๗๗๔; -สภาพจิตใจท่ีมีสติกํากับ, 
๗๗๓–๗๗๕; -สมาธิในชีวิตประจําวันชวยใหจิตใจผอน

คลายสุขสบาย, ๗๘๘; -ใหประสบการณเปนประโยชนอยาง
เดียวไมเกิดพิษภัยแกจิตใจ, ๗๘๘ 

จิตใจไร้เขตแดน, ๕๘๑, ๖๔๓, ๑๐๔๙ 
จิตตกัมมัญญตา, ๒๗ 
จิตตนิยาม, ๒๓๖, ๒๓๗, ดู จิตนิยาม; -*, ๖๓; -จิตนิยามกับ

กรรมนิยาม, ๒๔๖ 
จิตตปสสัทธ,ิ ๒๗, ๘๓๖, ๘๓๔–๘๓๕ 
จิตตปาคุญญตา, ๒๗ 
จิตตภาวนา: -*, ๕๔๖ 
จิตตมุทุตา, ๒๗ 
จิตตลหุตา, ๒๗ 
จิตตวิสุทธิ, ๔๗๖, ๖๓๙ 
จิตตสมาธิ, ๗๙๖, ๗๙๙, ๑๐๑๑, ๘๐๑–๘๐๒; -*, ๔๖๑ 
จิตตสังขาร, ๑๗, ๑๗๑, ๘๑๕ 
จิตตสัมปทา, ๕๖๐ 
จิตตะ(อิทธิบาท), ๗๙๖, ๘๐๑, ๑๐๑๑; -วิธีทําใหเกิดสมาธิดวย

จิตตะ, ๘๐๐, ๗๙๘–๗๙๙ 
จิตตั้งมั่น. ดู สมาธิ 
จิตตัสเสกัคคตา, ๗๗๘–๗๘๐ 
จิตตานุปสสนา, ๘๑๕, ๘๓๗ 
จิตตุชุกตา, ๒๗ 
จิตเต จิตตานุปัสสนา, ๔๖๑, ๗๕๙ 
จิตเตกัคคตา: -*, ๔๓๐, ๔๔๔ 
จิตเตจิตตานุปสสนา, ๗๖๕ 
จิตนิยาม, ๑๖๒; -*, ๖๙๙ 

จิตนิสัย, ๖๗๗, ๗๗๔ 
จิตนุมนวล. ดู ควรแกการงาน,สมาธิ 
จิตปญญา, ๑๑๔ 
จิตไปสูงไปวิเศษ, ๘๙๙ 
จิตพร้อมด้วยองค์ ๘, ๔๕๑, ๔๕๖, ๔๘๔, ๗๘๔ 
จิตพล่าน, ๑๐๖๒ 
จิตแพทย, ๗๖๙ 
จิตฟุ้งซ่าน(เหตุหนึ่งท่ีอยู่ป่า), ๖๗๒ 
จิตภาวนา, ๔๔๘, ดู จิตตภาวนา 
จิตมั่นชอบ. ดูสัมมาสมาธิ 
จิตมีอารมณหนึ่งเดียว. ดู สมาธิ,เอกัคคตา,จิตเตกัคคตา 
จิตไรสํานึก(กลัว), ๔๐๐ 
จิตวาง, ๑๐๕๑ 
จิตวิเคราะห, ๗๖๙ 
จิตวิทยา, ๒๗๗, ๕๐๐, ๖๗๒; -*, ๑๐๑๖ 
จิตวิสุทธ,ิ ๗๘๗, ดู จิตตวิสุทธิ 
จิตสํานึก, ๑๒๕, ๖๓๑ 
จิตสุดทาย. ดู จริมจิต 
จิตหลุดพน. ดู เจโตวิมุตติ,อกุปปาเจโตวิมุตติ 
จินตนาการ, ๗๖๘ 
จินตนาการ(ใหมีพระผูสราง), ๑๐๗ 
จินตามยปญญา, ๔๖ 
จีวรท่ีคหบดีถวาย, ๖๗๓ 
จีวรภาชก, ๓๖๗ 
จีวรสีคร่ํา: -*, ๓๖๘ 
จีวราธิมุต: -*, ๔๓๓ 
จุดชะนวน, ๕๘๕ 
จุดเชื่อม,จุดเชื่อมตอ: -บุคคลกับโลก, ๖๗๖; -ปจจัยทางสังคม

กับปจจัยภายในตัว, ๕๘๔–๕๘๖ 
จุดต้ังตน,จุดแยก(โยนิโสฯ2แบบ), ๖๕๓ 
จุดหมาย, ๑๑๒, ๑๑๓, ๑๑๘, ๕๑๔, ๕๒๙, ๕๕๗, ๕๕๘, ๕๖๙, 

๕๘๗, ๖๕๕, ๗๑๖, ๗๓๓, ๗๔๔, ๗๔๙, ๗๕๑, ๗๖๔, ๗๙๒, 
๘๐๐, ๘๐๒, ๘๒๕, ๘๓๘, ๘๔๑, ๘๕๓, ๘๕๕, ๘๕๗, ๘๖๖, 
๘๖๙, ๖๔๒, ดู อัตถะ,อรรถะ; -ของชีวิตมิใชกามสุข แตมี 
๓ ข้ัน, ๕๓๖–๕๔๓; -ของชีวิตมิใชกามสุข แตมี๓ ขั้น, 
๑๐๕๖; -ของชีวิตมิใชกามสุข แตมี๓ขั้น, ๕๘๓; -ของพุทธ
จริยธรรม, ๕๓๔–๕๔๓; -ของศรัทธา, ๖๘๑; -ของศีลธรรม
แคบตื้นกวาของจริยธรรม, ๕๓๕; -ขาดศรัทธาเปนอุปสรรค
ตอการกาวสูจุดหมาย, ๕๙๖; -ความสัมพันธกับการปฏิบัติ, 
๘๖๓; -ความหมายของสิกขาสมบูรณเมื่อตอดวยจุดหมาย, 
๕๔๖; -จุดหมายของสมาธิ=ยถาภูตญาณทัศนะ, ๗๘๗, 
๘๒๕; -จุดหมายคือนิโรธ, ๖๓๔–๖๓๕; -จุดหมายชีวิตกับวิธี
ดําเนินชีวิตผอนใหสอดคลองกัน, ๕๓๙–๕๔๐; -ฉันทะเปน
แรงชักนําไป, ๗๙๖–๗๙๘; -ตัวอยางจุดหมายของขอธรรม
ตางๆ, ๖๓๘–๖๓๙; -แตศรัทธาอยางเดียวไมพอใหถึง

๑๒๑๐  พุทธธรรม 

 

จิตเต จิตตานุปัสสนา, ๔๖๓, ๗๖๒ 
จิตเตกัคคตา: -*, ๔๓๒, ๔๔๖ 
จิตเตจิตตานุปสสนา, ๗๖๘ 
จิตนิยาม, ๑๖๓; -*, ๗๐๒ 
จิตนิสัย, ๖๘๐, ๗๗๗ 
จิตนุมนวล. ดู ควรแกการงาน,สมาธิ 
จิตปญญา, ๑๑๕ 
จิตไปสูงไปวิเศษ, ๙๐๒ 
จิตพรอมดวยองค 8, ๗๘๗ 
จิตพร้อมด้วยองค์8, ๔๕๓, ๔๕๘, ๔๘๖ 
จิตพล่าน, ๑๐๖๗ 
จิตแพทย, ๗๗๒ 
จิตฟุ้งซ่าน(เหตุหน่ึงท่ีอยู่ป่า), ๖๗๕ 
จิตภาวนา, ๔๕๐, ด ูจิตตภาวนา 
จิตมั่นชอบ. ดูสัมมาสมาธิ 
จิตมีอารมณหนึ่งเดียว. ดู สมาธิ,เอกัคคตา,จิตเตกัคคตา 
จิตไรสํานึก(กลัว), ๔๐๒ 
จิตวาง, ๑๐๕๖ 
จิตวิเคราะห, ๗๗๒ 
จิตวิทยา, ๒๗๙, ๕๐๒, ๖๗๕; -*, ๑๐๑๙ 
จิตวิสุทธ,ิ ๗๙๐, ดู จิตตวิสุทธิ 
จิตสํานึก, ๑๒๖, ๖๓๔ 
จิตสุดทาย. ดู จริมจิต 
จิตหลุดพน. ดู เจโตวิมุตต,ิอกุปปาเจโตวิมุตติ 
จินตนาการ, ๗๗๑ 
จินตนาการ(ใหมีพระผูสราง), ๑๐๗ 
จินตามยปญญา, ๔๖ 
จีวรท่ีคหบดีถวาย, ๖๗๖ 
จีวรภาชก, ๓๖๙ 
จีวรสีคร่ํา: -*, ๓๗๐ 
จีวราธิมุต: -*, ๔๓๕ 
จุดชะนวน, ๕๘๗ 
จุดเชื่อม,จุดเชื่อมตอ: -บุคคลกับโลก, ๖๗๙; -ปจจัยทางสังคม

กับปจจัยภายในตัว, ๕๘๖–๕๘๘ 
จุดตั้งตน,จุดแยก(โยนิโสฯ2แบบ), ๖๕๖ 
จุดหมาย, ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๑๘, ๕๑๖, ๕๓๑, ๕๕๙, ๕๖๐, ๕๗๑, 

๕๘๙, ๖๕๘, ๗๑๙, ๗๓๖, ๗๔๗, ๗๕๒, ๗๕๔, ๗๖๗, 
๗๙๕, ๘๐๓, ๘๐๕, ๘๒๘, ๘๔๑, ๘๔๔, ๘๕๖, ๘๕๘, ๘๖๐, 
๘๖๙, ๘๗๒, ๖๔๕, ดู อัตถะ,อรรถะ; -ของชีวิตมิใชกามสุข 
แตมี 3 ข้ัน, ๕๓๘–๕๔๕; -ของชีวิตมิใชกามสุข แตมี3 

ขั้น, ๑๐๖๑; -ของชีวิตมิใชกามสุข แตมี3ขั้น, ๕๘๖; -ของ

พุทธจริยธรรม, ๕๓๖–๕๔๕; -ของศรัทธา, ๖๘๔; -ของ

ศีลธรรมแคบต้ืนกวาของจริยธรรม, ๕๓๗; -ขาดศรัทธาเปน
อุปสรรคตอการกาวสูจุดหมาย, ๕๙๙; -ความสัมพันธกับ

การปฏิบัติ, ๘๖๖; -ความหมายของสิกขาสมบูรณเมือตอ

ดวยจุดหมาย, ๕๔๘; -จุดหมายของสมาธิ=ยถาภูตญาณ

ทัศนะ, ๗๙๐, ๘๒๘; -จุดหมายคือนิโรธ, ๖๓๗–๖๓๘; -

จุดหมายชีวิตกับวิธีดําเนินชีวิตผอนใหสอดคลองกัน , 
๕๔๑–๕๔๒; -ฉันทะเปนแรงชักนําไป, ๗๙๙–๘๐๑; -

ตัวอยางจุดหมายของขอธรรมตางๆ, ๖๔๑–๖๔๒; -แต

ศรัทธาอยางเดียวไมพอใหถึงจุดหมาย, ๖๐๓; -ใน

ความหมายของอรรถ, ๖๓๙; -บางท่ีศรัทธาแรงถึงเร็วกวา

ปญญามาก, ๕๙๘; -เปนสัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๖๑; -โยนิโส
มนสิการนําสูจุดหมายของพุทธธรรม, ๖๒๒; -รูเขาใจ

จุดหมายจึงจะไดทางสายกลาง, ๖๔๓, ๕๒๗–๕๒๙; -สมาธิ
เปนวิธีการ ไมใชจุดหมาย, ๗๙๕; -สัมพันธกับความเปน

อุปกรณแหงธรรม, ๕๓๓–๕๓๔; -อาศัยศรัทธาแสดงวายัง

ไมถึงจุดหมาย, ๕๙๑ 
จุดหมายสูงสุด, ๗๑๘, ๗๔๘, ๘๓๔, ๘๓๕, ๘๗๐; -ของ

พระพุทธศาสนา=อกุปปาเจโตวิมุตติ, อาสวักขยญาณ, 
๗๙๓, ๘๒๕–๘๒๖; -ของพระพุทธศาสนาเปนสุขและถึง

ดวยสุข, ๑๐๒๘, ๑๐๖๔–๑๐๖๖; -ตองถึงดวยโยนิโส

มนสิการ, ๕๘๗; -ตองอาศัยแรงจูงใจ, ๑๐๒๖; -ปจจัย

แวดลอมสําคัญในการเขาถึงจุดหมายสูงสุด, ๗๖๐; -ลัทธิ

ศาสนาอื่นถือหลักกรรมก็มี, ๕๘๖ 
จุดหมายแหงชีวิตประเสริฐ, ๑๐๔ 
จุดออน: -ลักษณะโอนออนโยนผอนตามเปนจุดออนของพุทธ

ศาสนาหรือมีจุดยืนอยางไร. ดู อาทีนวะ; -ลักษณะโอน

ออนโยนผอนตามเปนจุดออนของพุทธศาสนาหรือมีจุดยืน

อยางไร(อ), ๙๖๔ 
จุติ, ๒๑๔, ๓๔๑, ๔๔๔, ๔๖๔, ๘๒๖, ๘๕๔, ๙๕๖, ดู 

จุตูปปาตญาณ,นิพพาน; -*, ๙๕๗ 
จุติจิต,จุติวิญญาณ: -*, ๘๑๘ 
จุตูปปาตญาณ, ๓๗๔, ๔๒๑, ๔๕๓, ๔๕๖, ๘๒๖, ๘๕๔; -*, 

๔๕๔; -จําเปนสําหรับการบรรลุนิพพานหรือไม, ๔๔๔ 
จูฬศีล: -*, ๗๓๗ 
จูฬโสดาบัน, ๔๗๙; -*, ๘๘๙ 
เจตจํานง,เจตนจํานง, ๒๓๙, ๗๑๘, ดู เจตนา 
เจตนคติ, ๗๐๖ 
เจตนา, ๖๙, ๑๖๔, ๑๗๒, ๑๗๓, ๒๓๙, ๒๔๑, ๒๕๐, ๒๕๖, 

๒๗๙, ๔๙๖, ๖๗๓, ๖๗๕, ๗๐๓, ๗๒๖; -*, ๔๔๖, ๗๑๗; -
กับกรรมในชวงกวางไกล, ๒๗๖; -ความหมาย ความสําคัญ 

ความเปนตัวนําในสังขารและการทํากรรม, ๑๗, ๒๓; -

ความหมาย ความสําคัญ ความเปนตัวนําในสังขารและการ

ทํากรรม(อ.), ๑๗๒; -เจตนา6หมวด, ๒๗; -เจตนาเจตสิก, 
๒๗; -เจตนาเปนกรรม, ๒๔๑, ๒๕๗, ๓๑๘; -เจตนามีใน
ฌาน, ๘๓๐; -เปนเกณฑตัดสินกุศล/อกุศล, ๒๖๒; -เปน

สาระของกรรมนิยาม, ๒๕๕; -เป็นสิ่งสําคัญในศีล เป็น
สาระของศีลและกําหนดโทษมากน้อยในการละเมิดศีล
, ๗๓๐, ๗๑๗–๗๒๐; -เปนส่ิงสําคัญในศีลเปนสาระของศีล
และกําหนดโทษมากนอยในการละเมิดศีล, ๗๒๕ 

เจตนางดเวน(เวรมณี). ดู ศีล 



 
ดัชนี  ๑๒๑๑ 

จุดหมาย, ๖๐๑; -ในความหมายของอรรถ, ๖๓๖; -บางท่ี

ศรัทธาแรงถึงเร็วกวาปญญามาก, ๕๙๖; -เปนสัจฉิ

กาตัพพธรรม, ๘๕๘; -โยนิโสมนสิการนําสูจุดหมายของ

พุทธธรรม, ๖๑๙; -รูเขาใจจุดหมายจึงจะไดทางสายกลาง, 
๖๔๐, ๕๒๕–๕๒๗; -สมาธิเปนวิธีการ ไมใชจุดหมาย, 
๗๙๒; -สัมพันธกับความเปนอุปกรณแหงธรรม, ๕๓๑–
๕๓๒; -อาศัยศรัทธาแสดงวายังไมถึงจุดหมาย, ๕๘๘ 

จุดหมายสูงสุด, ๗๑๕, ๗๔๕, ๘๓๑, ๘๓๒, ๘๖๗; -ของ

พระพุทธศาสนา=อกุปปาเจโตวิมุตติ, อาสวักขยญาณ, 
๗๙๐, ๘๒๒–๘๒๓; -ของพระพุทธศาสนาเปนสุขและถึง

ดวยสุข, ๑๐๒๓, ๑๐๕๙–๑๐๖๑; -ตองถึงดวยโยนิโส

มนสิการ, ๕๘๕; -ตองอาศัยแรงจูงใจ, ๑๐๒๑; -ปจจัย

แวดลอมสําคัญในการเขาถึงจุดหมายสูงสุด, ๗๕๗; -

สัมมาทิฏฐิชนิดโลกุตระจึงใหถึง, ๕๘๓ 
จุดหมายแหงชีวิตประเสริฐ, ๑๐๔ 
จุดออน: -ลักษณะโอนออนโยนผอนตามเปนจุดออนของพุทธ

ศาสนาหรือมีจุดยืนอยางไร. ดู อาทีนวะ; -ลักษณะโอน

ออนโยนผอนตามเปนจุดออนของพุทธศาสนาหรือมีจุดยืน

อยางไร(อ), ๙๖๑ 
จุติ, ๒๑๓, ๓๓๙, ๔๔๒, ๔๖๒, ๘๒๓, ๘๕๑, ๙๕๓, ดู 

จุตูปปาตญาณ,นิพพาน; -*, ๙๕๔ 
จุติจิต,จุติวิญญาณ: -*, ๘๑๕ 
จุตูปปาตญาณ, ๓๗๒, ๔๑๙, ๔๕๑, ๔๕๔, ๘๒๓, ๘๕๑; -*, 

๔๕๒; -จําเปนสําหรับการบรรลุนิพพานหรือไม, ๔๔๒ 
จูฬศีล: -*, ๗๓๔ 
จูฬโสดาบัน, ๔๗๗; -*, ๘๘๖ 
เจตจํานง,เจตนจํานง, ๒๓๘, ๗๑๕, ดู เจตนา 
เจตนคติ, ๗๐๓ 
เจตนา, ๖๙, ๑๖๓, ๑๗๑, ๑๗๒, ๒๓๘, ๒๔๐, ๒๔๙, ๒๕๕, 

๒๗๗, ๔๙๔, ๖๗๐, ๖๗๒, ๗๐๐, ๗๒๓; -*, ๔๔๔, ๗๑๔; -
กับกรรมในชวงกวางไกล, ๒๗๕; -ความหมาย ความสําคัญ 

ความเปนตัวนําในสังขารและการทํากรรม, ๑๗, ๒๓; -

ความหมาย ความสําคัญ ความเปนตัวนําในสังขารและการ

ทํากรรม(อ.), ๑๗๑; -เจตนา ๖หมวด, ๒๗; -เจตนาเจตสิก, 
๒๗; -เจตนาเปนกรรม, ๒๔๐, ๒๕๖, ๓๑๖; -เจตนามีใน

ฌาน, ๘๒๗; -เปนเกณฑตัดสินกุศล/อกุศล, ๒๖๑; -เปน

สาระของกรรมนิยาม, ๒๕๔; -เป็นสิ่งสําคัญในศีล เป็น
สาระของศีลและกําหนดโทษมากน้อยในการละเมิดศีล
, ๗๒๗, ๗๑๔–๗๑๗; -เปนส่ิงสําคัญในศีลเปนสาระของศีล
และกําหนดโทษมากนอยในการละเมิดศีล, ๗๒๒ 

เจตนางดเวน(เวรมณี). ดู ศีล 
เจตนารมณทางสังคมของศีล, ๘๗๔, ๙๑๔–๙๔๐; -จะตองนํามา

จัดสังคมคฤหัสถชาวพุทธปจจุบัน, ๙๓๗; -โทษของการไม
เขาใจ, ๙๓๔–๙๓๗; -สรุปเนน, ๙๒๙, ๙๓๔ 

เจตสิก, ๒๖, ๔๑, ๖๙; -*, ๑๓, ๔๔๗; -ความหมายหนึ่งในศีล
(อ), ๗๒๒; -ฉันทะในฐานะเจตสิก, ๙๗๙; -นามกาย=กอง

เจตสิก(อ), ๗๘๓; -ในความหมายของสมาธิ, ๗๗๙; -ใน

ฌานสมาบัติ(อ), ๔๔๔ 
เจตสิกสุข, ๑๐๖๗ 
เจโตปริยญาณ, ๔๑๙, ๔๕๔, ๗๙๐, ๘๒๓, ๙๔๖; -*, ๔๕๒, 

๗๖๘ 
เจโตวสี, ๓๙๗ 
เจโตวิมุต, ๔๑๗ 
เจโตวิมุตติ, ๑๒๔, ๒๐๐, ๓๖๒, ๓๙๙, ๔๒๗, ๔๒๘, ๔๗๑, 

๔๙๐, ๕๖๑, ๗๐๑, ๗๘๘, ๘๓๔, ๘๘๖, ๘๙๓, ๑๐๑๒; -*, 
๔๑๑, ๕๘๘; -ความเขาใจผิดเกี่ยวกับเจโตวิมุตติ(อ), ๔๕๔; 
-ความหมาย, ๔๒๙; -ความหมาย(อ), ๘๓๔; -เป็นเครื่อง
กําหนดความแตกต่างระหว่างปัญญาวิมุตกับอุภโตภาควิมุต
, ๔๗๔; -ผลของสมถะ, ๔๓๐; -อกุปปาเจโตวิมุตติ, ๔๕๓, 
๔๖๐, ๕๓๒, ดู อกุปปาเจโตวิมุตติ 

เจโตวิวัฏฏ: -*, ๓๖๘ 
เจโตสมถะ: -*, ๔๔๖ 
เจโตสมาธิ, ๙๔๗ 
เจ็บไข,ความ, ๘๖, ๑๔๓ 
เจ็บไข้,เจ็บป่วย, ๖๕๖, ๗๕๘, ๗๘๙, ๘๐๔, ๘๖๕, ๑๐๐๕, 

๑๐๔๖, ๖๕๐–๖๕๑ 
เจรจาชอบ. ดูสัมมาวาจา 
เจริญ, ๑๑๗, ๑๒๐, ๑๒๕, ๑๓๘, ๑๔๙ 
เจริญ,เจริญกาวหนา,เจริญงอกงาม, ๕๓๕, ๕๙๕, ๕๙๖, ๘๐๐, 

๖๘๓–๖๘๔, ดู พัฒนา,ภาวนา; -คนและส่ิงตางๆควรเสพ

หรือไมอยูที่ทําใหกุศลธรรมและอกุศลธรรมเจริญหรือเส่ือม

, ๖๖๔, ๖๖๗–๖๖๙; -ความเจริญงอกงามของเด็ก, ๖๗๗; -
ความเจริญงอกงามแหงปญญาและกุศลธรรม, ๖๗๗; -

ความเจริญที่ควรสราง/ไมควรสราง, ๒๖๐; -ธรรมที่ให้เจริญ
อย่างเดียว ไม่เสื่อมเลย, ๓๙๖ 

เจริญกรรมฐาน,การ, ๖๘ 
เจริญใจ, ๕๗๓, ๘๙๘ 
เจริญปญญา. ดู พัฒนาปญญา,ภาวนา,วิปสสนา 
เจริญสมาธิ. ดู สมาธิ,สมาธิภาวนา 
เจา, ๗๙๘; -โยนิโสมนสิการทําใหคนเปนเจานายของความคิด, 

๖๒๖ 
เจาการ, ๔๑๑, ๘๒๔, ๘๒๘, ดู อินทรีย 
เจ้ากี้เจ้าการ, ๕๗๘, ๙๓๓ 
เจาของ,เจาของครอบครอง, ๙๗ 
เจาทรัพย, ๖๖๒ 
เจาใหญ, ๙๗, ดู อธิปไตย 
แจกแจง, ๖๒๙, ๖๓๒, ๖๖๐, ดู วิภัชชวาท 
โจทก, ๗๗๐, ๙๓๓ 
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โจร, ๓๙๘, ๖๕๒, ๗๔๓, ๙๖๖, ๑๐๐๕, ๑๐๓๑, ๖๖๒, ๗๓๗–
๗๔๑; -*, ๑๐๐๙ 

โจรกรรม, ๗๒๖ 
ใจ, ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๒๓, ๑๒๗, ๑๔๐, ๓๑๖, ๓๒๐, ๓๙๓, ๔๖๙, 

๔๗๑, ๕๔๑, ๕๔๖, ๕๘๙, ๖๗๐, ๖๗๔, ๖๘๕, ๗๒๘, ๗๕๐, 
๗๕๕, ๗๗๓, ๘๔๑, ๘๖๔, ๘๗๘, ๙๐๑, ๑๐๓๐, ๑๐๖๗, 
๖๕๐–๖๕๑, ๗๑๒–๗๑๓, ดู จิต,จิตใจ 

ใจ,ส่ิงที่รูดวย. ดู ธรรม,ธรรมารมณ 
ฉกามาพจรสวรรค: -*, ๙๕๒ 
ฉนฺทมูลกา, ๘๔๒ 
ฉฬภิญญะ, ๔๑๙, ๔๓๖ 
ฉะฉาน, ๕๗๔ 
ฉันทนานัตต์, ๒๐๙ 
ฉันทปตถนา, ๙๘๔ 
ฉันทราคะ, ๒๔, ๕๓, ๕๕, ๒๐๗, ๖๔๒–๖๔๔; -*, ๕๗๑, ๙๗๙ 
ฉันทสมาธิ, ๗๙๖, ๗๙๘, ๘๐๑, ๙๙๓, ๑๐๑๑; -*, ๔๖๑, ๘๐๑ 
ฉันทะ, ๒๕๐, ๔๒๓, ๔๓๗, ๔๘๑, ๔๘๓, ๔๘๗, ๔๙๑, ๕๑๐, 

๖๕๐, ๗๐๑, ๘๒๗, ๘๔๕, ๙๐๕, ๙๙๓, ๑๐๑๐; -*, ๑๑๘, 
๔๔๔, ๕๒๓; -กระบวนธรรมแหงฉันทะ, ๑๐๐๕–๑๐๐๖; -
ความสัมพันธ กับการกระทํา อุตสาหะวิริยะและโยสิ

มนสิการ, ๙๘๘; -ความหมายท่ีคลุมตัณหา ตรงกับตัณหา

และแยกตางจากตัณหา, ๙๘๘, ๑๐๐๕, ๙๗๒–๙๘๔, 
๑๐๒๐, ๗๙๖–๗๙๗; -ความหมายที่คลุมตัณหา ตรงกับ

ตัณหาและแยกตางจากตัณหา(อ), ๙๘๔; -ความหมายท่ี

คลุมตัณหา ตรงกับตัณหาและแยกตางจากตางจากตัณหา, 
๙๙๐; -ฉันทเจตสิก, ๒๗; -ฉันทะ3, ๙๗๘; -ฉันทะ๕(อ), 
๙๘๗; -ฉันทะกับการกินและการสืบพันธุ, ๙๙๓–๑๐๐๐; -
ฉันทะกับการแกปญหาชีวิตและสังคม, ๑๐๒๑–๑๐๒๒; -

ฉันทะนําเขากระบวนธรรมท่ีนําไปสูการเรียนรูและการ

ทํางาน(ตอจากตัณหา), ๑๐๑๕; -ฉันทะในธรรม, ๕๙๕, 
๗๙๘; -ฉันทะเปนไปเพื่อคุณภาพชีวิต, ๑๐๐๕; -ฉันทะเปน
พื้นฐานของเมตตา, ๑๐๑๘, ๑๐๐๓–๑๐๐๕; -ฉันทะมุงอุดม
สภาวะและคุณคาสมบูรณ(ความดีเลิศ), ๑๐๑๘; -ฉันทะไม
อยากทําช่ัว แตอาจทําผิดพลาดได และทําใหคนดีมีทุกข, 
๑๐๑๖–๑๐๑๗; -ฉันทะไมอยากทําชั่ว แตอาจทําผิดพลาด

ไดและทําใหคนดีมีทุกข, ๑๐๐๗, ๑๐๒๑; -ฉันทะสูญเสียไป
ในภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; -ฉันทะอาจเกิดแทรกสลับ

และเปนปจจัยแกกันกับตัณหา, ๗๙๗, ๑๐๑๖, ๑๐๐๗–
๑๐๐๙, ๑๐๑๒–๑๐๑๔; -ตะวันตกมีฉันทะมาก ตะวันออก

หยอนฉันทะหรือ(อ), ๗๙๗; -ตัวอยางพฤติกรรมเทียบกับ

ตัณหา, ๑๐๒๑–๑๐๒๒; -ตารางเปรียบเทียบแสดงขอควร
ทราบทั่วไป(เทียบตัณหา), ๑๐๒๐; -ธรรมทั้งปวงมีฉันทะ
เป็นมูล, ๘๔๒, ๙๘๒; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, 
๘๗๘; -บุคคลโสดาบันมีฉันทะมาก, ๙๑๑; -เปนอิทธิบาท

ชวยใหเกิดสมาธิและวิธีใชเพื่อสรางสมาธิ, ๙๙๓, ๑๐๐๘, 

๗๙๖–๗๙๘, ๗๙๙–๘๐๑; -ผลทางจริยธรรมและจิตใจ, 
๑๐๒๐, ๙๙๐–๙๙๓; -ลัทธิผิดหลักกรรมทําให้คนไม่มีฉันทะ
, ๒๘๖; -ศรัทธาเปนปจจัยแกฉันทะได(อ), ๑๐๐๘; -

หลักการปฏิบัติตอฉันทะ, ๑๐๑๔, ๑๐๒๐, ๑๐๑๐–๑๐๑๑; -
หลักการปฏิบัติตอตัณหาเพื่อใหใชเปนประโยชน, ๑๐๑๔; -
หลักตัดสินกิจกรรมวาทําดวยตัณหาหรือฉันทะ, ๙๘๙–
๙๙๑; -หลายประเภท(อ), ๙๘๐ 

ฉันทะ(ศัพทวินัย), ๙๓๒ 
ฉันทาคต,ิ ๒๕๐, ๗๐๗, ๗๒๙, ๘๘๔ 
ฉันมื้อเดียว: -*, ๙๒๑ 
ฉาบฉวย(พฤติกรรมตัณหา): -*, ๑๐๒๒ 
ฉํ่าชื่น,ฉํ่าชื่นใจ, ๗๘๑, ๖๔๒–๖๔๔ 
เฉกะ, ๒๔๗ 
เฉย ๆ, ๗๖๕, ๗๗๓, ๙๘๕ 
เฉยนิ่ง(เปนการกระทํา), ๙๗๕ 
เฉยๆ. ดู อทุกขมสุข,อุเบกขา 
เฉาใจ, ๑๐๐๘ 
เฉื่อยชา, ๑๑๖ 
โฉงฉาง(พฤติกรรมตัณหา): -*, ๑๐๒๒ 
ชฎา, ๙๔๔ 
ชฎิล, ๙๖๖ 
ชนกกรรม, ๓๒๑ 
ชนจํานวนมาก. ดู พหูชน 
ชนบท, ๖๕๗, ๖๗๓, ๗๕๘, ๗๖๒; -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๖๗ 
ชนมายุ, ๑๐๒๘ 
ชนรุนหลัง, ๙๒๐; -ถือธุดงคเพื่อเปนตัวอยางอนุเคราะหชนรุน

หลัง, ๖๖๔ 
ชนวน, ๕๘๕ 
ชนะ, ๗๙๘–๗๙๙; -ไมโกรธตอบ=ชนะสงคราม, ๖๕๒ 
ชนะใจ, ๖๕๒ 
ชนิดเลิศ: -(ชาวบาน), ๖๗๒; -(ผูอยูปา), ๖๗๒ 
ชม(แงติ-ชมของกามโภคี๑๐), ๖๗๑–๖๗๒ 
ชรตา, ๒๖, ๔๑; -*, ๓๔ 
ชรา, ๘๕, ๙๔, ๑๔๕, ๕๖๖, ๗๔๕, ๗๕๘, ๘๔๗, ๘๔๙, ๘๕๒; -

ชราครอบงํา ทําใหหวั่นตอโลกหนา, ๒๘๑; -พึงคํานึงแล้วไม่
ประมาทเร่งเพียร, ๖๕๖ 

ชราทุกข, ๘๖ 
ชรามรณะ, ๓๗๘, ๕๑๓, ๕๑๕, ๖๐๑, ๖๒๔, ๑๐๓๐, ๕๑๗; -

ความหมายในชีวิตประจําวัน, ๑๘๒; -ความหมายยอ, 
๒๓๐; -คําจํากัดความตามแบบ, ๑๗๒; -อธิบายชวงกวาง, 
๑๗๔ 

ชวนขณะ: -*, ๘๑๒ 
ชวนจิต,ชวนเจตนา,ชวนวิถี, ๓๒๑ 
ชวนให้ปฏิบัติ, ๕๗๔ 

๑๒๑๒  พุทธธรรม 

 

ฉันทะมาก, ๙๑๔; -เปนอิทธิบาทชวยใหเกิดสมาธิและวิธีใช
เพื่อสรางสมาธิ, ๙๙๖, ๑๐๑๑, ๗๙๙–๘๐๑, ๘๐๒–๘๐๔; -
ผลทางจริยธรรมและจิตใจ, ๑๐๒๔, ๙๙๓–๙๙๖; -ลัทธิผิด
หลักกรรมทําให้คนไม่มีฉันทะ, ๒๘๘; -ศรัทธาเปนปจจัยแก
ฉันทะได(อ), ๑๐๑๑; -หลักการปฏิบัติตอฉันทะ, ๑๐๑๗, 
๑๐๒๔, ๑๐๑๓–๑๐๑๔; -หลักการปฏิบัติตอตัณหาเพื่อใหใช
เปนประโยชน, ๑๐๑๗; -หลักตัดสินกิจกรรมวาทําดวย

ตัณหาหรือฉันทะ, ๙๙๒–๙๙๔; -หลายประเภท(อ), ๙๘๓ 
ฉันทะ(ศัพทวินัย), ๙๓๕ 
ฉันทาคต,ิ ๒๕๑, ๗๑๐, ๗๓๒, ๘๘๗ 
ฉันมื้อเดียว: -*, ๙๒๔ 
ฉาบฉวย(พฤติกรรมตัณหา): -*, ๑๐๒๗ 
ฉํ่าชื่น,ฉํ่าชื่นใจ, ๗๘๔, ๖๔๕–๖๔๗ 
เฉกะ, ๒๔๘ 
เฉย ๆ, ๗๖๘, ๗๗๖, ๙๘๘ 
เฉยนิ่ง(เปนการกระทํา), ๙๗๘ 
เฉยๆ. ดู อทุกขมสุข,อุเบกขา 
เฉาใจ, ๑๐๑๑ 
เฉ่ือยชา, ๑๑๖ 
โฉงฉาง(พฤติกรรมตัณหา): -*, ๑๐๒๗ 
ชฎา, ๙๔๗ 
ชฎิล, ๙๖๙ 
ชนกกรรม, ๓๒๓ 
ชนจํานวนมาก. ดู พหูชน 
ชนบท, ๖๖๐, ๖๗๖, ๗๖๑, ๗๖๕; -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๗๐ 
ชนมาย,ุ ๑๐๓๓ 
ชนรุนหลัง, ๙๒๓; -ถือธุดงคเพื่อเปนตัวอยางอนุเคราะหชนรุน

หลัง, ๖๖๗ 
ชนวน, ๕๘๗ 
ชนะ, ๘๐๑–๘๐๒; -ไมโกรธตอบ=ชนะสงคราม, ๖๕๕ 
ชนะใจ, ๖๕๕ 
ชนิดท่ีเลิศ: -(ชาวบาน), ๖๗๕ 
ชม(แงติ-ชมของกามโภคี10), ๖๗๔–๖๗๕ 
ชรตา, ๒๖, ๔๑; -*, ๓๔ 
ชรา, ๘๕, ๙๔, ๑๔๖, ๕๖๘, ๗๔๘, ๗๖๑, ๘๕๐, ๘๕๒, ๘๕๕; -

ชราครอบงํา ทําใหหวั่นตอโลกหนา, ๒๘๒; -พึงคํานึงแล้ว
ไม่ประมาทเร่งเพียร, ๖๕๙ 

ชราทุกข, ๘๖ 
ชรามรณะ, ๓๘๐, ๕๑๕, ๕๑๗, ๖๐๔, ๖๒๗, ๑๐๓๕, ๕๑๙; -

ความหมายในชีวิตประจําวัน, ๑๘๓; -ความหมายยอ, 
๒๓๑; -คําจํากัดความตามแบบ, ๑๗๓; -อธิบายชวงกวาง, 
๑๗๕ 

ชวนขณะ: -*, ๘๑๕ 
ชวนจิต,ชวนเจตนา,ชวนวิถี, ๓๒๓ 
ชวนให้ปฏิบัติ, ๕๗๖ 

ชวยเหลือ,ชวยเหลือเก้ือกูล, ๕๓๗, ๕๔๐, ๕๔๑, ๖๒๗, ๖๘๐, 
๘๗๓, ๖๕๓–๖๕๔; -การชวยเหลือของมิตร มองในแง

การศึกษา, ๕๘๔; -การชวยเหลือจัดเปนศีล, ๕๖๓ 
ชองวาง(ที่หอหุมเปนเรือนและรางกาย), ๖๓๒–๖๓๓ 
ชอบใจ-ไม่ชอบใจ, ๖๕๘; -กระบวนการคิดแบบอวิชชา-ตัณหา, 

๖๒๘–๖๒๙; -คิดตามอํานาจความชอบไมชอบ=ตกอดีต

ลอยอนาคต, ๖๕๘; -ดูพาล/บัณฑิตที ่ทําเพียงด้วย
ความชอบใจไม่ชอบใจหรือไม่, ๕๗๔ 

ชอบธรรม, ๑๐๗๑; -(การแสวงทรัพย), ๖๗๔–๖๗๕ 
ชะตากรรม, ๒๓๙, ๙๕๙, ๑๐๖๔ 
ชักจูง, ๕๗๕, ๕๗๖, ๕๗๙, ๖๒๖, ๖๘๓, ๕๖๕–๕๖๗, ๕๘๔–

๕๘๕; -พระพุทธเจาสอนไมชักจูงใหเชื่อ, ๕๙๓ 
ชักนํา, ๕๘๔, ๖๕๐ 
ชัง, ๖๘๑, ดู โทสะ,พยาบาท 
ชัฏ(ใครสาง), ๘๒๗ 
ชัย(ผูมีชัยทั้งโลกนี้โลกหนา), ๗๕๑ 
ชั่ว,ความ, ๕๑๗, ๕๕๗, ๖๐๑, ๖๕๓, ๖๕๕, ๖๘๑, ๖๘๓, ๕๙๓, ดู 

กรรม,บาป,อกุศล; -ความชั่วตองมาจากอวิชชาตัณหา

อุปาทาน, ๑๐๐๙ 
ช่ัว-ด.ี ดู ด,ีช่ัว 
ชาคริยานุโยค: -*, ๗๙๐, ๙๐๔ 
ชาง, ๑๒๕, ๑๔๒ 
ช้าง(อุปมา), ๕๗๓, ๖๐๖; -*, ๘๓๕ 
ชาง,รอยเทา. ดู รอยเทาชาง 
ชางถาก: -*, ๕๕๔ 
ชางปนหมอ(อุปมาวิตกวิจาร), ๘๒๙ 
ชางแปรนิสัย(ชาดก): -*, ๕๖๙ 
ช่างรถ, ๔๙๑ 
ช่างศร(อุปมา), ๕๗๓ 
ช่างสาน, ๔๙๑ 
ช่างหม้อ, ๑๔๑ 
ชางหูก, ๙๗๐ 
ชางอาชาไนย(ฟาผาไมสะดุง), ๗๙๘ 
ชาดก, ๖๕๕, ๙๗๑, ๖๓๙–๖๔๐; -*, ๒๗๒; -ชาดกเก่ียวกับการ

คบหา(อ), ๕๗๐; -ตัวอยางเรื่องมนุษยชนะคําทํานายของ

เทวดา, ๙๕๙ 
ชาตัสสปราเธยยกทุกข, ๘๖ 
ชาตัสสูปนิพันธิกทุกข, ๘๖ 
ชาติ, ๘๔, ๑๑๔, ๑๓๙, ๑๔๒, ๑๔๘, ๑๕๒, ๓๘๐, ๔๖๔, ๕๑๕, 

๕๑๗, ๕๖๘, ๖๐๔, ๖๐๖, ๘๔๙, ๘๕๐, ๘๕๒, ๘๕๕, ๑๐๓๕, 
๕๑๙–๕๒๑; -*, ๘๗; -ความหมายในชีวิตประจําวัน, ๑๘๓; 
-ความหมายยอ, ๒๓๑; -คํากําจัดความตามแบบ, ๑๗๓; -
ชาติเปนปจจัยแกชรามรณะ, ๑๘๕, ๑๙๐, ๑๙๓; -ชาติสิ้น
แล้ว, ๓๙๔, ๔๕๓; -ชาติส้ินแลว(อ), ๔๖๕; -ชุมชนสงฆไมถือ
ชาติชั้น, ๙๔๓; -เทียบชวงวิญญาณ, ๑๗๗; -นิพพานไม

กําจัดชาติชั้น, ซ, ๔๘๙; -อธิบายชวงกวาง, ๑๗๕ 



 
ดัชนี  ๑๒๑๓ 

ชวยเหลือ,ชวยเหลือเก้ือกูล, ๕๓๕, ๕๓๘, ๕๓๙, ๖๒๔, ๖๗๗, 
๘๗๐, ๖๕๐–๖๕๑; -การชวยเหลือของมิตร มองในแง

การศึกษา, ๕๘๒; -การชวยเหลือจัดเปนศีล, ๕๖๑ 
ชองวาง(ที่หอหุมเปนเรือนและรางกาย), ๖๒๙–๖๓๐ 
ชอบใจ-ไม่ชอบใจ, ๖๕๕; -กระบวนการคิดแบบอวิชชา-ตัณหา, 

๖๒๕–๖๒๖; -คิดตามอํานาจความชอบไมชอบ=ตกอดีต

ลอยอนาคต, ๖๕๕; -ดูพาล/บัณฑิตที่ทําเพียงด้วย
ความชอบใจไม่ชอบใจหรือไม่, ๕๗๒ 

ชอบธรรม, ๑๐๖๖; -(การแสวงทรัพย), ๖๗๑–๖๗๒ 
ชะตากรรม, ๒๓๘, ๙๕๖, ๑๐๕๙ 
ชักจูง, ๕๗๓, ๕๗๔, ๕๗๖, ๖๒๓, ๖๘๐, ๕๖๓–๕๖๕, ๕๘๒–

๕๘๓; -พระพุทธเจาสอนไมชักจูงใหเชื่อ, ๕๙๑ 
ชักนํา, ๕๘๒, ๖๔๗ 
ชัง, ๖๗๘, ดู โทสะ,พยาบาท 
ชัฏ(ใครสาง), ๘๒๔ 
ชัย(ผูมีชัยทั้งโลกนี้โลกหนา), ๗๔๘ 
ชั่ว,ความ, ๕๑๕, ๕๕๕, ๕๙๘, ๖๕๐, ๖๕๒, ๖๗๘, ๖๘๐, ๕๙๑, ดู 

กรรม,บาป,อกุศล; -ความชั่วตองมาจากอวิชชาตัณหา

อุปาทาน, ๑๐๐๖ 
ช่ัว-ด.ี ดู ดี,ช่ัว 
ชาคริยานุโยค: -*, ๗๘๗, ๙๐๑ 
ชาง, ๑๒๔, ๑๔๑ 
ช้าง(อุปมา), ๕๗๑, ๖๐๓; -*, ๘๓๒ 
ชาง,รอยเทา. ดู รอยเทาชาง 
ชางถาก: -*, ๕๕๒ 
ชางปนหมอ(อุปมาวิตกวิจาร), ๘๒๖ 
ชางแปรนิสัย(ชาดก): -*, ๕๖๗ 
ช่างรถ, ๔๘๙ 
ช่างศร(อุปมา), ๕๗๑ 
ช่างสาน, ๔๘๙ 
ช่างหม้อ, ๑๔๐ 
ชางหูก, ๙๖๗ 
ชางอาชาไนย(ฟาผาไมสะดุง), ๗๙๕ 
ชาดก, ๖๕๒, ๙๖๘, ๖๓๖–๖๓๗; -*, ๒๗๑; -ชาดกเกี่ยวกับการ

คบหา(อ), ๕๖๗; -ตัวอยางเร่ืองมนุษยชนะคําทํานายของ

เทวดา, ๙๕๖ 
ชาตัสสปราเธยยกทุกข, ๘๖ 
ชาตัสสูปนิพันธิกทุกข, ๘๖ 
ชาติ, ๘๔, ๑๑๓, ๑๓๘, ๑๔๑, ๑๔๗, ๑๕๑, ๓๗๘, ๔๖๒, ๕๑๓, 

๕๑๕, ๕๖๖, ๖๐๑, ๖๐๓, ๘๔๖, ๘๔๗, ๘๔๙, ๘๕๒, ๑๐๓๐, 
๕๑๗–๕๑๙; -*, ๘๗; -ความหมายในชีวิตประจําวัน, ๑๘๒; 
-ความหมายยอ, ๒๓๐; -คํากําจัดความตามแบบ, ๑๗๒; -
ชาติเปนปจจัยแกชรามรณะ, ๑๘๔, ๑๘๙, ๑๙๒; -ชาติสิ้น
แล้ว, ๓๙๒, ๔๕๑; -ชาติส้ินแลว(อ), ๔๖๓; -ชุมชนสงฆไมถือ

ชาติชั้น, ๙๔๐; -เทียบชวงวิญญาณ, ๑๗๖; -นิพพานไมกําจัด
ชาติชั้น, ๔๘๗; -อธิบายชวงกวาง, ๑๗๔ 

ชาติก่อน-ชาติหน้า, ๑๘๐; -(การพิสูจนเพ่ือศีลธรรม), ๗๕๑ 
ชาติตระกูล, ๗๕๑ 
ชาติเถระ, ๙๔๐ 
ชาติทุกข, ๘๖; -*, ๘๔ 
ชาตินิโรธ, ๔๗๒ 
ชาตินี้: -(กรรมใหผล), ๓๒๑ 
ชาตินี้(ทิฏฐธัมมิกะ), ๔๒๑ 
ชาตินี้-ชาติหนา, ๗๑๗, ๗๒๘, ๕๙๑ 
ชาติภพ, ๔๙๒ 
ชาติ-วุฒิ, ๙๔๐ 
ชาติหนา(กรรมใหผล), ๓๒๑ 
ชาย, ๓๒๐, ๗๒๕ 
ชายเขตบ้าน, ๖๗๓ 
ชายแดน, ๕๙๙, ๖๗๓ 
ชายฝง, ๖๕๑ 
ชาวชนบท, ๕๓๖, ๖๕๗ 
ชาวนิคม, ๕๓๖ 
ชาวบาน, ๕๓๕, ๕๓๙, ๕๖๑, ๖๗๐, ๗๔๘, ๘๓๖, ๑๐๖๑, 

๑๐๖๗; -*, ๖๔๒; -ความเปนปจจุบันอยูที่กิจท่ีทํา, ๖๕๖; -
คําสอนเกี่ยวกับกัลยาณมิตร, ๕๖๗–๕๖๙; -ชาวบานอยาง

เลิศใน 10 ประเภท, ๗๓๖; -ชาวบานอยางเลิศใน10ประเภท
, ๖๖๑; -ทรงย้ําใหภิกษุสอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; -พระ
ไมดีแยกวาชาวบาน(ในแงความสุข), ๑๐๖๑–๑๐๖๓; -

พระสงฆเปนกัลยาณมิตรของชาวบาน, ๕๗๗; -ศิลหรือวินัย
กับชาวบาน, ๙๑๙–๙๒๙; -ศีลสําหรับชาวบาน, ๗๒๙; -

หนาที่และความสัมพันธกับพระสงฆ, ๕๗๗–๕๗๘ 
ชาวพุทธ, ๕๓๙, ๕๘๓, ๗๑๘; -*, ๘๖๕; -ความเปนชาวพุทธใน

แงที่เก่ียวกับเทวดา, ๙๕๙; -ชาวพุทธกับศรัทธา(อ), ๗๗๗; -
ชาวพุทธกับศีล/วินัย(อ), ๙๑๘; -ชาวพุทธทุกคนตองมี

ตถาคตโพธิสัทธา, ๙๑๐; -ชาวพุทธยังมักเล่ียงการพิจารณา
เรื่องลัทธิผิดหลักกรรม(อ), ๘๖๐; -ชาวพุทธเองเขาใจสับสน
ในเรื่องตัณหา, ๙๗๑; -พระรัตนตรัยเปนหลักยึดเหนี่ยว

เบื้องตน/กิจตอพระรัตนตรัย, ๖๘๒–๖๘๓; -พระรัตนตรัย
เปนหลักยึดเหนี่ยวเบื้องตน/กิจตอพระรัตนตรัย(อ), ๘๖๔; -
ไมควรหยุดแคโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๔; -ไมใสใจสัมมาทิฏฐิ
ตางกันแตเริ่มถึงท่ีสุด, ๕๕๙; -ศีล ๕เปนกําหนดความ

ประพฤติอยางต่ํา, ๙๑๘; -หลักการปฏิบัติตอความสุข, 
๑๐๖๒ 

ชาวโลก, ๘๓๒, ๖๘๓–๖๘๔ 
ชํานาญ(เก่ียวกับฌาน). ดู วสี 
ชํานาญเชิงปฏิบัติ(สิปปะ), ๗๔๖ 
ชําแรกกิเลส, ๗๕๗, ดู กิเลส,ปญญา 
ชําแหละ(ศพ), ๗๗๐ 
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ชิวหา, ๒๖, ๓๐, ๑๗๑, ๓๓๐, ๕๐๖, ๖๘๙; -*, ๓๔, ๘๔๒ 
ชิวหาวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๖๘, ๑๗๑, ๕๐๖ 
ชิวหาสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒ 
ชิวหาสัมผัสสชา เวทนา: -*, ๓๑ 
ชิวหินทรีย, ๓๖, ๔๗๐ 
ชี้นํา, ๖๘๔ 
ชี้แนะ, ๖๖๗, ๖๘๐, ๖๗๖–๖๗๙ 
ชีเปลือย, ๖๔๑, ๙๔๔; -*, ๕๒๗ 
ชีไพร, ๗๙๒; -*, ๗๙๓ 
ชีวทัศน, ๔๖, ๑๕๘, ๑๖๓, ๔๙๑, ๕๔๐, ๖๙๐; -(พระอรหันต), 

๓๗๘ 
ชีวะ, ๒๐๔, ๒๐๖, ๓๗๘, ๖๖๖, ๘๔๗, ๘๙๗ 
ชีวิต, ๖๘, ๖๙, ๑๐๕, ๑๐๘, ๑๑๖, ๑๒๗, ๑๔๕, ๑๖๔, ๕๑๓, 

๕๒๗, ๕๓๕, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๗๖, ๕๘๔, ๖๓๕, ๖๔๗, ๖๕๖, 
๖๖๘, ๖๘๓, ๖๙๐, ๖๙๙, ๗๑๒, ๗๑๗, ๗๒๔, ๗๒๖, ๗๓๓, 
๗๔๕, ๗๔๗, ๗๕๐, ๗๕๗, ๗๖๖, ๗๗๓, ๘๐๐, ๘๓๓, 
๘๕๐, ๙๐๓, และดู ปาณาติบาต,พรหมจรรย,โลก,ศีล
,สัมมาอาชีวะ; -*, ๕๖๗, ๗๑๔; -กามทําใหชีวิตขึ้นตอส่ิง

ภายนอกและวนอยูแคกิจกรรมชั้นนอก, ๑๐๕๓; -การ

แกปญหาชีวิตดานใน-ดานนอก, ๘๗๐–๘๗๓; -การคิด

แบบอริยสัจเกี่ยวของกับชีวิตโดยตรง, ๖๓๕; -การมองโลก
และชีวิตของผูบรรลุนิพพานแลว, ๔๙๑; -การรับรูเพื่อ

ประโยชนแกสติปญญากับที่กอปญหาแกชีวิตจิตใจ, ๖๗๖; -
เก้ือกูลแกชีวิต. ดู กุศล,คุณภาพชีวิต; -คนบางพวกเอาชีวิต
เปนเปาระบายความชังกาม, ๑๐๖๕; -ความสําคัญชอง

มโนกรรมคือทิฏฐิที่มองเห็นโลกและชีวิตอยางไร, ๖๙๐; -

คุณคาของแรงงาน, ๗๓๓; -คุณคาความออนโยนของชีวิต

เม่ือพนความเปนปุถุชน, ๖๗๖; -คุณคาแทจริงแกชีวิตไดแก 
อัตถะ, ๕๖๙, ๖๔๖, ๙๘๙; -จริยธรรม=ประยุกตความรูกฏ

ธรรมชาติเพื่อประโยชนแกชีวิตและสังคมมนุษย, ๕๓๔; -

จุดหมาย๓ข้ันของชีวิต, ๕๓๖–๕๔๓, ดู อัตถะ,อรรถะ; -

จุดหมายของพุทธจริยธรรมคือ ชีวิตที่อิสระไรทุกขไรปญหา

, ๕๓๔; -จุดหมายชีวิตกับวิธีดําเนินชีวิตผอนใหสอดคลอง
กัน, ๕๓๙–๕๔๐; -ฉันทะกับคุณคาแทแกชีวิต, ๑๐๐๕; -

ฉันทะกับคุณคาแทแกชีวิต(อ), ๑๐๑๖; -ฉันทะทําใหยอม

สละชีวิตได, ๗๙๘; -ชีวิตกับการกินและการสืบพันธุ, ๙๙๖–
๑๐๐๐; -ชีวิตกับสังคมและธรรมชาติ, ๖๙๘; -ชีวิตของ

พระสงฆในพระพุทธศาสนา (มองในแงความเขาใจ

เก่ียวกับสมาธิ), ๗๙๒–๗๙๓; -ชีวิตควรใหเปนอยางไร ชีวิต
ควรเปนอยูอยางไร โดยสรุป, ๘๗๔; -ชีวิตชนิดอยูเพ่ือกิน
เสพ และภาวะสงครามกามท่ีทําใหชีวิตเปราะ, ๑๐๖๔–
๑๐๖๕; -ชีวิตดีงามอาศัยปจจัย ท้ังในบุคคลและปจจัยทาง

สังคม, ๕๒๙; -ชีวิตที่กาวหนาในชุมชนอารยะจนกลายเปน
มงคลที่เทพยดาก็นบไหว, ๙๖๕; -ชีวิตที่ดีท่ีสุดลุไดดวยรู

ธรรมและใชธรรม, ๘๖๔; -ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา, ๒๘๒, 

๖๗๖, ๖๘๖, ๘๖๒, ๑๐๕๓–๑๐๕๗, ๗๗๓–๗๗๕; -ชีวิตท่ีมี
ตนเปนท่ีพึ่งคือมีธรรมเปนที่พึ่ง(อ), ๖๒๕; -ชีวิตท่ีหลุดพน

เปนอิสระ, ๘๗๗; -ชีวิตในสังคมสงฆกับสังคมคฤหัสถ, 
๘๗๒; -ชีวิตแบบตัณหาพาไป(อันธพาลปุถุชน), ๘๖๕; -ชีวิต
พระสงฆในฐานะทักขิไณยอาศัยวัตถุแตนอยและเปนอิสระ

จากระบบของสังคม, ๔๐๗, ๕๗๗, ๗๓๕, ๗๔๘; -ชีวิต

มนุษยอยูกันอยางไรเพ่ืออะไรและควรเปนอยูอยางไรจึงจะ

ปราศจากปญหาไรทุกข, ๘๔๔–๘๔๕; -ชีวิตและคุณธรรม

พื้นฐานของอารยชน, ๘๗๔, ๘๘๑–๙๑๓; -ชีวิตแหงความ

ยึดมั่นถือมั่น, ๑๖๘; -ดับกิเลส ชีวิตจึงจะหมดปญหา, 
๑๐๒๓; -ตัวอยางกระบวนการแหงชีวิต, ๘๗๖; -ถวายชีวิต
เมื่อจะเรียนกรรมฐาน(อ), ๘๐๘; -ท่าทีของพระอรหันต์ต่อ
ชีวิต, ๓๙๗; -ทุกขพื้นฐานและประโยชนพื้นฐานของชีวิต, 
๖๘๕; -โทษของกามเกิดจากการปฏิบัติผิดตอชีวิต, ๑๐๒๙; 
-ธรรมเนนชีวิตดานใน วินัยเนนดานนอก, ๘๗๘; -

ประโยชนทางจิตปญญาเปนประโยชนแกนสารของชีวิต, 
๘๗๑; -ปญหาชีวิตเกิดจากตัณหา, ๙๙๒; -ผลของโยนิโส

มนสิการและอโยนิโสมนสิการตอชีวิตจิตใจ, ๖๒๓; -ผูสอน
ควรมีชีวิตอิสระ, ๕๗๙–๕๘๐; -พรหมจรรย=ชีวิต

ประเสริฐ=การครองชีวิตตามหลักพุทธศาสนาท้ังหมด=

มรรค, ๕๓๓, ๘๖๗; -พระโพธิสัตวสละชีวิตชวยแมแตศัตรู, 
๖๕๒; -พึงปฏิบัติตอเรื่องฤทธิ์และเทวดาโดยไมใหเสียหาย

แกชีวิต, ๙๖๒; -มงคลที่ทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ, 
๗๔๕; -มนุษยดํารงชีวิตอยูในระดับตางๆกัน, ๘๗๒; -

มรรค=วิธีใชกฏธรรมชาติใหเปนประโยชนแกชีวิตจนถึง

ที่สุด, ๕๒๔–๕๒๕; -มรรคาพัฒนาชีวิตมีปญญาเปนหลัก(อ), 
๑๐๒๒; -มองชีวิตตามสภาวะ, ๕๖๙, ๕๘๓; -เมื่อ

ถึงสัมปรายิกัตถะ ชีวิตไมวางเปลาไรคา, ๕๓๘; -ไมควร

เอากามสุขเปนจุดมุงหมายของชีวิต , ๑๐๕๖; -โยนิโส

มนสิการพึงใชในการดําเนินชีวิตทุกสวนทุกเวลา, ๕๘๗; -

เรียนรูและปฏิบัติใหถูกตองตอโลกและชีวิต, ๘๕๘–๘๖๐; -
ลักษณะของการมีชีวิตอยูในขณะปจจุบัน, ๗๗๐; -วิจิกิจฉา
สงสัยที่ไปท่ีมาของชีวิต, ๔๐๘; -ศีล/วินัย คุมชีวิตดานนอก, 
๙๑๔, ๙๓๓; -ศีลเพ่ือสงเสริมชีวิตและสังคม, ๗๒๘–๗๓๒; 
-สติชวยใหประสบการณเปนประโยชนอยางเดียว ไมกอพิษ

อันตราย, ๗๘๘; -สัมปรายิกัตถะ=ประโยชนแกชีวิตดานใน
หรือดานคุณภาพชีวิต, ๕๓๗; -สุขไรอามิสชวยใหชีวิตสุข 

พรอมกับคุมปญหาจากกามสุขไปดวย, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -

หนาท่ีของกัลยาณมิตรชี้ไปที่โลกและชีวิต, ๕๘๕; -เหตุแหง
ทุกขชนิดยืนพื้นคูชีวิต, ๖๓๕; -ใหฉันทะเปนพลังนําการ

ดําเนินชีวิต, ๑๐๒๑; -อริยสัจเปนเรื่องของชีวิตของทุกคน

และใหจัดการกับชีวิตของตนดวยปญญาของมนุษยเอง, 
๘๗๓; -อะไรเปนกฏเกณฑวัดความสุขและชีวิตที่ดีงาม, 
๗๔๗ 

ชีวิตคูครอง, ๕๓๗, ๗๒๘ 

๑๒๑๔  พุทธธรรม 

 

สังคมคฤหัสถ, ๘๗๕; -ชีวิตแบบตัณหาพาไป(อันธพาล

ปุถุชน), ๘๖๘; -ชีวิตพระสงฆในฐานะทักขิไณยอาศัยวัตถุ

แตนอยและเปนอิสระจากระบบของสังคม, ๔๐๙, ๗๓๘, 
๗๕๑; -ชีวิตมนุษยอยูกันอยางไรเพ่ืออะไรและควรเปนอยู
อยางไรจึงจะปราศจากปญหาไรทุกข, ๘๔๗–๘๔๘; -ชีวิต

และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน, ๘๗๗, ๘๘๔–๙๑๖; -

ชีวิตสงฆในฐานะทักขิไณยอาศัยวัตถุแตนอยและเปนอิสระ

จากระบบของสังคม, ๕๘๐; -ชีวิตแหงความยึดมั่นถือมั่น, 
๑๖๙; -ดับกิเลส ชีวิตจึงจะหมดปญหา, ๑๐๒๘; -ตัวอยาง
กระบวนการแหงชีวิต, ๘๗๙; -ถวายชีวิตเม่ือจะเรียน

กรรมฐาน(อ), ๘๑๑; -ท่าทีของพระอรหันต์ต่อชีวิต, ๓๙๙; -
ทุกขพื้นฐานและประโยชนพื้นฐานของชีวิต, ๖๘๘; -โทษของ
กามเกิดจากการปฏิบัติผิดตอชีวิต, ๑๐๓๔; -ธรรมเนนชีวิต
ดานใน วินัยเนนดานนอก, ๘๘๑; -ประโยชนทางจิตปญญา
เปนประโยชนแกนสารของชีวิต, ๘๗๔; -ปญหาชีวิตเกิดจาก
ตัณหา, ๙๙๕; -ผลของโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ
ตอชีวิตจิตใจ, ๖๒๖; -ผูสอนควรมีชีวิตอิสระ, ๕๘๑–๕๘๓; -
พรหมจรรย=ชีวิตประเสริฐ=การครองชีวิตตามหลักพุทธ

ศาสนาท้ังหมด=มรรค, ๕๓๕, ๘๗๐; -พระโพธิสัตวสละชีวิต
ชวยแมแตศัตรู, ๖๕๕; -พึงปฏิบัติตอเรื่องฤทธิ์และเทวดา

โดยไมใหเสียหายแกชีวิต, ๙๖๕; -มงคลท่ีทําใหชีวิตประสบ
ความสําเร็จ, ๗๔๘; -มนุษยดํารงชีวิตอยูในระดับตางๆกัน, 
๘๗๕; -มรรค=วิธีใชกฏธรรมชาติใหเปนประโยชนแกชีวิต

จนถึงท่ีสุด, ๕๒๖–๕๒๗; -มรรคาพัฒนาชีวิตมีปญญาเปน

หลัก(อ), ๑๐๒๗; -มองชีวิตตามสภาวะ, ๕๗๑, ๕๘๕; -เม่ือ
ถึงสัมปรายิกัตถะ ชีวิตไมวางเปลาไรคา, ๕๔๐; -ไมควรเอา
กามสุขเปนจุดมุงหมายของชีวิต , ๑๐๖๑; -โยนิโส

มนสิการพึงใชในการดําเนินชีวิตทุกสวนทุกเวลา, ๕๘๙; -

เรียนรูและปฏิบัติใหถูกตองตอโลกและชีวิต, ๘๖๑–๘๖๓; -
ลักษณะของการมีชีวิตอยูในขณะปจจุบัน, ๗๗๓; -

วิจิกิจฉาสงสัยที่ไปที่มาของชีวิต, ๔๑๐; -ศีล/วินัย คุมชีวิต

ดานนอก, ๙๑๗, ๙๓๖; -ศีลเพ่ือสงเสริมชีวิตและสังคม, 
๗๓๑–๗๓๕; -สติชวยใหประสบการณเปนประโยชนอยาง

เดียว ไมกอพิษอันตราย, ๗๙๑; -สัมปรายิกัตถะ=ประโยชน
แกชีวิตดานในหรือดานคุณภาพชีวิต, ๕๓๙; -สุขไรอามิส

ชวยใหชีวิตสุข พรอมกับคุมปญหาจากกามสุขไปดวย, 
๑๐๖๑–๑๐๖๒; -หนาที่ของกัลยาณมิตรชี้ไปที่โลกและชีวิต, 
๕๘๗; -เหตุแหงทุกขชนิดยืนพื้นคูชีวิต, ๖๓๘; -ใหฉันทะ

เปนพลังนําการดําเนินชีวิต, ๑๐๒๖; -อริยสัจเปนเรื่องของ

ชีวิตของทุกคนและใหจัดการกับชีวิตของตนดวยปญญา

ของมนุษยเอง, ๘๗๖; -อะไรเปนกฏเกณฑวัดความสุขและ
ชีวิตที่ดีงาม, ๗๕๐ 

ชีวิตคูครอง, ๕๓๙, ๗๓๑ 
ชีวิตประจําวัน, ๗๒, ๕๒๙, ๕๓๙, ๕๕๗, ๕๗๑, ๖๔๘, ๖๔๙, 

๗๗๒, ๖๕๗–๖๕๘, ๖๕๗–๖๕๘; -กิจกรรมสามัญที่สุดคือ
การรับรูอารมณทางอายตนะ, ๗๗๖; -ขณิกสมาธิเปนไปได

ในชีวิตประจําวัน, ๗๘๓; -เจริญสมาธิในชีวิตประจําวันคือ

สรางสมาธิดวยสติ, ๘๐๕; -ตัวอยางวิภัชชวาทใน

ชีวิตประจําวัน, ๖๗๕; -ทิฏฐธัมมิกัตถะ(อ), ๑๐๑๙; -นิพพาน
ในชีวิตประจําวัน, ๓๘๙, ๓๙๒; -ประโยชนของสมาธิใน

ชีวิตประจําวัน, ๗๙๑–๗๙๒; -ฝกศีลดวยโยนิโสมนสิการ, 
๗๐๐; -โยนิโสมนสิการพึงใชทุกเวลาในชีวิตประจําวัน, 
๖๗๙; -สติปฏฐานหรือวิปสสนาปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน, 
๗๖๙ 

ชีวิตประเสริฐ, ๙๐๘, ดู พรหมจรรย; -คือพรหมจรรย=มรรค=

จริยธรรมพุทธ, ๕๓๘; -ชีวิตประเสริฐเป็นไปได้หรือไม่ได้
เพราะอะไร, ๒๙๐; -เพื่อประจักษ์แจ้งอริยสัจเป็นต้น, ๘๔๙; 
-มีอะไรเปนอานิสงส ยอด แกน อธิปไตย, ๘๔๖; -ไม่ขึ้นต่อ
ปัญหาอภิปรัชญา, ๘๕๐ 

ชีวิตประเสริฐ(พรหมจรรย์), ๑๑๔, ๑๔๐ 
ชีวิตสวนตัว(พระอรหันต), ๓๖๘ 
ชีวิตหนา, ๔๒๓, ดู สัมปรายิกะ 
ชีวิตอุดม, ๗๔๗ 
ชีวิตินทรีย, ๒๗, ๔๑, ๑๗๓ 
ช้ีให้ชัด, ๕๗๖ 
ชื่อเสียง, ๑๒๔, ๔๓๙, ๕๓๒, ๕๙๙, ๑๐๑๖ 
ชุมชน, ๑๒๖, ๕๔๔, ๕๔๙, ๖๕๒, ๗๒๕, ๘๗๔, ๘๗๕, ๙๐๖, 

๙๐๗, ๙๓๕, ๙๓๖, ๙๒๐–๙๒๓; -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๗๐; -
(ตามหลักสงฆ), ๖๘๖–๖๘๗; -(รูจักชุมชน), ๕๗๒; -(วินัย), 
๘๘๑ 

ชุมชนชาวพุทธ,ชุมชนแบบพุทธ,ชุมชนพุทธ, ๔๐๖, ๙๔๐, ๙๔๓; 
-ชุมชนแบบอยาง=สงฆ, ๖๘๖–๖๘๗; -ลักษณะของสมาชิก
และพัฒนาการ, ๙๖๒, ๙๖๘ 

ชุมชนในอุดมคติของพุทธ, ๔๑๒ 
ชุมชนภายหลัง, ๙๒๓; -ชุมชนผู้ที่เกิดภายหลังจะถือตัวอย่าง

พระเถระที่ย่อหย่อน, ๖๖๑ 
ชุมชนอารยะ: -ชุมชนกอนอารยะ, ๙๖๘; -ลักษณะสมาชิกและ

ขั้นท้ัง3ของพัฒนาการ, ๙๖๒, ๙๖๘; -สมาชิกกลุมแรก=

โสดาบัน, ๘๘๔, ๘๘๘; -สัทธานุสารี ธรรมานุสารีก็รวมอยู
ดวย, ๘๘๙ 

ชุมชนอิสระ(=สงฆ), ๗๓๘, ๗๕๒, ๕๘๑–๕๘๓ 
ชุมนุม: -*, ๖๐๗; -ไม่มีสัตบุรุษ ไม่ป็นสภา, ๕๗๓; -เวทนาเป็น

ท่ีชุมนุมของธรรมทั้งปวง, ๘๔๕; -อิทธิพลของเพื่อนชุมนุม, 
๕๘๔ 

ชู, ๑๐๓๗ 
เชน(ศาสนา): -*, ๓๓๙ 
เชาวน, ๕๕๖, ๗๕๔ 
เชิงตะกอน, ๗๔๘ 
เชิงเทิน, ๖๐๑ 
เช่ือ, ๕๕๓, ๘๘๐, ดู ศรัทธา,ทิฏฐิ,สัมมาทิฏฐิ; -ความเชื่อเรื่อง

อิทธิปาฏิหารยและเทวดา, ๙๔๔–๙๗๓; -ความรูระดับความ
เชื่อและเหตุผลยังไมแน, ๕๙๕; -เชื่อ(ธรรม)กับเชื่อฟง(วินัย)



 
ดัชนี  ๑๒๑๕ 

ชีวิตประจําวัน, ๗๒, ๕๒๗, ๕๓๗, ๕๕๕, ๕๖๙, ๖๔๕, ๖๔๖, 
๗๖๙, ๖๕๔–๖๕๕, ๖๕๔–๖๕๕; -กิจกรรมสามัญที่สุดคือการ
รับรูอารมณทางอายตนะ, ๗๗๓; -ขณิกสมาธิเปนไปไดใน

ชีวิตประจําวัน, ๗๘๐; -เจริญสมาธิในชีวิตประจําวันคือสราง
สมาธิดวยสติ, ๘๐๒; -ตัวอยางวิภัชชวาทในชีวิตประจําวัน, 
๖๗๒; -ทิฏฐธัมมิกัตถะ(อ), ๑๐๑๕; -นิพพานใน

ชีวิตประจําวัน, ๓๘๗, ๓๙๐; -ประโยชนของสมาธิใน

ชีวิตประจําวัน, ๗๘๘–๗๘๙; -ฝกศีลดวยโยนิโสมนสิการ, 
๖๙๗; -โยนิโสมนสิการพึงใชทุกเวลาในชีวิตประจําวัน, 
๖๗๖; -สติปฏฐานหรือวิปสสนาปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน, 
๗๖๖ 

ชีวิตประเสริฐ, ๙๐๕, ดู พรหมจรรย; -คือพรหมจรรย=มรรค=

จริยธรรมพุทธ, ๕๓๖; -ชีวิตประเสริฐเป็นไปได้หรือไม่ได้
เพราะอะไร, ๒๘๘; -เพื่อประจักษ์แจ้งอริยสัจเป็นต้น, ๘๔๖; 
-มีอะไรเปนอานิสงส ยอด แกน อธิปไตย, ๘๔๓; -ไม่ขึ้น
ต่อปัญหาอภิปรัชญา, ๘๔๗ 

ชีวิตประเสริฐ(พรหมจรรย์), ๑๑๓, ๑๓๙ 
ชีวิตสวนตัว(พระอรหันต), ๓๖๖ 
ชีวิตหนา, ๔๒๑, ดู สัมปรายิกะ 
ชีวิตอุดม, ๗๔๔ 
ชีวิตินทรีย, ๒๗, ๔๑, ๑๗๒ 
ช้ีให้ชัด, ๕๗๔ 
ชื่อเสียง, ๑๒๓, ๔๓๗, ๕๓๐, ๕๙๗, ๑๐๑๓ 
ชุมชน, ๑๒๕, ๕๔๒, ๕๔๗, ๖๔๙, ๗๒๒, ๘๗๑, ๘๗๒, ๙๐๓, 

๙๐๔, ๙๓๒, ๙๓๓, ๙๑๗–๙๒๐; -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๖๗; -
(ตามหลักสงฆ), ๖๘๓–๖๘๔; -(รูจักชุมชน), ๕๗๐; -(วินัย), 
๘๗๘ 

ชุมชนชาวพุทธ,ชุมชนแบบพุทธ,ชุมชนพุทธ, ๔๐๔, ๙๓๗, ๙๔๐; 
-ชุมชนแบบอยาง=สงฆ, ๖๘๓–๖๘๔; -ลักษณะของสมาชิก
และพัฒนาการ, ๙๕๙, ๙๖๕ 

ชุมชนภายหลัง, ๙๒๐; -ชุมชนผู้ที่เกิดภายหลังจะถือตัวอย่าง
พระเถระที่ย่อหย่อน, ๖๕๘ 

ชุมชนอารยะ: -ชุมชนกอนอารยะ, ๙๖๕; -ลักษณะสมาชิกและ
ขั้นทั้ง๓ของพัฒนาการ, ๙๕๙, ๙๖๕; -สมาชิกกลุมแรก=

โสดาบัน, ๘๘๑, ๘๘๕; -สัทธานุสารี ธรรมานุสารีก็รวมอยู
ดวย, ๘๘๖ 

ชุมชนอิสระ(=สงฆ), ๗๓๕, ๗๔๙, ๕๗๙–๕๘๐ 
ชุมชนอุดมคติของพุทธ, ๔๑๐ 
ชุมนุม: -*, ๖๐๔; -ไม่มีสัตบุรุษ ไม่ป็นสภา, ๕๗๑; -เวทนาเป็น

ที่ชุมนุมของธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -อิทธิพลของเพื่อนชุมนุม, 
๕๘๒ 

ชู, ๑๐๓๒ 
เชน(ศาสนา): -*, ๓๓๗ 
เชาวน, ๕๕๔, ๗๕๑ 
เชิงตะกอน, ๗๔๕ 

เชิงเทิน, ๕๙๙ 
เช่ือ, ๕๕๑, ๘๗๗, ดู ศรัทธา,ทิฏฐิ,สัมมาทิฏฐิ; -ความเชื่อเรื่อง

อิทธิปาฏิหารยและเทวดา, ๙๔๑–๙๗๐; -ความรูระดับความ
เชื่อและเหตุผลยังไมแน, ๕๙๓; -เชื่อ(ธรรม)กับเชื่อฟง(วินัย)

มีความหมายและการใชไมเหมือนกัน, ๙๓๙; -เชื่อ(ธรรม)

กับเชื่อฟง(วินัย)มีความหมายและการใชไมเหมือนกัน(อ), 
๙๕๐; -เชื่อกรรม เชื่อคุณธรรม เปนโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓; 
-เชื่อกรรม(อ), ๔๐๕; -เช่ือกรรมเช่ือชาติหนาที่ถูกและผิด, 
๒๘๔; -บุคคลโสดาบันเชื่อมั่นด้วยปัญญา จนไม่ต้องเชื่อ
คนอื่น, ๘๘๙; -ผลดีผลเสียของศรัทธาด่ิงไมใชเหตุผล, 
๖๗๙–๖๘๑ 

เชือก(อุปมาสติ), ๗๗๖ 
เชื้อไฟ(ไฟที่จะแจมนวลหรือไม), ๑๐๓๔ 
เชื้อโรค, ๕๑๖, ๑๐๐๐ 
โชค,โชคชะตา, ๒๕๔, ๓๑๖, ๘๖๔, ๘๖๖, ๑๐๕๔, ๑๐๕๖; -คน

ไมมั่นคุณพระรัตนตรัยจึงหวังผลจากโชคชะตา, ๘๖๕–
๘๖๖; -ลัทธิรอคอยโชค(ผิดหลักกรรม), ๘๖๐; -วิธีแกปญหา
แบบพุทธไมซัดทอดไมนอนคอยโชคชะตา, ๘๗๐; -วิธีของ
หมอดูชาวพุทธ(อ), ๘๖๕ 

โชคเคราะห. ดู โลกธรรม 
โชคลาง, ๙๑๑ 
โชคลาภ, ๔๒๓, ๙๕๐ 
ใชจาย, ๕๖๙, ๗๔๓–๗๔๔ 
ใชสอย(พิจารณาคุณคาแท-เทียม), ๖๔๖–๖๔๗ 
ไชนะ(เชน): -*, ๓๓๗ 
ซัดทอด(โชคชะตา), ๘๗๐ 
ซากศพ. ดู อสุภะ 
ซ่ือตรงตอสัจจะ, ๖๘๑ 
ซ่ือสัตย, ๖๗๒, ๗๒๘, ๗๓๑ 
ซุง: -*, ๕๕๒ 
ซูบซีด, ๖๕๖ 
เซ็ง, ๗๘๓, ๘๔๕ 
เซนสรวง, ๙๕๔, ๙๕๕; -*, ๙๕๙, ๙๖๒; -ยังไมมั่นในพระ

รัตนตรัยก็ยังเซนสรวง, ๘๖๓–๘๖๕ 
ฌาน, ๓, ๔, ๑๒๑, ๑๒๒, ๒๕๐, ๓๓๐, ๔๑๒, ๔๑๓, ๔๒๘, 

๔๓๓, ๔๓๘, ๔๔๑, ๔๗๗, ๔๘๒, ๔๙๘, ๕๖๐, ๕๖๑, ๗๕๐, 
๗๘๒, ๘๐๔, ๘๒๙, ๘๔๑, ๘๕๑, ๙๒๕, ๙๓๒, ๙๔๖, ๙๔๘, 
๑๐๒๕, ๑๐๔๖, ๑๐๔๗, ๑๐๕๒, ๑๐๖๗, ๑๐๕๖–๑๐๕๗, 
๗๙๑–๗๙๓, ดู รูปฌาน,อรูปฌาน,สมถะ,สมาธิ,สมาบัติ; -*, 
๓๖๘, ๔๓๓, ๔๓๕, ๔๔๖, ๔๔๙, ๔๕๙, ๗๘๓, ๘๑๖, ๙๓๑; -
ความเขาใจผิดบางอยางเก่ียวกับฌาน, ๔๔๑; -ความหมาย

ของฌาน, ๘๒๑; -จิตเป็นสมาธิสมบูรณ์ถึงขั้นฌานมี
องค์ ๘, ๗๘๔; -เจาชายสิทธัตถะบําเพ็ญฌาน, ๑๐๕๙–
๑๐๖๑; -ฌาน กับอุปจารและอัปปนาสมาธิ, ๗๘๐; -ฌาน=

ที่สุดโลก, ๑๐๔๗; -ฌาน2ชุดเพงอารมณกับเพงลักษณะ, 
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๔๒๕; -ฌาน๔กับฌาน ๕, ๔๒๔; -ฌาน๔กับฌาน๕, ๘๒๑, 
๘๒๖; -ฌาน๔กับฌาน๕(อ), ๗๘๑; -ฌาน๔เปนคําจํากัด

ความของสัมมาสมาธิตามแนวพระสูตร, ๗๗๙; -ฌาน๔

เปนตทังคนิพพาน, ๔๐๐; -ฌาน๔เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร, 
๔๕๘, ๗๘๙, ๑๐๕๓, ๗๙๐–๗๙๑; -ฌาน๔เปนทิฏฐธรรม
สุขวิหาร(อ), ๔๖๘; -ฌาน๔เปนวิกขัมภนนิโรธ หรือวิขัมภน
วิมุตติ หลุดพนชั่วคราว, ๗๘๘, ๘๖๒; -ฌาน๔เปนวิกขัมภน
นิโรธหรือวิกขัมภนวิมุตติหลุดพนชั่วคราว, ๔๓๘; -ฌาน๔

เปนวิกขัมภนนิโรธหรือวิขัมภนวิมุตติหลุดพนชั่วคราว, 
๔๐๑; -ฌาน8, ๘๒๑; -ฌานกับการแบงประเภทพระอรหันต
และอริยบุคคลอื่นๆ, ๔๑๘, ๔๕๐; -ฌานกับวสี๕(อ), ๘๑๒; -
ฌานตอดวยวิปสสนา, ๘๒๓; -ฌานท่ีตําหนิก็มี, ๔๒๕; -

ฌานเปนสุขัลลิกานุโยค, ๑๐๖๐; -นักฌาน(อ), ๓๖๘; -ใน

ฌานมีองคธรรมอื่นอีก มิใชเฉพาะองคฌาน, ๘๒๗; -

ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๐; -บัณฑิตไม่ บําเพ็ญฌาน 
เพื่ออุปธิสุข แต่เพื่อสิ้นกิเลส, ๑๐๕๖; -บําเพ็ญวิปสสนาใน
ฌานไดหรือไม, ๔๔๒; -ประเภทและชั้นของฌาน, ๘๒๑; -ผู
ไดฌานท้ัง4=สุขา ปฏิปทา, ๘๔๑; -ผูไมไดฌานมากอน 

ขณะถึงอริยมรรคจิตยอมถึงฌาน, ๔๕๘, ๔๘๖; -

พระพุทธเจาทรงนิยมฌาน, ๗๙๓; -พระอนาคามีท่ีไมได

ฌานจะไปสุทธาวาสอยางไร(อ), ๔๒๘; -มีท้ังฌานและ

ปญญาชื่อวาอยูใกลนิพพาน, ๘๒๕; -รายชื่อฌาน๔และองค
ฌาน, ๔๒๔, ๘๒๕–๘๒๗; -ลักษณะความสุขในฌาน๔แต
ละขั้น, ๑๐๔๗; -วิปสสนาและมรรคผลก็เรียกวาฌานได, 
๔๒๕; -สุขทุกขในฌานคืออะไร, ๑๐๔๙; -สุขในฌาน, ๓๗๔, 
ดู ฌานสุข; -สุขเปนองคฌาน และฌานเองก็เปนสุข, 
๑๐๒๓; -เสียงเป็นข้าศึกแห่งฌาน(อ), ๘๑๗; -ออกจาก
ฌานคือจิตตกภวังค, ๔๘๒; -อาจหลงยึดเอาประสบการณ
ในฌานเปนอัตตา, ๔๙๗ 

ฌานกีฬา: -*, ๗๙๓ 
ฌานงฺค(องคฌาน), ๘๒๖ 
ฌานจตุกกนัย, ๔๒๔, ดู ฌาน๔ 
ฌานจิต, ๔๓๔; -*, ๘๑๒; -ฌานจิตท่ีเปนบาทของวิปสสนา, ๔๘๓ 
ฌานปญจกนัย, ๔๒๔ 
ฌานวิโมกข, ๘๓๖ 
ฌานวิสัย(เปนอจินไตย): -*, ๒๗๖ 
ฌานสมาบัติ, ๒๕๐, ๓๗๐, ๔๒๕, ๔๓๑, ๔๓๕, ๔๔๖, ๔๔๙, 

๔๕๕, ๔๗๖, ๔๘๒, ๔๘๕, ๔๙๐, ๔๙๑, ๔๙๖, ๕๓๔, ๕๓๗, 
๖๘๖, ๗๘๘, ๘๐๓, ๘๒๓, ๙๒๘, ๙๓๑, ๑๐๒๓, ๑๐๕๒, ดู 

เรื่องท่ัวไปดูท่ีฌาน; -*, ๙๒๑, ๑๐๒๕; -ขมกิเลสไดชั่วคราว, 
๙๕๒, ดู วิขัมภนนิโรธ; -ฌานสมาบัติกับพระปญญาวิมุต

และอุภโตภาควิมุต, ๔๕๐; -ไดหลังบรรลุมรรคผลมีหรือไม, 
๔๔๒; -บําเพ็ญควบคูมากับวิปสสนา, ๔๕๘; -เปนวิหาร

ธรรมตางๆ, ๔๓๕, ๔๓๖; -ไมใชนิพพาน, ๔๓๖; -อาจติด

เพลินไดดังติดชมทัศนียภาพ, ๕๕๔ 

ฌานสัมปยุตตธรรม, ๔๘๓ 
ฌานสัมมาทิฏฐ,ิ ๕๘๓–๕๘๔ 
ฌานสีลี(พระพุทธเจา), ๗๙๓ 
ฌานสุข, ๑๐๒๕, ๑๐๕๓, ๑๐๖๘, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -*, ๑๐๓๓; -

ฌานสุขยังบกพรองกวานิพพานสุขอยางไร, ๑๐๔๖–
๑๐๔๙; -เทียบกับกามสุข, ๑๐๓๔; -เปนสุขเวทนา แตยัง

เปนทุกข, ๑๐๕๐–๑๐๕๑; -ไปกันไมคอยไดกับกามสุข 

เพราะตองจิตสงบ, ๑๐๓๕; -ไมติดฌานสุข จึงมีสิทธิได

นิพพานสุข, ๑๐๕๒; -ลักษณะของฌานสุข โดยอุปมา, 
๑๐๔๖; -ลักษณะรวมกับกามสุขคือเปนเวทนา, ๑๐๔๘ 

ฌานอัปปนา(ขณะจิตเดียว), ๔๘๑ 
ฌายี(นักฌาน), ๗๙๓ 
ญัตต:ิ -*, ๙๒๕ 
ญัตติ-กรรม, ๙๓๑ 
ญาณ, ๑๑๔, ๔๐๑, ๔๔๐, ๔๔๒, ๔๔๖, ๔๘๘, ๕๒๕, ๕๕๕, 

๕๙๙, ๖๔๘, ๖๙๓, ๗๖๙, ๗๘๓, ๗๙๑, ๘๐๘, ๘๒๓, ๘๓๓, 
๘๓๙, ๘๘๒, ๙๔๖; -*, ๔๙๙, ๘๓๓; -ญาณ๑๖และการ
จัดเป็นโลกีย์โลกุตร; -*, ๔๘๐; -ญาณ๒ของพระโสดาบัน
(อ), ๘๙๒; -ญาณเก่ียวกับอริยสัจ โดยเฉพาะกิจญาณ, 
๘๕๕–๘๕๘; -ญาณท่ีกําหนดสังขารเปนวิปสสนา(อ), ๔๓๐; 
-ญาณในวิปสสนา. ดู วิปสสนาญาณ; -ญาณหย่ังรูความย่ิง
และหยอนแหงบุคคล, ๖๗๐; -ในดินแดนแหงกิจกรรมทาง
จิตปญญาของมนุษย, ๘๗๘; -เปนจุดหมายของวิปสสนา, 
๔๒๗ 

ญาณกถา: -*, ๖๓๒ 
ญาณกรณี, ๕๕๖ 
ญาณกิจ: -*, ๑๐๑๙ 
ญาณคลอยแกสัจจะ. ดู สัจจานุโลมิกญาณ; -*, ๕๘๔ 
ญาณจริต. ดู พุทธิจริต 
ญาณทัศนะ,ญาณทัสสนะ, ๔๕๓, ๔๖๐, ๔๗๙, ๔๙๔, ๕๓๕, 

๕๔๑, ๖๐๒, ๗๗๕, ๑๐๒๓, ๑๐๕๓, ดู ยถาภูตญาณทัส

สนะ; -กระบวนธรรมแหงญาณทัสสนะ, ๖๒๕; -ญาณทัศนะ

มรปริวัฏฏ3มีอาการ12ในอริยสัจ, ๘๕๖–๘๕๘; -ญาณ

ทัศนะวิเศษ, ๓๔๒, ๑๐๖๐; -ญาณทัสสนะของพระผูเหนือ

เทพ. ดู อธิเทวญาณทัสสนะ; -ในกระบวนการพัฒนา

ปญญา, ๖๘๐; -ในวิชชา๘ไดแกวิปสสนาญาณ(อ), ๔๕๒; -
ปญญาเจริญจนเปนญาณทัศนะ, ๖๐๑; -ยังไม่ใช่อานิสงส์
(สูงสุด)ของพรหมจรรย์, ๔๓๗, ๕๓๒; -สมาธิภาวนา
ประเภทท่ี2, ๗๙๐; -อาจสืบมาจากศรัทธาได, ๕๘๙ 

ญาณทัสสนวิสุทธิ, ๔๗๙ 
ญาณท่ีไม่สาธารณะ, ๘๙๙ 
ญาณเห็นจุติอุบัต.ิ ดู จูตูปปาตญาณ 
ญาตปริญญา: -*, ๘๘๖ 
ญาติ, ๘๕, ๘๖, ๖๐๑, ๖๕๒, ๗๑๒, ๗๔๕, ๘๔๘; -(ปลิโพธ), 

๘๐๔; -*, ๘๘๘; -ควรชักชวนให้ตั้งอยู่ในองค์คุณของ

๑๒๑๖  พุทธธรรม 

 

เปนทุกข, ๑๐๕๕–๑๐๕๖; -ไปกันไมคอยไดกับกามสุข 

เพราะตองจิตสงบ, ๑๐๔๐; -ไมติดฌานสุข จึงมีสิทธิได

นิพพานสุข, ๑๐๕๗; -ลักษณะของฌานสุข โดยอุปมา, 
๑๐๕๑; -ลักษณะรวมกับกามสุขคือเปนเวทนา, ๑๐๕๓ 

ฌานอัปปนา(ขณะจิตเดียว), ๔๘๓ 
ฌายี(นักฌาน), ๗๙๖ 
ญัตติ: -*, ๙๒๘ 
ญัตติ-กรรม, ๙๓๔ 
ญาณ, ๑๑๕, ๔๐๓, ๔๔๒, ๔๔๔, ๔๔๘, ๔๙๐, ๕๒๗, ๕๕๗, 

๖๐๑, ๖๕๑, ๖๙๖, ๗๗๒, ๗๘๖, ๗๙๔, ๘๑๑, ๘๒๖, ๘๓๖, 
๘๔๒, ๘๘๕, ๙๔๙; -*, ๕๐๑, ๘๓๖; -ญาณ16และการ
จัดเป็นโลกีย์โลกุตร; -*, ๔๘๒; -ญาณ2ของพระโสดาบัน

(อ), ๘๙๕; -ญาณเก่ียวกับอริยสัจ โดยเฉพาะกิจญาณ, 
๘๕๘–๘๖๑; -ญาณท่ีกําหนดสังขารเปนวิปสสนา(อ), ๔๓๒; 
-ญาณในวิปสสนา. ดู วิปสสนาญาณ; -ญาณหย่ังรูความย่ิง
และหยอนแหงบุคคล, ๖๗๓; -ในดินแดนแหงกิจกรรมทาง
จิตปญญาของมนุษย, ๘๘๑; -เปนจุดหมายของวิปสสนา, 
๔๒๙ 

ญาณกถา: -*, ๖๓๕ 
ญาณกรณี, ๕๕๘ 
ญาณกิจ: -*, ๑๐๒๒ 
ญาณคลอยแกสัจจะ. ดู สัจจานุโลมิกญาณ; -*, ๕๘๖ 
ญาณจริต. ดู พุทธิจริต 
ญาณทัศนะ,ญาณทัสสนะ, ๔๕๕, ๔๖๒, ๔๘๑, ๔๙๖, ๕๓๗, 

๕๔๓, ๖๐๕, ๗๗๘, ๑๐๒๘, ๑๐๕๘, ดู ยถาภูตญาณทัส

สนะ; -กระบวนธรรมแหงญาณทัสสนะ, ๖๒๘; -ญาณทัศนะ

มรปริวัฏฏ3มีอาการ12ในอริยสัจ, ๘๕๙–๘๖๑; -ญาณทัศนะ
วิเศษ, ๓๔๔, ๑๐๖๕; -ญาณทัสสนะของพระผูเหนือเทพ. ดู 

อธิเทวญาณทัสสนะ; -ในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๘๓; 
-ในวิชชา8ไดแกวิปสสนาญาณ(อ), ๔๕๔; -ปญญาเจริญจน
เปนญาณทัศนะ, ๖๐๔; -ยังไม่ใช่อานิสงส์(สูงสุด)ของ
พรหมจรรย์, ๕๓๔; -ยังไม่ใช่อานิส XE "ชื่อเสียง" เป็น
อานิสงส์ มิใช่มีศีลสัมปทา XE "ศีลสัมปทา,สีลสัมปทา:-
มิใช่อานิสงส์หรือจุดหมายของพรหมจรรย์" งส์(สูงสุด)ของ
พรหมจรรย์, ๔๓๙; -สมาธิภาวนาประเภทที่2, ๗๙๓; -อาจ
สืบมาจากศรัทธาได, ๕๙๑ 

ญาณทัสสนวิสุทธิ, ๔๘๑ 
ญาณท่ีไม่สาธารณะ, ๙๐๒ 
ญาณเห็นจุติอุบัติ. ดู จูตูปปาตญาณ 
ญาตปริญญา: -*, ๘๘๙ 
ญาติ, ๘๕, ๘๗, ๖๐๓, ๖๕๕, ๗๑๕, ๗๔๘, ๘๕๑; -(ปลิโพธ), 

๘๐๗; -*, ๘๙๑; -ควรชักชวนให้ตั้งอยู่ในองค์คุณของ
โสดาบัน, ๘๘๔, ๙๑๕; -ความหมายศัพท(อ), ๗๔๙; -ญาติ
พวกพ้องมากดี เหมือนหมู่ไม้มากไม่กลัวลม, ๕๗๐; -อยู่
ร่วมกันเกินครึ่งเดือน=ญาติ, ๕๗๐; -อยู่ร่วมธีรชนดัง
สมาคมญาต,ิ ๕๗๐ 

ญาติพลี, ๗๔๖; -*, ๙๖๗ 
ญาติมิตร: -ควรมองเทวดาเปนญาติมิตร, ๙๖๒; -ควรใหอยูใน

อารยวัฒิ5, ๙๑๕ 
ญาติสังคหะ: -*, ๗๔๙ 
ญาติสาโลหิต, ๘๕๐ 
ญายธรรม(+ความหมาย): -*, ๕๓๐ 
ญายะ, ๔๙๐; -*, ๕๓๐ 
ฎีกา, ๖๒๔ 
ฐปนะ, ๖๖๙–๖๗๐ 
ฐปนา(ในอานาปานสติ): -*, ๘๒๓ 
ฐปนียปญหา, ๖๖๙ 
ฐาน(ของสมาธิ), ๘๒๗ 
ฐานะ, ๕๓๙, ๕๗๒, ๕๗๖, ๕๗๘, ๕๘๒, ๕๙๐, ๕๙๒, ๖๔๗, 

๖๔๙, ๖๘๐; -ฐานะที่แสดงความเป็นพาลหรือบัณฑิต, 
๕๗๔; -ฐานะที่เห็นได้ยาก, ๘๕๓; -ฐานะไมเก่ียวกับการ

บรรลุนิพพาน, ๔๘๙; -ไดฐานะกัลยาณมิตรเม่ือกอศรัทธา

ได, ๕๘๕ 
ฐานันดร(ของพระอรหันต), ๓๖๙ 
ฐิตะ, ๒๔๙; -*, ๗๘๗ 
ดนตรี, ๑๐๓๓ 
ดรุณวิปสสนา. ดู ตรุณวิปสสนา 
ดลบันดาล, ๙๔, ๕๒๘, ๘๖๗, ๙๑๒, ๙๑๔, ๑๐๖๐, ๘๖๘–๘๖๙, 

ดู บันดาล 
ดวงชีวะ, ๑๐๐ 
ดวงดาว: -(นิมิต), ๘๒๓ 
ดวงตา(อุปมาคนหาทรัพย), ๗๓๙–๗๔๐ 
ดวงประทีป(อุปมาพระอรหันต์สิ้นชีพ), ๕๑๒ 
ดอกจําปา(อุปมา): -*, ๕๕๔ 
ดอกบัว(นิมิต), ๘๒๓ 
ดอกไม, ๗๓๓, ๘๒๓; -*, ๙๖๘ 
ดอกอุบล-ปทุม-บุณฑริก(อุปมา), ๕๘๓ 
ดัดลูกศร(อุปมาฝึกตน), ๕๗๓ 
ดับ, ๗๑, ๗๓, ๙๖, ๑๐๒, ๑๑๒, ๑๓๙; -ความหมายของนิพพาน

เก่ียวกับดับ3อยาง, ๑๐๒๘; -ดับวิตกวิจารได้ รู้ประจักษ์เอง, 
๖๐๕ 

ดับกรรม, ๕๓๒ 
ดับกิเลส, ๓๘๘, ๔๐๓, ดูนิพพาน,นิโรธ 
ดับทุกข, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๒๓, ๕๒๘, ๕๓๖, ๖๓๗, ๘๔๘, 

๘๘๐, ๙๐๙, ๙๔๘, ๖๒๖–๖๒๘, ๖๘๘–๖๘๙; -(หลักปฏิบัติ
โดยใจความ). ดู นิพพาน,นิโรธ 

ดับไฟ(อุปมา), ๘๔๐ 
ดับภพ, ๒๓๔, ๕๙๕–๕๙๖ 
ดานดี-ดานเสีย, ๖๔๕, ดู อัสสาทะ,อาทีนวะ 
ดาบส, ๑๑๐, ๙๗๐ 
ดาว, ๗๓ 
ดาวดึงส, ๙๕๖, ๑๐๓๔ 



 
ดัชนี  ๑๒๑๗ 

โสดาบัน, ๘๘๑, ๙๑๒; -ความหมายศัพท(อ), ๗๔๖; -ญาติ
พวกพ้องมากดี เหมือนหมู่ไม้มากไม่กลัวลม, ๕๖๘; -อยู่
ร่วมกันเกินครึ่งเดือน=ญาติ, ๕๖๘; -อยู่ร่วมธีรชนดัง
สมาคมญาต,ิ ๕๖๘ 

ญาติพล,ี ๗๔๓; -*, ๙๖๔ 
ญาติมิตร: -ควรมองเทวดาเปนญาติมิตร, ๙๕๙; -ควรใหอยูใน

อารยวัฒิ๕, ๙๑๒ 
ญาติสังคหะ: -*, ๗๔๖ 
ญาติสาโลหิต, ๘๔๗ 
ญายธรรม(+ความหมาย): -*, ๕๒๘ 
ญายะ, ๔๘๘; -*, ๕๒๘ 
ฎีกา, ๖๒๑ 
ฐปนะ, ๖๖๖–๖๖๗ 
ฐปนา(ในอานาปานสติ): -*, ๘๒๐ 
ฐปนียปญหา, ๖๖๖ 
ฐาน(ของสมาธิ), ๘๒๔ 
ฐานะ, ๕๓๗, ๕๖๙, ๕๗๓, ๕๗๖, ๕๘๐, ๕๘๘, ๕๙๐, ๖๔๔, 

๖๔๖, ๖๗๗; -ฐานะที่แสดงความเป็นพาลหรือบัณฑิต, 
๕๗๒; -ฐานะที่เห็นได้ยาก, ๘๕๐; -ฐานะไมเก่ียวกับการ

บรรลุนิพพาน, ๔๘๗; -ไดฐานะกัลยาณมิตรเม่ือกอศรัทธา

ได, ๕๘๒ 
ฐานันดร(ของพระอรหันต), ๓๖๗ 
ฐิตะ, ๒๔๘; -*, ๗๘๔ 
ดนตรี, ๑๐๒๘ 
ดรุณวิปสสนา. ดู ตรุณวิปสสนา 
ดลบันดาล, ๙๔, ๕๒๖, ๘๖๔, ๙๐๙, ๙๑๑, ๑๐๕๕, ๘๖๕–๘๖๖, 

ดู บันดาล 
ดวงชีวะ, ๑๐๐ 
ดวงดาว: -(นิมิต), ๘๒๐ 
ดวงตา(อุปมาคนหาทรัพย), ๗๓๖–๗๓๗ 
ดวงประทีป(อุปมาพระอรหันต์สิ้นชีพ), ๕๑๐ 
ดอกจําปา(อุปมา): -*, ๕๕๒ 
ดอกบัว(นิมิต), ๘๒๐ 
ดอกไม, ๗๓๐, ๘๒๐; -*, ๙๖๕ 
ดอกอุบล-ปทุม-บุณฑริก(อุปมา), ๕๘๑ 
ดัดลูกศร(อุปมาฝึกตน), ๕๗๑ 
ดับ, ๗๑, ๗๓, ๙๖, ๑๐๒, ๑๑๒, ๑๓๘; -ความหมายของนิพพาน

เก่ียวกับดับ๓อยาง, ๑๐๒๓; -ดับวิตกวิจารได้ รู้ประจักษ์เอง, 
๖๐๒ 

ดับกรรม, ๕๓๐ 
ดับกิเลส, ๓๘๖, ๔๐๑, ดูนิพพาน,นิโรธ 
ดับทุกข, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๒๑, ๕๒๖, ๕๓๔, ๖๓๔, ๘๔๕, 

๘๗๗, ๙๐๖, ๙๔๕, ๖๒๓–๖๒๕, ๖๘๕–๖๘๖; -(หลักปฏิบัติ
โดยใจความ). ดู นิพพาน,นิโรธ 

ดับไฟ(อุปมา), ๘๓๗ 

ดับภพ, ๒๓๓, ๕๙๒–๕๙๓ 
ดานดี-ดานเสีย, ๖๔๒, ดู อัสสาทะ,อาทีนวะ 
ดาบส, ๑๐๙, ๙๖๗ 
ดาว, ๗๓ 
ดาวดึงส, ๙๕๓, ๑๐๒๙ 
ดําดิน(ฤทธ), ๙๔๗ 
ดําดิน(ฤทธ์ิ), ๘๐๑; -*, ๙๔๘ 
ดําเนินชีวิต, ๕๓๓, ๖๘๓, ดู ชีวิต 
ดํารงม่ัน. ดู อันตรธาน 
ดําริ, ๕๕๑, ๗๐๒, ๑๐๒๖, ๑๐๖๒, ดู วิตก,สังกัปป; -ความดําริ

เป็นที่เกิดของกาม, ๑๐๒๖; -วิธีแกความดําริบาปอกุศล, 
๖๕๐ 

ดําริชอบ. ดู สัมมาสังกัปปะ 
ดิน, ๘๐๔, ๘๙๖, ๘๙๗ 
ดินฉาบ, ๖๓๐ 
ดินฟาอากาศ. ดู อุตุ 
ดิรัจฉาน, ๘๙๐; -*, ๙๕๓; -ความแรงหรือเบาแหงโทษของ

ปาณาติบาต, ๗๒๖–๗๒๗; -ดิรัจฉานมีมนสิการแตไมมี

ปญญา, ๖๒๓; -ผลแหงทานแกดิรัจฉานเปนตน, ๙๒๘; -
สัทธานุสารีเป็นต้นพ้นแล้วจากกําเนิดดิรัจฉาน, ๔๗๑; -สี
หราชเป็นยอดดิรัจฉาน(อุปมา), ๘๓๒ 

ดิรัจฉานวิชา. ดู ติรัจฉานวิชา 
ดี,ดีงาม, ๖๙, ๑๒๐, ๑๒๑, ๑๒๔ 
ดีกําเริบ, ๖๕๗ 
ดี-ชั่ว,ความดี-ความชั่ว, ๓๒๕, ๕๕๕, ๖๗๘, ๗๗๐, ๘๖๐, ดู 

กรรม,กรรมดี,กรรมช่ัว,กุศล,บาป,บุญ,อกุศล; -การใชทรัพย
ทําดีหรือไมของกามโภคี๑๐, ๖๗๑–๖๗๒; -การประเมิน

ความดีความชั่วแบบวิภัชชวาท, ๖๖๐; -ตรวจสอบตถาคต, 
๕๙๗; -ทําอยางส้ินกรรม=ไมดีไมช่ัว, ๕๓๐–๕๓๑; -ใน

ดินแดนแหงกิจกรรมทางปญญา, ๘๗๘; -เปนเรื่องของ

มรรค, ๕๑๕; -มองหาแงดีของคนที่เราโกรธ, ๖๕๒; -สํานึก
รับผิดชอบดีชั่วเปนสัมมาทิฏฐิขั้นโลกีย, ๕๖๙, ๕๘๓, ๖๙๑ 

ดีเยี่ยม(ในบรรดาภิกษุอยู่ป่า), ๖๗๒ 
ด่ืมน้ําเมา. ดู สุราเมรัย 
ด่ืมอยางวัว(ในอุปมา), ๖๕๑ 
ดื้อกระด้าง, ๒๖๓ 
ดุลย,ดุลยภาพ, ๑๐๖๗; -(การน่ัง), ๘๑๗ 
ดุสิต,ดุสิตกาย, ๖๗๐; -*, ๙๕๒ 
ดูถูก,ดูหมิ่น, ๒๖๓, ๒๘๓, ๕๙๗, ๖๗๗, ๑๐๓๑, ดู (ผลกรรม); 

-*, ๑๐๐๓ 
ดูหนัง(ตัวอยางพฤติกรรมตัณหา-ฉันทะ), ๙๙๐ 
เด็ก, ๑๐๑๖; -ควรปลอยใหมีประสบการณเสรีหรือไม, ๖๖๔–

๖๖๖; -ตัวอยางพอแมเปนกัลยาณมิตรหรือบาปมิตรแกเด็ก

, ๖๗๖–๖๗๙; -มีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ,่ ๕๗๑ 
เด็กกําพรา(พระสารีบุตรบวชให), ๓๖๘ 
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เด็กตั้งไข(อุปมาอุปจารสมาธิ): -*, ๗๘๑ 
เด็กเล็ก(ตัวอยางพฤติกรรมฉันทะ), ๗๙๗ 
เด็กอ่อน, ๑๐๒๗ 
เดินทาง(อุปมา), ๖๔๖, ๖๕๐–๖๕๑; -ตัวอยางแสดงความตางปติ

กับสุข, ๘๒๗; -เหตุปรารถที่จะใหเกียจครานหรือเพียรก็ได
, ๖๔๘–๖๔๙ 

เดินน้ํา,เดินบนน้ํา, ๘๐๑, ๙๔๕–๙๔๗; -*, ๙๔๘ 
เดียงสา, ๑๐๒๗ 
เดียรถีย์, ๑๐๒, ๖๗๔, ๙๖๖; -*, ๙๒๑ 
เดือดร้อน, ๒๖๓, ๖๔๔, ดู ทุกข 
แดด, ๖๔๗; -(อุปมา), ๖๕๖ 
แดนดง,,แดนป่า,แดนไพร: -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๖๗ 
แดนดง,แดนป่า,แดนไพร, ๖๗๓, ๖๗๔, ๖๕๖–๖๕๘ 
แดนมัจจุราช, ๖๗๓ 
ไดคิด, ๖๔๘, ดู สังเวค,สังเวช 
ไดยิน, ๑๐๑๕, ๑๐๕๐ 
ตกเหว, ๕๕๔ 
ตติยฌาน, ๔๒๔, ๔๔๖, ๔๔๗, ๖๐๒, ๗๗๙, ๘๕๑, ๑๐๒๕, 

๑๐๖๑, ๑๐๖๘, ๘๒๑; -(องคฌาน), ๘๒๖–๘๒๗; -*, ๔๒๘, 
๔๕๗ 

ตติยฌานสุข, ๑๐๒๕ 
ตถตา, ๑๐๘, ๑๕๒ 
ตถะ, ๔๗๐ 
ตถาคต, ๖๓, ๑๕๐, ๔๘๙, ๕๐๕, ๕๒๕, ๘๑๔, ๘๙๐, ๘๙๔, 

๘๙๖, ๙๐๐, ๙๐๓, ๑๐๔๘, ดู พระพุทธเจา; -*, ๓๘๙, 
๙๐๙, ๙๒๐; -ตถาคต จะอุบัติหรือไม่ ปฏิจจสมุปบาทก็มี, 
๑๕๒; -ตถาคตใช้ภาษาแต่ไม่ยึดติด, ๓๗๘; -ตถาคตเพียง
บอกทางให,้ ๓๒๐, ๗๕๖; -ตถาคตไม่ติดโลกมีใจไร้พรมแดน, 
๕๘๑; -ตถาคตสรรเสริญการอนุเคราะห์สกุล, ๕๗๗; -
ตถาคตหลังจากตายเป็นอย่างไร, ๘๙๗; -ประโยชนของ

ศรัทธาท่ีแนวแน และโทษของการติดในบุคคล, ๕๙๙–
๖๐๑; -ไม่ตอบอัพยากตปัญหา, ๘๔๗; -เรียกอริยสัจเพราะ
ตถาคตเปนอริยะและเปนอริยะเพราะตรัสรูอริยสัจ, ๘๔๘–
๘๔๙; -วิธีตรวจสอบตถาคต, ๕๙๖–๕๙๘; -โสดาบันไม่
ประทุษร้ายตถาคต, ๘๙๘; -เหตุไดนามตถาคต, ๓๙๒ 

ตถาคตพลญาณ: -*, ๙๕๔ 
ตถาคตโพธ,ิ ๗๕๗, ๘๒๘; -*, ๘๑๐ 
ตถาคตโพธิสัทธา, ๘๒๘, ๙๐๘–๙๐๙; -*, ๘๙๔ 
ตถาคตภาษิต(ในอนาคตภิกษุไม่สนใจ), ๖๕๘ 
ตถาคตวิหาร: -(อานาปานสติสมาธิ), ๘๑๔; -*, ๔๗๑ 
ตถาคตสาวก(=อริยะ,สัตบุรุษ), ๕๖๔–๕๖๕ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ๒๐๖, ๒๘๙, ๙๓๐ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ, ๑๐๕๑ 
ตทังคนิพพาน, ๔๐๐, ๖๓๓ 
ตทังคนิพพุต, ๑๓๘ 

ตทังคนิโรธ, ๔๐๑, ๘๖๒ 
ตทังคปรินิพพาน: -*, ๔๐๑ 
ตทังควิมุตติ, ๔๓๘ 
ตน, ๑๒๕, ๑๓๗ 
ตน,ตนเอง. ดู อัตตา,อนัตตา; -คนโกรธทํารายตนเอง, ๖๕๒; -

ตนเปนที่พึ่ง, ๒๘๕, ๖๒๔–๖๒๕, ๖๓๒–๖๓๔; -ตนเปนที่พึ่ง
(อ), ๖๒๒; -ตนและบุคคลอ่ืน, ๖๗๗; -ทุกข์เพราะเห็นขันธ์
๕เป็นตน สุขเพราะเห็นว่าไม่เป็น, ๖๓๓; -โยนิโสมนสิการ
ทําใหพึ่งตนเองได, ๖๑๙; -อัตตัญุตา, ๕๖๙; -อัตตา(อ), 
๔๐๘ 

ต้นกล้วย(อุปมาสังขาร), ๖๓๐ 
ต้นกําเนิด: -ของธรรมทั้งปวง=มนสิการ, ๘๔๒; -ต้นกําเนิดของ

โลก, ๙๔๔ 
ตนเคา, ๖๒๑, ๖๒๒; -*, ๖๔๐ 
ตนเดิมของส่ิงทั้งหลาย(ยึดอัตตา), ๔๙๗ 
ตนบัญญัต:ิ -(ติตถิยปริวาส)(อ), ๗๙๘; -(อิทธิปาฏิหาริยและด่ืม

สุรา), ๙๖๖ 
ต้นไม้(อุปมา), ๕๖๘, ๗๗๘ 
ตนไมมีผลดก(อุปมากามโทษ), ๑๐๓๑ 
ต้นไม้ศักด์ิสิทธิ์(ท่ีพึ่งผิด), ๘๖๔, ๙๑๒ 
ตนเลียบ(อุปมาคนตระหนี่), ๗๓๘ 
ตนหวา: -*, ๘๑๔ 
ตนหวา(อุปมา): -*, ๘๓๒ 
ต้นเหตุแห่งกรรม๓, ๒๖๕ 
ต้นอ้อสด(อุปมาปุถุชนเหี่ยวแห้ง), ๖๕๖ 
ตบะ, ๓, ๔, ๘๕, ๔๒๒, ๖๗๓, ๖๘๖, ๘๙๗, ๙๖๗; -*, ๕๒๗, 

๙๖๔; -คนยังไม่รู้ตบะจะทําให้บริสุทธิ์ไม่ได้, ๙๔๔; -นิครนถ์
บําเพ็ญตบะเพื่อให้สิ้นกรรมเก่า, ๒๘๗, ๑๐๓๓; -นิครนถ

บําเพ็ญตบะเพื่อใหส้ินกรรมเกา(อ), ๑๐๒๓, ๑๐๖๐; -ใน

พุทธกาลนักบวชนิยมบําเพ็ญตบะ, ๑๐๖๐; -บําเพ็ญตบะบีบ
เทวดา, ๙๕๔; -พระพุทธเจ้าติเตียนตบะทุกกรณีหรือไม่, 
๖๖๙ 

ตรงไปตรงมา(วิธีของวิภัชชวาท), ๖๗๒ 
ตรรก, ๓๓๔, ๔๒๓, ๕๐๙, ๕๙๐, ๕๙๕ 
ตรวจตรอง(กิจของปญญา): -*, ๗๗๖ 
ตรวจสอบ,ตรวจตรา, ๖๘๕, ดู วิมังสา; -การตรวจสอบพระ

ศาสดากอนฟงธรรม, ๕๙๖–๕๙๘; -ตรวจสอบภิกษุก่อน
ศรัทธาขอเรียน, ๕๙๕; -ตรวจสอบภูมิปญญาคน๓ดาน(อ), 
๖๘๐; -หลักตรวจสอบการสอน, ๕๘๐–๕๘๒ 

ตระกูล, ๕๔๐, ๕๗๐, ๕๗๓, ๖๗๓, ๙๒๘; -(ปลิโพธ), ๘๐๓; -
การใหผลของกรรม, ๒๗๓, ๒๘๔; -ความหมายคําวา

ตระกูล(อ), ๙๑๒ 
ตระกูลเล่ือมใส: -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘ 
ตระหนี่, ๒๖๓, ๒๖๙, ๔๓๘, ๗๓๘, ดู มัจฉริยะ 
ตระหนี่,ความ, ๑๔๕ 

๑๒๑๘  พุทธธรรม 

 

ตน,ตนเอง. ดู อัตตา,อนัตตา; -คนโกรธทํารายตนเอง, ๖๕๕; -
ตนเปนที่พึ่ง, ๒๘๗, ๖๒๗–๖๒๘, ๖๓๕–๖๓๗; -ตนเปนท่ี
พึ่ง(อ), ๖๒๕; -ทุกข์เพราะเห็นขันธ์5เป็นตน สุขเพราะเห็น
ว่าไม่เป็น, ๖๓๖; -โยนิโสมนสิการทําใหพึ่งตนเองได, ๖๒๒; 
-อัตตัญุตา, ๕๗๒; -อัตตา(อ), ๔๑๐ 

ต้นกล้วย(อุปมาสังขาร), ๖๓๓ 
ต้นกําเนิด: -ของธรรมท้ังปวง=มนสิการ, ๘๔๕; -ต้นกําเนิดของ

โลก, ๙๔๗ 
ตนเคา, ๖๒๔, ๖๒๕; -*, ๖๔๓ 
ตนเดิมของสิ่งทั้งหลาย(ยึดอัตตา), ๔๙๙ 
ตนบัญญัติ: -(ติตถิยปริวาส)(อ), ๘๐๑; -(อิทธิปาฏิหาริยและดื่ม

สุรา), ๙๖๙ 
ต้นไม้(อุปมา), ๕๗๐, ๗๘๑ 
ตนไมมีผลดก(อุปมากามโทษ), ๑๐๓๖ 
ตนไมเลียบ(อุปมาคนตระหน่ี), ๗๔๑ 
ต้นไม้ศักด์ิสิทธิ์(ท่ีพึ่งผิด), ๘๖๗, ๙๑๕ 
ตนหวา: -*, ๘๑๗ 
ตนหวา(อุปมา): -*, ๘๓๕ 
ต้นเหตุแห่งกรรม3, ๒๖๖ 
ต้นอ้อสด(อุปมาปุถุชนเหี่ยวแห้ง), ๖๕๙ 
ตบะ, ๓, ๔, ๘๕, ๔๒๔, ๖๗๖, ๖๘๙, ๙๐๐, ๙๗๐; -*, ๕๒๙, 

๙๖๗; -คนยังไม่รู้ตบะจะทําให้บริสุทธิ์ไม่ได้, ๙๔๗; -นิครนถ์
บําเพ็ญตบะเพื่อให้สิ้นกรรมเก่า, ๒๘๙, ๑๐๓๘; -นิครนถ

บําเพ็ญตบะเพื่อใหส้ินกรรมเกา(อ), ๑๐๒๘, ๑๐๖๕; -ใน

พุทธกาลนักบวชนิยมบําเพ็ญตบะ, ๑๐๖๕; -บําเพ็ญตบะบีบ
เทวดา, ๙๕๗; -พระพุทธเจ้าติเตียนตบะทุกกรณีหรือไม่, 
๖๗๒ 

ตรงไปตรงมา(วิธีของวิภัชชวาท), ๖๗๕ 
ตรรก, ๓๓๖, ๔๒๕, ๕๑๑, ๕๙๓, ๕๙๗ 
ตรวจตรอง(กิจของปญญา): -*, ๗๗๙ 
ตรวจสอบ,ตรวจตรา, ๖๘๘, ดู วิมังสา; -การตรวจสอบพระ

ศาสดากอนฟงธรรม, ๕๙๘–๖๐๐; -ตรวจสอบภิกษุก่อน
ศรัทธาขอธรรม, ๕๙๗; -ตรวจสอบภูมิปญญาคน3ดาน(อ), 
๖๘๓; -หลักตรวจสอบการสอน, ๕๘๒–๕๘๔ 

ตระกูล, ๕๔๒, ๕๗๒, ๕๗๕, ๖๗๖, ๙๓๑; -(ปลิโพธ), ๘๐๖; -
การใหผลของกรรม, ๒๗๔, ๒๘๕; -ความหมายคําวา

ตระกูล(อ), ๙๑๕ 
ตระกูลเล่ือมใส: -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๗๐ 
ตระหน่ี, ๒๖๔, ๒๗๐, ๔๔๐, ๗๔๑, ดู มัจฉริยะ 
ตระหน่ี,ความ, ๑๔๖ 
ตรัสรู้, ๑๑๔, ๑๔๘, ๑๕๒, ๓๙๔, ๓๙๖, ๕๒๗, ๕๓๙, ๕๕๘, 

๕๖๐, ๕๘๖, ๖๘๗, ๘๕๒, ๘๕๖, ๘๗๙, ๑๐๓๙, ๑๐๖๕, 
๖๔๕–๖๔๖, ๘๓๕–๘๓๖, ดู โพธิ,อาสวักขยญาณ,
อรหัตตผล; -*, ๑๐๒๒, ๑๐๒๘; -การตรัสรูสืบเนื่องจาก

สัมมาทิฏฐิ, ๕๖๕; -การตรัสรูอาศัยความไมสันโดษในกุศล
ธรรม(อ), ๙๙๐; -การยืนยันการตรัสรูเปนกิจของพระ

ศาสดา, ๙๓๐; -เกณฑวัดความตรัสรู=ญาณ3, ๘๕๙–๘๖๑; 
-ทั้งกอนและหลังตรัสรู ทรงอยูดวยอานาปานสติมาก, 
๘๑๖–๘๑๗; -ธรรมสามัคคีในการตรัสรู, ๘๔๒; -บรรยาย
การตรัสรูของพระพุทธเจา, ๖๓๑, ๑๐๖๔–๑๐๖๖, ๘๕๓–
๘๕๔; -ปฏิญาณการตรัสรู้ต่อเมื่อรู้คุณโทษและทางออก
ของโลกและอุปาทานขันธ์5, ๖๔๖; -ปัญญาเป็นใหญ่ในการ
ตรัสรู ้, ๖๐๖; -พระพุทธเจาตรัสรูอะไร?=อริยสัจ4=

ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๗, ๘๕๓–๘๕๔; -
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวกันจึงได้
ตรัสรู้, ๖๐๒; -พระพุทธเจายอมส้ินพระชนมถาไมตรัสรู(อ), 
๕๓๐; -พระโสดาบันเดินหน้าแนวดิ่งสู่ความตรัสรู้, ๙๐๐, 
๙๑๔, ๘๙๒–๘๙๕; -ไม่ตรัสรู้อริยสัจ จึงเร่ร่อนตลอดกาล
นาน, ๘๔๙; -โยนิโสมนสิการแบบที่จําเปนสําหรับการตรัสรู, 
๖๓๐; -ส่ิงท่ีตรัสรูมีมากมายท่ีสอนเพียงเล็กนอย, ๘๕๑ 

ตรัสรูฉับพลัน: -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๗๐ 
ตราชั่ง, ๗๔๔, ๑๐๔๙; -(อุปมา), ๘๐๙ 
ตริตรึก. ดู วิตก,สัมมากัมมันตะ; -พระอรหันต์จะตริตรึกสิ่งใด

หรือไม่ตามประสงค,์ ๓๙๙ 
ตรุณวิปสสนา, ๔๕๐, ๔๗๙ 
ตองการ,ความ(กําหนดคุณคาแท-เทียม), ๖๔๙ 
ตองการจะกระทํา,ความ. ดู กัตตุกัมยตาฉันทะ 
ตอนรับแขก, ๕๔๙, ๗๔๖ 
ตอในใจ 5, ๕๙๘ 
ตอบแงเดียว. ดู เอกังสพยากรณ 
ตอบโดยยอนถาม. ดู ปฏิปจฉาพยากรณ 
ตอบแทน, ๖๕๖; -การกระทําที่เป็นการตอบแทนคุณมารดาบิดา

แท้จริง, ๙๑๕ 
ตอบปญหา. ดู ปญหา,พยากรณ 
ตะเกียง(อุปมา), ๕๘๔ 
ตะขาบ, ๖๖๐ 
ตะวันตก: -มองไตรสิกขาตามหลักวิชาการศึกษาตะวันตก, 

๘๗๒; -มองพุทธศาสนา(อ), ๙๑๔; -มากกวาตะวันออกทั้ง
ฉันทะและตัณหา(อ), ๘๐๐ 

ตักกะ, ๕๙๓, ๗๐๕, และดู ตรรก 
ตังขณิกปจจเวกขณ: -*, ๑๐๐๑ 
ต้ังม่ัน, ๔๔๓, ๔๕๓, ๖๗๑, ๖๗๖, ดู สมาธิ,สมาหิตะ 
ต้ังสมมติฐาน, ๖๘๘–๖๘๙ 
ตัณหักขยสุข: -*, ๙๐๓, ๑๐๖๒ 
ตัณหักขยะ,ตัณหักขัย(นิพพาน), ๓๓๘; -*, ๑๐๖๒ 
ตัณหา, ๑๕, ๒๓, ๗๘, ๑๐๐, ๑๐๒, ๑๒๕, ๑๒๗, ๑๔๐, ๑๔๒, 

๒๔๓, ๓๑๓, ๓๓๗, ๓๗๖, ๔๑๐, ๔๒๔, ๔๖๔, ๔๗๘, ๕๐๐, 
๕๐๒, ๕๐๖, ๕๐๘, ๕๒๐, ๕๓๒, ๕๖๕, ๖๓๐, ๖๓๕, ๖๓๗, 
๖๕๐, ๖๕๗, ๖๕๙, ๖๗๖, ๗๐๕, ๗๓๖, ๗๕๓, ๗๖๗, ๘๓๒, 
๘๕๓, ๘๖๑, ๘๖๔, ๘๖๕, ๘๗๑, ๘๘๐, ๙๐๗, ๙๒๔, 
๑๐๓๑, ๑๐๓๔, ๑๐๖๐, ๑๐๖๓, ๘๘๖–๘๘๗, ๗๐๒–๗๐๔; 
-*, ๑๑๙, ๑๗๓, ๕๑๑, ๕๒๙, ๘๙๔, ๑๐๕๒, ๑๐๖๒; -ขอ
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ตรัสรู้, ๑๑๓, ๑๔๗, ๑๕๑, ๓๙๒, ๓๙๔, ๕๒๕, ๕๓๗, ๕๕๖, 
๕๕๘, ๕๘๓, ๖๘๔, ๘๔๙, ๘๕๓, ๘๗๖, ๑๐๓๔, ๑๐๖๐, 
๖๔๒–๖๔๓, ๘๓๒–๘๓๓, ดู โพธิ,อาสวักขยญาณ,
อรหัตตผล; -*, ๑๐๑๙, ๑๐๒๓; -การตรัสรูสืบเนื่องจาก

สัมมาทิฏฐิ, ๕๖๓; -การตรัสรูอาศัยความไมสันโดษในกุศล
ธรรม(อ), ๙๘๗; -การยืนยันการตรัสรูเปนกิจของพระ

ศาสดา, ๙๒๗; -เกณฑวัดความตรัสรู=ญาณ3, ๘๕๖–๘๕๘; 
-ท้ังกอนและหลังตรัสรู ทรงอยูดวยอานาปานสติมาก, 
๘๑๓–๘๑๔; -ธรรมสามัคคีในการตรัสรู, ๘๓๙; -บรรยาย

การตรัสรูของพระพุทธเจา, ๖๒๘, ๑๐๕๙–๑๐๖๑, ๘๕๐–
๘๕๑; -ปฏิญาณการตรัสรู้ต่อเมื่อรู้คุณโทษและทางออก
ของโลกและอุปาทานขันธ์ ๕, ๖๔๓; -ปัญญาเป็นใหญ่ใน
การตรัสรู้, ๖๐๓; -พระพุทธเจาตรัสรูอะไร?=อริยสัจ4=
ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๐–๘๕๑; -พระพุทธเจา

ตรัสรูอะไร?=อริยสัจ๔=ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๔; 
-พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวกันจึงได้
ตรัสรู้, ๕๙๙; -พระพุทธเจายอมส้ินพระชนมถาไมตรัสรู(อ), 
๕๒๘; -พระโสดาบันเดินหน้าแนวดิ่งสู่ความตรัสรู,้ ๘๙๗, 
๙๑๑, ๘๘๙–๘๙๒; -ไม่ตรัสรู้อริยสัจ จึงเร่ร่อนตลอดกาล
นาน, ๘๔๖; -โยนิโสมนสิการแบบท่ีจําเปนสําหรับการตรัสรู, 
๖๒๗; -ส่ิงที่ตรัสรูมีมากมายที่สอนเพียงเล็กนอย, ๘๔๘ 

ตรัสรูฉับพลัน: -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘ 
ตราชั่ง, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -(อุปมา), ๘๐๖ 
ตริตรึก. ดู วิตก,สัมมากัมมันตะ; -พระอรหันต์จะตริตรึกสิ่งใด

หรือไม่ตามประสงค์, ๓๙๗ 
ตรุณวิปสสนา, ๔๔๘, ๔๗๗ 
ตองการ,ความ(กําหนดคุณคาแท-เทียม), ๖๔๖ 
ตองการจะกระทํา,ความ. ดู กัตตุกัมยตาฉันทะ 
ตอนรับแขก, ๕๔๗, ๗๔๓ 
ตอในใจ ๕, ๕๙๖ 
ตอบแงเดียว. ดู เอกังสพยากรณ 
ตอบโดยยอนถาม. ดู ปฏิปจฉาพยากรณ 
ตอบแทน, ๖๕๓; -การกระทําท่ีเป็นการตอบแทนคุณมารดาบิดา

แท้จริง, ๙๑๒ 
ตอบปญหา. ดู ปญหา,พยากรณ 
ตะเกียง(อุปมา), ๕๘๒ 
ตะขาบ, ๖๕๗ 
ตะวันตก: -มองไตรสิกขาตามหลักวิชาการศึกษาตะวันตก, 

๘๖๙; -มองพุทธศาสนา(อ), ๙๑๑; -มากกวาตะวันออกทั้ง

ฉันทะและตัณหา(อ), ๗๙๗ 
ตักกะ, ๕๙๐, ๗๐๒, และดู ตรรก 
ตังขณิกปจจเวกขณ: -*, ๙๙๘ 
ตั้งมั่น, ๔๔๑, ๔๕๑, ๖๖๘, ๖๗๓, ดู สมาธิ,สมาหิตะ 
ตั้งสมมติฐาน, ๖๘๕–๖๘๖ 
ตัณหักขยสุข: -*, ๙๐๐, ๑๐๕๗ 

ตัณหักขยะ,ตัณหักขัย(นิพพาน), ๓๓๖; -*, ๑๐๕๗ 
ตัณหา, ๑๕, ๒๓, ๗๘, ๑๐๐, ๑๐๒, ๑๒๔, ๑๒๖, ๑๓๙, ๑๔๒, 

๒๔๒, ๓๑๑, ๓๓๕, ๓๗๔, ๔๐๘, ๔๒๒, ๔๖๒, ๔๗๖, ๔๙๘, 
๕๐๐, ๕๐๔, ๕๐๖, ๕๑๘, ๕๓๐, ๕๖๓, ๖๒๗, ๖๓๒, ๖๓๔, 
๖๔๗, ๖๕๔, ๖๕๖, ๖๗๓, ๗๐๒, ๗๓๓, ๗๕๐, ๗๖๔, ๘๒๙, 
๘๕๐, ๘๕๘, ๘๖๑, ๘๖๒, ๘๖๘, ๘๗๗, ๙๐๔, ๙๒๑, 
๑๐๒๖, ๑๐๒๙, ๑๐๕๕, ๑๐๕๘, ๘๘๓–๘๘๔, ๖๙๙–๗๐๑; -
*, ๑๑๘, ๑๗๒, ๕๐๙, ๕๒๗, ๘๙๑, ๑๐๔๗, ๑๐๕๗; -ขอ
ควรทราบทั่วไปโดยตารางเปรียบเทียบ, ๑๐๒๐; -ความ

เขาใจในอนัตตตาชวยทําลายความเห็นแกตัว, ๑๓๕; -

ความคิดตกอดีตลอยอนาคตคือคิดตามแนวตัณหา, ๖๕๙, 
๖๕๔–๖๕๕; -ความสัมพันธกับอวิชชา, ๑๗๕, ๑๙๖; -

ความหมายยอ, ๑๘๒, ๒๓๐, ๓๖๕, ๙๘๕, ๙๘๙, ๙๙๐, 
๑๐๒๐; -คําจํากัดความตามแบบ, ๑๗๒; -ฉันทะท่ีตรงกับ

ตัณหา, ๙๘๔, ๙๗๘–๙๘๐; -ตถาคตไม่มีตัณหาในการที่มี
ธรรมสะอาดหมดจด, ๕๙๘; -ตัณหา 6, ๑๗๒; -ตัณหา ๖, 
๔๗๑; -ตัณหา๒(อ), ๙๘๗; -ตัณหา3และความหมาย, ๑๘๗, 
๘๖๑; -ตัณหา๓และความหมาย(อ), ๙๘๗; -ตัณหา๓และ

ความหมาย(อ.), ๑๗๒; -ตัณหา๖; -*, ๙๘๕, ๑๐๑๐; -ตัณหา

กับการกินและการสืบพันธุ, ๙๙๓–๑๐๐๐; -ตัณหากับ

ฉันทะ ในฐานะแรงจูงใจคูปรับกัน, ๙๗๑–๑๐๒๒, ๗๙๖–
๗๙๗; -ตัณหากับในแงสัมพันธกับความหมายของนิพพาน, 
๓๘๕; -ตัณหากับพฤติกรรมของปุถุชน, ๖๙๓; -ตัณหากับ
โยนิโสมนสิการแบบท่ี2, ๖๗๙; -ตัณหาเกิดขึ้นถาสนองระงับ
ไมไดปญหาเกิดขึ้นทันที, ๑๐๕๕; -ตัณหาเกิดจากอโยนิโส

มนสิการ, ๖๒๓–๖๒๕; -ตัณหาเกิดท่ีไหน ตองการอะไร, 
๙๘๕–๙๘๖; -ตัณหาเกิดแทรกสลับเปนปจจัยแกฉันทะได, 
๗๙๗, ๑๐๐๗–๑๐๐๙, ๑๐๑๒–๑๐๑๔; -ตัณหาเกิดสืบจาก
อวิชชา อิงอาศัยเวทนา, ๘๖๐, ๙๘๔–๙๘๕; -ตัณหาในแง่
ความสัมพันธ์กับความหมายของนิพพาน, ๓๙๕; -ตัณหาใน
แง่สัมพันธ์กับความหมายของนิพพาน, ๘๕๓; -ตัณหาใน

ฐานะสมุทัยสวนหนาโรง, ๖๘๖, ๘๕๒; -ตัณหาในฐานะสมุทัย
สวนหนาโรง(อ), ๖๓๕; -ตัณหาปรุงเวทนา เวทนาก็ปรุง

ตัณหา, ๑๐๕๔; -ตัณหาเปนมูลรากของวัฏฏะ(อ), ๖๒๖; -

ตัณหาอาจใชในทางดีมีประโยชน, ๑๙๗, ๒๐๐; -ตัวอยาง

พฤติกรรมเทียบตัณหากับฉันทะ, ๑๐๒๑–๑๐๒๒; -ทําบุญ
ทําทานเพ่ือทําลายการส่ังสมตัณหา, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -นิกัน
ติ=ตัณหาละเอียด(อ), ๔๔๘; -ในกระบวนการรับรู, ๓๒; -ใน
กระบวนธรรมที่ตางจากฉันทะ, ๑๐๑๕; -ในฐานะตัวการให
เกิดทุกข, ๑๙๙; -ในดินแดนแห่งกิจกรรมทางปัญญา, 
๘๗๘; -เปนเครื่องตัดสินความเชื่อกรรมที่ผิด, ๒๘๔; -เป็น
ตัวการให้ได้ช่ือว่าอยู่เดียวจริงหรือไม่, ๖๗๔; -เปนตัวตีราคา
คุณคาเทียม, ๖๔๖, ๗๐๑; -เปนปหาตัพพธรรม, ๘๕๘; -เปน
ไวพจนของราคะ, ๔๒๙; -เป็นสมุทัยของสังขาร, ๔๖๗; -

เปนอยูโดยไมอาศัยตัณหา และเปนอยูในขณะปจจุบัน, 
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๗๖๘, ๗๗๐; -ผลทางจริยธรรม, ๙๙๐–๙๙๓; -พัฒนาการ
ทางกายที่ขาดจริยธรรม ยอมกลายเปนเครื่องมือของตัณหา

สําหรับย้ือแยงโลกามิส(อ), ๘๖๙; -โยนิโสมนสิการสกัดและ
แยงบทบาทกับอวิชชาตัณหา, ๖๒๗, ๖๒๕–๖๒๖; -ลด

ตัณหา ขัดการพัฒนาหรือไม, ๙๗๑; -ลักษณะความคิดที่มี
ตัณหาเปนตัวเดน, ๖๒๖, ๗๐๕; -หลักการปฏิบัติตอตัณหา
เพื่อใชใหเปนประโยชน, ๑๐๑๐; -หลักการปฏิบัติตอตัณหา
เพื่อใหใชเปนประโยชน, ๑๐๒๐, ๑๐๑๑–๑๐๑๓; -หลัก

ตัดสินกิจกรรมวาเกิดแรงจูงใจแบบไหน, ๙๘๙–๙๙๓; -หัว
เง่ือนหรือขั้วที่สองของปฏิจจสมุปบาท, ๓๓๒; -อธิบาย

เวทนาเปนปจจัยแกตัณหา ตัณหาเปนปจจัยแกอุปาทาน, 
๑๗๓, ๑๘๔; -อยากนิพพานเปนตัณหาหรือ, ๙๗๑; -

อิทธิพลของตัณหาตอการแกปญหา, ๘๗๒ 
ตัณหาจริต: -*, ๑๗๗ 
ตัณหาฉันทะ, ๙๗๒–๙๘๐; -*, ๖๕๐, ๑๐๐๓, ๑๐๑๐, ๑๐๓๐ 
ตัณหาปตถนา, ๙๘๔ 
ตัณหามูลกธรรม ๙: -*, ๒๐๗ 
ตัณหาอุปาทาน, ๖๓, ดู ตัณหา,อุปาทาน 
ตัดสินสัจจะ(ไมพึงใชศรัทธา), ๖๘๑ 
ตัตรมัชฌัตตตา(เจตสิก), ๒๗; -*, ๑๔, ๘๒๗ 
ตัทธิต: -*, ๔๐๕ 
ตัวการภายนอก, ๙๘, ๑๐๗ 
ตัวกู-ของกู(วิเคราะหคํา): -*, ๔๙๕ 
ตัวแกน, ๙๕, ๙๘, ๑๐๓, ๑๐๗, ๑๑๗ 
ตัวจริง(ที่คงที่ย่ังยืน), ๙๔ 
ตัวตน, ๑๐๘, ๑๑๐, ๑๒๗, ๑๓๖, ๔๔๘, ๔๙๐, ๖๓๕, ๖๕๐, 

๖๗๔, ๗๐๑, ๘๕๐, ๘๖๒, ๘๖๖, ๑๐๐๖, ๙๒๒–๙๒๔, 
๑๐๐๑–๑๐๐๓, ๗๖๗–๗๗๑, ๗๙๖–๗๙๗, ดู อัตตา

,อนัตตา; -ตัวตน2แบบในใจของคน, ๑๖๕; -ตัวตนกับ

คุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๖; -วิธีคิดแยกแยะใหเห็นความ
ไมเปนตัวตน, ๖๒๙–๖๓๐; -ส่ิงท่ีถูกยึดถือเปนตัวตน, 
๗๗๑ 

ตัวบงการ, ๑๓๘ 
ตัวบีบ, ๑๑๗ 
ตัวปน, ๑๒๖ 
ตัวสัตว,ตัวบุคคล, ๑๐๐, ๑๐๒ 
ตัวอยาง, ๖๕๒, ๖๕๙; -กัลยาณมิตร, ๕๖๕; -ตัววิธีอยางคิดแบบ

อริยสัจ, ๖๘๕; -ตัวอยางการใชโยนิโสมนสิการในคัมภีร(อ), 
๖๒๓; -ตัวอยางของผูมีคุณสมบัติวจนักขโม(อ), ๕๗๔; -ตัว
อยางปฏิจสมุปบาทในชีวิตประจําวัน, ๑๙๑ 

ตา, ๘๕, ๓๙๒, ๔๗๑, ๖๐๒, ๖๖๗, ๖๗๔, ๗๕๐, ๗๗๓, ๙๐๑, 
๑๐๒๖, ๑๐๓๐, ๑๐๕๐, ดู จักขุ; -*, ๕๒๐, ๑๐๓๒; -เจริญ
อานาปานสติ ตาไม่เหนื่อย, ๔๖๑, ๘๑๓–๘๑๔; -ตรวจสอบ
ตถาคตด้วยสิ่งที่รู ้ได้ด้วยตาหู, ๕๙๗; -ตาเปนกรรมเกา, 
๘๗๘ 

ตาข้างเดียว(อุปมาคนมีศรัทธา), ๖๐๑ 
ตาขายดักศาสดาจารย: -*, ๔๙๘ 
ตาณะ(นิพพาน), ๓๓๖ 
ตาดี(ในอุปมา), ๖๓๐ 
ตาเดียว(ในอุปมา), ๗๓๗ 
ตาทิพย, ๗๘๘, ๙๔๕, ดู ทิพพจักขุ,ทิพยจักษุ; -(ขุนคลังแกว), 

๑๐๒๗ 
ตาบอด(อุปมา), ๗๓๗ 
ตาบอดถือตะเกียง(อุปมาพหูสูตไดแตสอน), ๕๘๒ 
ตาย, ๗๓, ๘๕, ๘๗, ๑๔๒, ๑๔๕, ๕๘๑, ๖๐๐, ๖๕๑, ๖๕๕, 

๖๕๗, ๗๒๔, ๗๔๘, ๗๖๕, ๘๙๖, ดู วิภวตัณหา,อัพยากต
ปญหา,อุจเฉททิฏฐิ; -*, ๕๒๘, ๑๐๓๑; -คนฆาไมตองการ
ความตาย, ๑๐๐๐–๑๐๐๑; -คนทุกคนตองตายใชหรือไม, 
๖๖๖; -เทียบความตายกับนิโรธสมาบัติ(อ), ๔๓๕; -ผลดี

ผลเสียของการระลึกถึงความตายดวยโยนิโสมนสิการและอ

โยนิโสมนสิการ, ๖๔๘; -ผลดีผลเสียของการระลึกถึงความ
ตายดวยโยนิโสและอโยนิโสมนสิการ, ๖๒๓; -พระอรหันต์
ไม่กลัวตาย, ๓๙๗; -พวกหนึ่งชื่นชมว่าตายแล้วอัตตาจะสูญ
, ๕๐๕; -มรณสติ, ๘๐๕; -ไม่รู้จะตายวันตายพรุ่ง, ๓๑๘; -
สัตว์หลังจากตาย มีหรือไม่, ๘๔๗ 

ตาวกาลิกโต, ๗๔ 
ตํ่าทราม(มิใช่เพราะชาติตระกูล), ๓๑๙ 
ตําบล, ๑๐๑๖ 
ตํารา, ๕๗๙, ๕๘๓, ๕๙๐; -*, ๘๐๘ 
ตําหนิ(แงติชมกามโภคี๑๐), ๖๗๑–๖๗๒ 
ตําแหนง, ๕๒๗, ๑๐๑๓ 
ติ-ชม(ทาทีตอคําติชมพุทธศาสนา), ๕๙๔ 
ติด,ติดของ,คิดคาง,ติดใคร,ติดใจ-ขัดใจ,ติดพัน, ๖๕๕ 
ติด,ติดของ,ติดคาง,ติดใคร,ติดใจ-ขัดใจ,ติดพัน, ๖๒๖, ๖๔๓, 

๖๗๑, ๖๗๗, ๖๗๔–๖๗๖, ๗๖๐–๗๖๒, ดู ราคะ,โลภะ
,โทสะ 

ติดของ,ติดใคร, ๒๓๒, ๒๓๓ 
ติดใจ, ๖๘ 
ติดบุคคล(เปนอุปสรรคความหลุดพน), ๕๘๘, ๕๙๙–๖๐๑ 
ติดเพลิน, ๑๑๘, ๑๒๐, ๑๒๕ 
ติดลา: -*, ๕๒๗ 
ติตถิยปริวาส, ๗๙๘ 
ติเตียน, ๕๗๖, ๕๙๐, ๕๙๒; -ทาทีตอคําติเตียนพุทธศาสนา, 

๕๙๔; -พระพุทธเจ้าติเตียนตบะทุกอย่างหรือไม่, ๖๖๙; -
ลักษณะภิกษุท่ีควรติไม่ว่าอยู่ป่าอยู่บ้าน, ๖๗๓ 

ติรัจฉานโยนิกทุกข, ๘๖ 
ติรัจฉานวิชา: -*, ๙๕๐; -ตางจากปาฏิหาริย(อ), ๙๖๑; -อาจเกิด

จากปฏิบัติสมาธิผิด, ๖๔๐ 
ตีคลุม(ผิดหลักวิภัชชวาท), ๖๖๐–๖๖๑ 
ตื่น(ตื่นเองแล้วจึงปลุก), ๕๘๑ 

๑๒๒๐  พุทธธรรม 

 

ตาบอด(อุปมา), ๗๔๐ 
ตาบอดถือตะเกียง(อุปมาพหูสูตไดแตสอน), ๕๘๔ 
ตาย, ๗๓, ๘๕, ๘๗, ๑๔๓, ๑๔๖, ๕๘๓, ๖๐๒, ๖๕๔, ๖๕๘, 

๖๖๐, ๗๒๗, ๗๕๑, ๗๖๘, ๘๙๙, ดู วิภวตัณหา,อัพยากต
ปญหา,อุจเฉททิฏฐิ; -*, ๕๓๐, ๑๐๓๖; -คนฆาไมตองการ
ความตาย, ๑๐๐๓–๑๐๐๔; -คนทุกคนตองตายใชหรือไม, 
๖๖๙; -เทียบความตายกับนิโรธสมาบัติ(อ), ๔๓๗; -ผลดี

ผลเสียของการระลึกถึงความตายดวยโยนิโสมนสิการและอ

โยนิโสมนสิการ, ๖๕๑; -ผลดีผลเสียของการระลึกถึงความ
ตายดวยโยนิโสและอโยนิโสมนสิการ, ๖๒๖; -พระอรหันต์
ไม่กลัวตาย, ๓๙๙; -พวกหนึ่งช่ืนชมว่าตายแล้วอัตตาจะสูญ, 
๕๐๗; -มรณสติ, ๘๐๘; -ไม่รู้จะตายวันตายพรุ่ง, ๓๒๐; -
สัตว์หลังจากตาย มีหรือไม่, ๘๕๐ 

ตาวกาลิกโต, ๗๔ 
ตํ่าทราม(มิใช่เพราะชาติตระกูล), ๓๒๑ 
ตําบล, ๑๐๑๙ 
ตํารา, ๕๘๑, ๕๘๕, ๕๙๓; -*, ๘๑๑ 
ตําหนิ(แงติชมกามโภคี10), ๖๗๔–๖๗๕ 
ตําแหนง, ๕๒๙, ๑๐๑๖ 
ติ-ชม(ทาทีตอคําติชมพุทธศาสนา), ๕๙๖ 
ติด,ติดของ,คิดคาง,ติดใคร,ติดใจ-ขัดใจ,ติดพัน, ๖๕๘ 
ติด,ติดของ,ติดคาง,ติดใคร,ติดใจ-ขัดใจ,ติดพัน, ๖๒๙, ๖๔๖, 

๖๗๔, ๖๘๐, ๖๗๗–๖๗๙, ๗๖๓–๗๖๕, ดู ราคะ,โลภะ
,โทสะ 

ติดของ,ติดใคร, ๒๓๓, ๒๓๔ 
ติดใจ, ๖๘ 
ติดเพลิน, ๑๑๙, ๑๒๑, ๑๒๖ 
ติดลา: -*, ๕๒๙ 
ติดหลุดพน(เปนอุปสรรคความหลุดพน), ๕๙๑, ๖๐๒–๖๐๓ 
ติตถิยปริวาส, ๘๐๑ 
ติเตียน, ๕๗๘, ๕๙๓, ๕๙๕; -ทาทีตอคําติเตียนพุทธศาสนา, 

๕๙๖; -พระพุทธเจ้าติเตียนตบะทุกอย่างหรือไม่, ๖๗๒; -
ลักษณะภิกษุท่ีควรติไม่ว่าอยู่ป่าอยู่บ้าน, ๖๗๖ 

ติรัจฉานโยนิกทุกข, ๘๖ 
ติรัจฉานวิชา: -*, ๙๕๓; -ตางจากปาฏิหาริย(อ), ๙๖๔; -อาจเกิด

จากปฏิบัติสมาธิผิด, ๖๔๓ 
ตีคลุม(ผิดหลักวิภัชชวาท), ๖๖๓–๖๖๔ 
ตื่น(ตื่นเองแล้วจึงปลุก), ๕๘๓ 
ตื่นก็เปนสุข(เมตตา), ๖๕๖ 
ตื่นขาว, ๓๑๘ 
ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว, ๘๙๗ 
ตื่นแล้วเบิกบานแล้ว, ๘๙๔ 
ตุ้มห,ู ๗๘๙ 
ตุลนา, ๔๖; -*, ๕๒๕, ๑๐๐๙ 
ตุลาการ, ๕๔๙ 
เตโช, ๔๐, ๓๙๒, ๘๐๗ 

เตโชธาตุ, ๒๖; -*, ๓๗๐ 
เต็มอ่ิมทุกขณะ, ๘๔๘ 
เตรียมการ(ถูกหลักพุทธศาสนา), ๖๖๐, ๖๖๒ 
เตวิชชะ, ๔๒๓, ๔๓๘ 
เตา(อุปมาเกิดเปนคนไดยาก): -*, ๗๑๗ 
เตียง(อุปมาสติ), ๗๗๙ 
เตือนตน, ๖๕๕ 
แตกกายทําลายขันธ, ๕๙๓–๕๙๕, ดูตาย 
แตกดับ,แตกสลาย, ๖๗, ๙๔, ๑๐๑, ๑๐๔, ๑๑๓, ๑๑๗ 
แตกตางระหวางบุคคล,ความ, ๕๗๒, ๖๔๔, ๖๕๖, ๖๗๓, ๖๕๓–

๖๕๔, ดู อินทรีย,ปฏิปทา4; -ตัวการคืออินทรีย5, ๘๓๓; -
ตัวการคืออินทรีย6, ๘๔๓ 

แตกแยก, ๖๖๐; -(นิครนถ)(อ), ๖๖๒ 
แตงตั้งเจาหนาที.่ ดู วินัย 
แตงสรรค, ๖๖ 
ไตร่ตรอง, ๕๙๘, ๖๔๐, ดู วิมังสา 
ไตรธาตุ, ๒๕๓ 
ไตรปฎก, ๙, ๕๐๖, ๕๔๐, ๕๖๕, ๖๐๔, ๖๕๑, ๗๑๗, ๘๗๘; -*, 

๖๖๒, ๘๒๕; -การคัดลอกตัดความมาอาจทําใหเขาใจผิด, 
๖๗๘; -การใชคําวานิพพาน, ๓๙๖; -ตัวอยางบาลีไมพบใน
พระไตรปฏกแตอางไวในวิสุทธิมัคค(อ), ๘๕๒; -ผูทรง

ไตรปฏกเปนกัลยาณมิตรได, ๘๐๗; -พระไตรปฎกฉบับ

ภาษาไทย(อ), ๕๘๓; -ศรัทธา4ไมมาในพระไตรปฏก(อ), 
๙๑๓; -ศีล5ในพระไตรปฏกนิยมเรียกอยางอ่ืน, ๕๖๒ 

ไตรปฎก,พระ, ๖๘, ๒๓๓ 
ไตรเพท, ๔๒๓ 
ไตรภพ, ๙๐๙ 
ไตรภูมิ, ๑๐๗๒ 
ไตรมาส, ๘๑๗ 
ไตรลักษณ, ๗๓, ๑๓๗, ๑๖๕, ๒๐๖, ๒๒๔, ๔๔๕, ๔๔๙, ๔๘๕, 

๕๐๐, ๕๐๑, ๕๖๔, ๘๑๐, ๘๓๖, ๘๘๖, ๑๐๕๕, ดู ไมเที่ยง
,อนิจจตา,ทุกข,ทุกขตา,อนัตตา,อนัตตตา; -*, ๘๒๓; -ไตร
ลักษณกําหนดประเภทของความหลุดพน(อ), ๔๑๘; -ไตร

ลักษณและปฏิจจสมุปบาทครอบคลุมวิภาษวิธี, ๖๘๙; -ใน
คําจํากัดความสัมมาทิฏฐิ, ๖๙๒; -ในตารางสรุป, ๘๗๗; 
-ในสติปฏฐาน, ๗๗๐; -เปนกฎธรรมชาติแมตถาคตไมอุบัติ
ก็มีอยู, ๖๒; -พิจารณาไตรลักษณก็เรียกวาฌาน, ๔๒๗; -

พิจารณาไตรลักษณก็เรียกวาฌาน(อ), ๘๒๘; -ไมเขาใน

ความหมายของศีลธรรม, ๕๖๓; -วามหมายทุกข3อยาง, 
๑๖๑; -สรุปผลการปฏิบัติสติปฏฐานในแงไตรลักษณ, ๗๗๔ 

ไตรวัฏฏ, ๑๗๗, ดู วัฏฏะ 
ไตรวิชชา, ๔๒๓ 
ไตรสิกขา, ๔๖๕, ๔๗๗, ๕๔๔, ๗๑๘, ๙๔๑, ๕๒๓–๕๒๖, ดู 

สิกขา3,อธิศีลสิกขา,อธิจิตตสิกขา,อธิปญญาสิกขา; -การจัด
หมวดโดยเทียบกับมรรค, ๕๒๔, ๕๔๖–๕๔๘; -

ความสัมพันธกับมรรคและการฝกที่พรอมไปดวยกันกับ



 
ดัชนี  ๑๒๒๑ 

ตื่นก็เปนสุข(เมตตา), ๖๕๓ 
ตื่นขาว, ๓๑๖ 
ตื่นแล้วเบิกบานแล้ว, ๘๙๑, ๘๙๔ 
ตุ้มห,ู ๗๘๖ 
ตุลนา, ๔๖; -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖ 
ตุลาการ, ๕๔๗ 
เตโช, ๔๐, ๓๙๐, ๘๐๔ 
เตโชธาตุ, ๒๖; -*, ๓๖๘ 
เต็มอ่ิมทุกขณะ, ๘๔๕ 
เตรียมการ(ถูกหลักพุทธศาสนา), ๖๕๗, ๖๕๙ 
เตวิชชะ, ๔๒๑, ๔๓๖ 
เตา(อุปมาเกิดเปนคนไดยาก): -*, ๗๑๔ 
เตียง(อุปมาสติ), ๗๗๖ 
เตือนตน, ๖๕๒ 
แตกกายทําลายขันธ, ๕๙๑–๕๙๒, ดูตาย 
แตกดับ,แตกสลาย, ๖๗, ๙๔, ๑๐๑, ๑๐๔, ๑๑๓, ๑๑๖ 
แตกตางระหวางบุคคล,ความ, ๕๗๐, ๖๔๑, ๖๕๓, ๖๗๐, ๖๕๐–

๖๕๑, ดู อินทรีย,ปฏิปทา4; -ตัวการคืออินทรีย๕, ๘๓๐; -
ตัวการคืออินทรีย๖, ๘๔๐ 

แตกแยก, ๖๕๗; -(นิครนถ)(อ), ๖๕๙ 
แตงตั้งเจาหนาที.่ ดู วินัย 
แตงสรรค, ๖๖ 
ไตร่ตรอง, ๕๙๕, ๖๓๗, ดู วิมังสา 
ไตรธาตุ, ๒๕๒ 
ไตรปฎก, ๙, ๕๐๔, ๕๓๘, ๕๖๓, ๖๐๑, ๖๔๘, ๗๑๔, ๘๗๕; -*, 

๖๕๙, ๘๒๒; -การคัดลอกตัดความมาอาจทําใหเขาใจผิด, 
๖๗๕; -การใชคําวานิพพาน, ๓๙๔; -ตัวอยางบาลีไมพบใน
พระไตรปฏกแตอางไวในวิสุทธิมัคค(อ), ๘๔๙; -ผูทรง

ไตรปฏกเปนกัลยาณมิตรได, ๘๐๔; -พระไตรปฎกฉบับ

ภาษาไทย(อ), ๕๘๑; -ศรัทธา๔ไมมาในพระไตรปฏก(อ), 
๙๑๐; -ศีล ๕ในพระไตรปฏกนิยมเรียกอยางอ่ืน, ๕๖๐ 

ไตรปฎก,พระ, ๖๘, ๒๓๒ 
ไตรเพท, ๔๒๑ 
ไตรภพ, ๙๐๖ 
ไตรภูมิ, ๑๐๖๗ 
ไตรมาส, ๘๑๔ 
ไตรลักษณ, ๗๓, ๑๓๖, ๑๖๔, ๒๐๕, ๒๒๓, ๔๔๓, ๔๔๗, ๔๘๓, 

๔๙๘, ๔๙๙, ๕๖๒, ๘๐๗, ๘๓๓, ๘๘๓, ๑๐๕๐, ดู ไมเท่ียง
,อนิจจตา,ทุกข,ทุกขตา,อนัตตา,อนัตตตา; -*, ๘๒๐; -

ความหมายทุกข๓อยาง, ๑๖๐; -ไตรลักษณกําหนดประเภท
ของความหลุดพน(อ), ๔๑๖; -ไตรลักษณและปฏิจจสมุป

บาทครอบคลุมวิภาษวิธี, ๖๘๖; -ในคําจํากัดความสัมมา
ทิฏฐิ, ๖๘๙; -ในตารางสรุป, ๘๗๔; -ในสติปฏฐาน, ๗๖๗; -
เปนกฎธรรมชาติแมตถาคตไมอุบัติก็มีอยู, ๖๒; -พิจารณา

ไตรลักษณก็เรียกวาฌาน, ๔๒๕; -พิจารณาไตรลักษณก็

เรียกวาฌาน(อ), ๘๒๕; -ไมเขาในความหมายของศีลธรรม, 
๕๖๑; -สรุปผลการปฏิบัติสติปฏฐานในแงไตรลักษณ, ๗๗๑ 

ไตรวัฏฏ, ๑๗๖, ดู วัฏฏะ 
ไตรวิชชา, ๔๒๑ 
ไตรสิกขา, ๔๖๓, ๔๗๕, ๕๔๒, ๗๑๕, ๙๓๘, ๕๒๑–๕๒๔, ดู 

สิกขา ๓,อธิศีลสิกขา,อธิจิตตสิกขา,อธิปญญาสิกขา; -การ

จัดหมวดโดยเทียบกับมรรค, ๕๒๒, ๕๔๔–๕๔๖; -

ความสัมพันธกับมรรคและการฝกที่พรอมไปดวยกันกับ

มรรค, ๕๕๑–๕๕๗, ๖๙๕–๖๙๗; -ความหมายของสิกขา

และสาระสําคัญของไตรสิกขาแตละขอ, ๕๔๕–๕๔๘, ๘๖๙; 
-ไตรสิกขากับการแบงประเภทของพระอริยบุคคล, ๔๐๘, 
๔๑๑; -ไตรสิกขาครอบคลุมจริยธรรมทั้งหมด, ๕๓๖; -

ไตรสิกขาเทียบกับระบบบุญกิริยา๓, ๕๓๙–๕๔๐; -

ไตรสิกขาเปนระบบการปฏิบัติธรรมท่ีครบถวนสมบูรณ, 
๕๔๔; -ไตรสิกขามองในแงของการศึกษา, ๖๙๔; -มรรคใน
ฐานะไตรสิกขา, ๕๔๓–๕๕๖ 

ถนน, ๖๕๑, ๖๗๗; -อุปมาขั้นตอนของการปฏิบัติตามหลัก

ไตรสิกขาและเจริญองคมรรค, ๕๔๔, ๕๕๓–๕๕๔ 
ถอ(อุปมาในอานาปานสติ), ๘๑๙ 
ถอนผมถอนหนวด, ๖๔๑ 
ถ่อย(ไม่ใช่เพราะชาติ), ๓๒๐ 
ถ่ัวหมัก(อุปมาอ่ิมกายหนัก), ๖๔๙ 
ถากไม้(อุปมาฝึกตน), ๕๗๑ 
ถายทอด, ๕๔๘ 
ถาวร, ๑๐๓, ๑๑๐ 
ถ่ิน, ๖๕๓, ๖๘๕; -(กรรมใหผล), ๒๗๓; -(ควรอยู่หรือไม่), ๖๖๗ 
ถีนเจตสิก, ๒๗ 
ถีนมิทธนิวรณ์, ๒๖๓ 
ถีนมิทธะ, ๘๓๕, ๘๙๕, ๑๐๔๖; -*, ๖๑๙, ๗๖๕; -ความหมาย, 

๗๘๓; -โทษและอุปมาภาชนะและถูกสาหรายคลุม, ๗๘๖; -
แบ่งย่อยเป็น๒และอาหารอนาหาร, ๘๓๔; -เปนคูปรับของ
วิตก, ๘๒๘ 

ถีนะ, ๗๘๓ 
ถือ(ถือเขวถือผิดเก่ียวกับศีลวัตร). ดู ปรามาส,สีลัพพตปรามาส 
ถือครองผาบังสุกุล, ๖๔๑, ๖๕๑, ดู ผาบังสุกุล 
ถือค้าง, ๑๓๗ 
ถือตัว, ๒๖๓, ๖๗๓, ดู มานะ 
ถือตัว,ความ, ๑๑๐, ๑๑๕, ๑๒๖ 
ถือทรงผาบังสุกุล, ๔๒๒ 
ถือบิณฑบาต, ๔๒๒, ๖๗๓ 
ถือผิด: -*, ๑๑๘ 
ถือม่ัน, ๑๐๐, ๑๑๒, ๑๑๘, ๑๓๗ 
ถือมั่นตัวตน, ๑๐๐ 
ถืออยูปา, ๔๒๒ 
ถืออํานาจ, ๑๑๕ 



  ุ

ถือเอาของท่ีเขามิไดให. ดู อนินนาทาน 
ถูกกับใจคิด,ถูกใจ,ความ. ดู รุจิ 
ถูกทําร้าย(สมุฏฐานหน่ึงของเวทนา), ๒๘๗ 
เถยยบริโภค, ๔๐๖ 
เถรกรณธรรม ๔, ๙๔๐ 
เถรธรรม ๑๐, ๙๔๐ 
เถรวาท๙: -เถรวาทเนนปญญา มหายานเนนกรุณา(อ), ๑๐๑๙; 

-วิธีเจริญสมาธิแบบประเพณีเถรวาท, ๘๐๓–๘๒๐ 
เถรสองบาตร(ศีลวัตร), ๔๒๓ 
เถระ, ๖๖๐, ๘๑๐; -ในอนาคตพระเถระจะมัก มากชักนําในทาง

เชือนแช, ๖๕๘; -เหตุใหเปนเถระและเถระ3ประเภท, ๙๔๐ 
เถรี, ๔๘๘; -*, ๑๐๐๙ 
เถารัด, ๖๓๐ 
เถาวัฏฏนาวฬี, ๑๐๕๙ 
เถาวัลย์, ๑๐๕๙ 
แถลงเรื่องลํ้าลึกได(กัลยาณมิตร), ๕๗๔ 
ไถหวาน, ๗๓๔; -(สําเร็จก็เปนฤทธิ์)(อ), ๘๐๑ 
ทดลอง,ทดสอบ, ๕๘๙, ๕๙๖, ๖๘๕–๖๘๖, ดู วิมังสา 
ทนไดยาก: -*, ๗๕ 
ทนตอถอยคํา(กัลยาณมิตร), ๕๗๔ 
ทมนะ, ๙๖๖ 
ทมะ: -*, ๙๖๕ 
ทรงเจาเขาผี, ๒๗๗ 
ทรงธรรม(คาถาเดียวแต่เข้าใจและปฏิบัติถูก), ๖๓๗ 
ทรมาน, ๙๕๔, ๙๕๐–๙๕๑; -(ความหมาย), ๙๖๖ 
ทรมานตน,ทรมานกาย, ๖๘๖, ๘๕๐, ๘๖๖, ๙๕๔, ดู อัตตกิลม

ถานุโยค,ทุกรกิริยา; -*, ๙๒๑ 
ทรัพย์, ๑๔๑, ๑๔๕, ๓๙๘, ๔๙๑, ๕๓๗, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๖๙, 

๕๗๖, ๗๑๒, ๗๒๔, ๗๒๖, ๗๓๐, ๗๙๘, ๘๗๐, ๙๐๖, 
๑๐๒๗, ๑๐๓๑, ๑๐๓๔, ดู โภคะ; -การจัดทรัพยเพื่อใช

สอย(อ), ๙๑๘; -การละเมิดตอทรัพยสิน, ๙๐๔; -การ

แสวงหาและการใชจายทรัพยของกามโภคี, ๖๗๑–๖๗๒; -
เก็บรักษาสะสมทรัพย์อย่างผึ้งอย่างปลวก, ๗๓๐; -

ขอบเขตแหงคุณคาของทรัพย, ๗๔๔; -ขีดจํากัดของ

ความสุขจากทรัพย, ๑๐๓๓; -คฤหัสถ์ควรมีสุขในการมีและ
ใช้จ่ายทรัพย์, ๗๔๒; -ความหมายและการปฏิบัติตอทรัพย, 
๗๓๕–๗๔๕; -โจรฆาเจาทรัพยเพราะโลภะหรือ, ๖๖๒; -

ทรัพย5ของพุทธอารยชน, ๘๘๗, ๘๙๕; -ทรัพย์๕ของ
พุทธอารยชน, ๙๐๒; -ทรัพย์๕ของพุทธอารยชน(อ.), 
๘๙๔; -ทรัพย์ตายแล้วเอาไปไม่ได้, ๓๒๐; -ทรัพย์ประจําตัว
ของวรรณะ4, ๔๘๘; -ผู้ปกครองปล่อยให้มีคนไร้ทรัพย์จึง
เกิดอาชญากรรมแพร่หลาย, ๒๔๒; -ไม่พึงปรารถนาทรัพย์
โดยไม่ชอบธรรม, ๕๗๑; -วินัยของภิกษุ; -ทรัพยสินสวนตัว
หรือของสงฆ, ๗๕๓; -สรุปการปฏิบัติตอทรัพยของคฤหัสถ, 
๗๕๑–๗๕๓; -หนาท่ีจักรพรรดิจัดสรรเพิ่มทรัพยแกผู

ยากไร, ๗๓๓; -อาจไดทรัพยดวยเหตุปจจัยตางกัน, ๖๖๓; -
อุปมากามดังทรัพยสมบัติที่ยืมเขามา, ๑๐๓๐ 

ทรัพยากร, ๗๓๕ 
ทราม(มิใช่เพราะชาติ), ๓๑๙ 
ทฤษฎี, ๑๒๖, ๓๗๘, ๔๒๑, ๕๘๙, ๕๙๐, ๖๐๒, ๖๙๐, ๘๗๓; -

(=วาทะ), ๖๖๐ 
ทฤษฏี, ๕๙๓–๕๙๔, ดู ทิฏฐิ 
ทวนกระแส, ๓๓๕ 
ทวยเทพ, ๗๕๓ 
ทวาร: -คุ้มครองทวาร, ๕๔; -ประเภทของความรู, ๔๐ 
ทศชาต,ิ ๙๖๘ 
ทศพล, ๑๔๗ 
ทศพิธราชธรรม, ๘๗๑ 
ทสสิกขาปทิก,-ปทิกา: -*, ๙๑๙ 
ทหาร, ๗๖๒ 
ทอง, ๑๐๒๖; -(อุปมานิวรณ์), ๗๘๖ 
ทอดธุระ,ไม่, ๕๙๙, ๖๕๘, ดู วิริยะ 
ท้อถอย,ท้อแท,้ ๑๑๓, ๑๕๐, ๖๕๖, ดู ถีนมิทธะ 
ท่อนไม้, ๕๓๑, ดูท่ี ศัสตรา 
ทะนงตน-ตัว,ความ, ๑๑๐, ๑๒๖ 
ทะยาน,ทะยานอยาก, ๖๔๔, ดู ตัณหา 
ทะยานอยาก, ๑๐๐, ๒๓๒ 
ทะเลทราย, ๘๒๗ 
ทะเลาะ. ดู วิวาท; -*, ๖๒๓ 
ทักขิณา,ทักษิณา, ๗๔๓, ๗๓๗–๗๓๘; -*, ๒๘๔ 
ทักขิไณย,ทักขิไณยบุคคล, ๓๔๔, ๘๙๗, ๙๖๙ 
ทัณฑกรรม(แกพระอรหันต), ๓๗๐ 
ทัณฑะ, ๗๑๒ 
ทันธาภิญญา, ๘๔๑ 
ทัพใหญ, ๑๐๒๗ 
ทัศนคติ, ๕๕๑, ๖๙๐, ๗๐๓, ๗๖๗, ๗๗๑, ๗๗๓, ๘๘๕; -การ

หลอหลอมและแกไขทัศนคติดวยโยนิโสมนสิการโดย

อาศัยมิตร, ๖๗๖–๖๗๙; -ทัศนคติของพุทธศาสนาตอ

ความสุข, ๑๐๕๙–๑๐๖๐; -ทัศนคติแบบสัจจานุรักข, ๕๙๓–
๕๙๔; -เปนผลสําคัญจากการเสวนามิตร, ๕๘๒–๕๘๓ 

ทัศนะ,ทัสสนะ, ๖๗๕, ๘๘๙; -ทัศนะตอโลกและชีวิต, ๖๙๐, ดู 
ชีวทัศน,โลกทัศน; -ทัศนะแบบพุทธเก่ียวกับการเสวย

ความสุข, ๑๐๖๓–๑๐๖๖; -ทัศนะหรือทัสสนะ=โสดาปตติ

มรรค, ๔๐๒; -ทัศนะหรือทัสสนะ=โสดาปตติมรรค(อ), 
๘๘๖; -ทัสสนะเปนกิจของปญญา, ๘๒๙; -ผู้มีทัศนะ
สมบูรณ์=โสดาบัน(ทัสสนสัมบัน), ๑๕๒, ๘๘๙ 

ทัศนียภาพ, ๕๕๔ 
ทัสยุ, ๔๐๓ 
ทัสสนมูลิกา, ๕๙๘ 
ทัสสนสัมบัน(พระโสดาบัน), ๑๕๒, ๘๘๙; -*, ๘๘๙ 

๑๒๒๒  พุทธธรรม 

 

ทศชาติ, ๙๗๑ 
ทศพล, ๑๔๘ 
ทศพิธราชธรรม, ๘๗๔ 
ทสสิกขาปทิก,-ปทิกา: -*, ๙๒๒ 
ทหาร, ๗๖๕ 
ทอง, ๑๐๓๑; -(อุปมานิวรณ์), ๗๘๙ 
ทอดธุระ,ไม่, ๖๐๒, ๖๖๑, ดู วิริยะ 
ท้อถอย,ท้อแท้, ๑๑๔, ๑๕๑, ๖๕๙, ดู ถีนมิทธะ 
ท่อนไม้, ๕๓๓, ดูที่ ศัสตรา 
ทะนงตน-ตัว,ความ, ๑๑๑, ๑๒๗ 
ทะยาน,ทะยานอยาก, ๖๔๗, ดู ตัณหา 
ทะยานอยาก, ๑๐๐, ๒๓๓ 
ทะเลทราย, ๘๓๐ 
ทะเลาะ. ดู วิวาท; -*, ๖๒๖ 
ทักขิณา,ทักษิณา, ๗๔๖, ๗๔๐–๗๔๑; -*, ๒๘๕ 
ทักขิไณย,ทักขิไณยบุคคล, ๓๔๖, ๙๐๐, ๙๗๒ 
ทัณฑกรรม(แกพระอรหันต), ๓๗๒ 
ทัณฑะ, ๗๑๕ 
ทันธาภิญญา, ๘๔๔ 
ทัพใหญ, ๑๐๓๒ 
ทัศนคติ, ๕๕๓, ๖๙๓, ๗๐๖, ๗๗๐, ๗๗๔, ๗๗๖, ๘๘๘; -การ

หลอหลอมและแกไขทัศนคติดวยโยนิโสมนสิการโดย

อาศัยมิตร, ๖๗๙–๖๘๒; -ทัศนคติของพุทธศาสนาตอ

ความสุข, ๑๐๖๔–๑๐๖๕; -ทัศนคติแบบสัจจานุรักข, ๕๙๕–
๕๙๗; -เปนผลสําคัญจากการเสวนามิตร, ๕๘๔–๕๘๕ 

ทัศนะ,ทัสสนะ, ๖๗๘, ๘๙๒; -ทัศนะตอโลกและชีวิต, ๖๙๓, ดู 

ชีวทัศน,โลกทัศน; -ทัศนะแบบพุทธเก่ียวกับการเสวย

ความสุข, ๑๐๖๘–๑๐๗๑; -ทัศนะหรือทัสสนะ=โสดาปตติ

มรรค, ๔๐๔; -ทัศนะหรือทัสสนะ=โสดาปตติมรรค(อ), 
๘๘๙; -ทัสสนะเปนกิจของปญญา, ๘๓๒; -ผู้มีทัศนะ
สมบูรณ์=โสดาบัน(ทัสสนสัมบัน), ๑๕๓, ๘๙๒ 

ทัศนียภาพ, ๕๕๖ 
ทัสยุ, ๔๐๕ 
ทัสสนมูลิกา, ๖๐๐ 
ทัสสนสัมบัน(พระโสดาบัน), ๑๕๓, ๘๙๒; -*, ๘๙๒ 
ทัสสนอริยะ(อารยชนโดยรูปลักษณ): -*, ๔๐๖ 
ทาง. ดู มรรค,มรรคา; -ทาง=คําแปลหน่ึงของโยนิ, ๖๒๔; -

อุปมาการฝกตามไตรสิกขาและเจริญมรรคดังทางสามชวง, 
๕๕๕–๕๕๖ 

ทางกราน(=กามสุขัลลิกานุโยค): -*, ๕๒๙ 
ทางกันดาร(อุปมากินอาหารดังกินเนื้อลูก): -*, ๗๒๑ 
ทางกาย, ๖๘๘, ๘๓๗, ๖๕๓–๖๕๔, ดู กาย 
ทางเกรียม(=อัตตกิลมถานุโยค): -*, ๕๒๙ 
ทางเก่า(พระพุทธเจ้าค้นพบ), ๔๖๔, ๕๑๖, ๙๑๑ 
ทางไกลกันดาร(อุปมาเดินทางเสร็จ), ๑๐๕๑ 
ทางใจ, ๘๓๗, ดู ใจ 

ทางดับกรรม, ๕๓๒, ดู มรรค 
ทางดับทุกข. ดู มรรค 
ทางดีทางเสีย, ๖๗๕ 
ทางดี-ทางเสีย. ดู อัสสาทะ,อาทีนวะ 
ทางน้ํา,ทางบก,ทางอากาศ, ๕๓๔ 
ทางรอด. ดู นิสสรณะ 
ทางรอดพน(ญายะ). และดู นิสสรณะ 
ทางวาจา. ดู วาจา 
ทางสายกลาง, ๕๑๒–๑๑๕๖, ดู มรรค,มัชฌิมาปฏิปทา; -ขยาย

ความเรื่องความเปนสายกลาง, ๕๒๗–๕๓๐; -ความหมาย
ทั่วไป ความเป็นคู่กับมัชเฌนธรรม และไม่ข้องแวะ
ที่สุด2อย่าง, ๘๖๙; -ความหมายท่ัวไป ความเปนคู

กับมัชเฌนธรรมเทศนา และไมของแวะที่สุด2อยาง, ๕๑๖, 
๘๘๐; -ความหมายทั่วไปความเปนคูกับมัชเฌนธรรม

เทศนา และไมของแวะท่ีสุด2อยาง, ๘๕๖; -ความหมาย

ทั่วไปความเปนคูกับมัชเฌนธรรมเทศนาและไมของแวะ

ที่สุด2อยาง, ๘๕๓; -ใชตรวจสอบความถูกตองพอดีของ

กิจกรรมและกิจการไดทุกอยาง, ๕๒๙; -ไมใชเร่ืองเพียรเกิน
หรือหยอน(อ), ๕๓๐; -หลักกําหนดอยูที่หลักปฏิบัติถูก

ความมุงหมาย, ๖๔๓ 
ทางสายตรง(มรรค), ๔๘๙ 
ทางออก, ๖๔๕–๖๔๘, ดู นิสสรณะ; -ทางออกสําหรับผูผิดหวัง

จากกามสุข, ๑๐๗๐ 
ทาทาย, ๘๐๑, ๘๐๓, ดู วิริยะ 
ทาที, ๕๔๘, ๕๕๐, ๖๒๙, ๖๓๔, ๖๓๘, ๖๘๐; -ทาทีของพุทธ

ศาสนาตอปญญา, ๘๓๕; -ทาทีตอกทรัพยสมบัติ, ๖๗๔–
๖๗๕; -ทาทีตอกาลเวลา, ๖๕๘–๖๕๙; -ทาทีตอคําติชมพุทธ
ศาสนา, ๕๙๖; -ทาทีตอโลกและชีวิตของปุถุชนกับพระ

อรหันต, ๓๗๘; -ทาทีตอโลกและชีวิตอยางมีสัมมาทิฏฐิ, 
๗๐๔; -ทาทีแบบพุทธตอเทวดา, ๙๔๔, ๙๕๙–๙๖๘; -ทาที
แบบพุทธตออิทธิปาฏิหาริย, ๙๔๔–๙๕๕, ๙๖๑–๙๖๘; -ทาที
แบบสัจจานุรักขตอความเชื่อเปนตน, ๕๙๕–๕๙๗; -ทาที

แบบสัจจานุรักษตอความเชื่อเปนตน, ๖๘๔; -ทาทีแหงการ

รับรูอยางมีปญญา, ๖๗๙; -ทาทีแหงปญญาและความเปน

อิสระ, ๖๓๔ 
ทาน, ๑๒๘, ๒๕๑, ๒๕๔, ๔๐๗, ๔๐๙, ๔๔๐, ๕๑๙, ๕๗๘, 

๗๑๒, ๗๑๖, ๗๒๑, ๗๓๑, ๗๔๙, ๙๕๙, ๙๖๕, ๗๓๔–๗๓๕; 
-การใหทานอยางสัตบุรุษ, ๙๐๙; -แกความโกรธดวยใหทาน
, ๖๕๖; -ความหมายของทานในฐานะบุญกิริยา, ๕๔๑–
๕๔๒; -ทานกับอทินนาทาน, ๗๑๙, ๗๒๖; -ทานจุดมุงเพื่อ
สงฆ, ๙๒๙; -ทานในจาคานุสติ, ๘๐๘; -ทานในอนุบุพพิกถา
, ๖๔๘; -ทานในอนุปุพพิกถา, ๘๔๙; -ทานเปนความหมาย

หนึ่งของพรหมจรรย(อ), ๕๓๕; -นัตถิกวาทเห็นว่าทานไม่มี
ผล, ๕๙๔, ๘๙๙; -บัณฑิตให้ทานมิใช่เพื่อให้อามิสสุข, ๙๐๙; 
-บัณฑิตใหทานมิใชเพ่ืออามิสสุข, ๑๐๖๑–๑๐๖๒; -ผล
กรรมของทาน, ๒๘๕; -สังฆทานมีผลมากกวาปาฏิปุคลิก



 
ดัชนี  ๑๒๒๓ 

ทัสสนอริยะ(อารยชนโดยรูปลักษณ): -*, ๔๐๔ 
ทาง. ดู มรรค,มรรคา; -ทาง=คําแปลหน่ึงของโยนิ, ๖๒๑, ๖๒๒; 

-อุปมาการฝกตามไตรสิกขาและเจริญมรรคดังทางสามชวง

, ๕๕๓–๕๕๔ 
ทางกราน(=กามสุขัลลิกานุโยค): -*, ๕๒๗ 
ทางกันดาร(อุปมากินอาหารดังกินเนื้อลูก): -*, ๗๑๘ 
ทางกาย, ๖๘๕, ๘๓๔, ๖๕๐–๖๕๑, ดู กาย 
ทางเกรียม(=อัตตกิลมถานุโยค): -*, ๕๒๗ 
ทางเก่า(พระพุทธเจ้าค้นพบ), ๔๖๒, ๕๑๔, ๙๐๘ 
ทางไกลกันดาร(อุปมาเดินทางเสร็จ), ๑๐๔๖ 
ทางใจ, ๘๓๔, ดู ใจ 
ทางดับกรรม, ๕๓๐, ดู มรรค 
ทางดับทุกข. ดู มรรค 
ทางดี-ทางเสีย, ๖๗๒, ดู อัสสาทะ,อาทีนวะ 
ทางนํ้า,ทางบก,ทางอากาศ, ๕๓๒ 
ทางรอด. ดู นิสสรณะ 
ทางรอดพน(ญายะ). และดู นิสสรณะ 
ทางวาจา. ดู วาจา 
ทางสายกลาง, ๕๑๐–๑๑๕๐, ดู มรรค,มัชฌิมาปฏิปทา; -ขยาย

ความเร่ืองความเปนสายกลาง, ๕๒๕–๕๒๘; -ความหมาย
ทั่วไป ความเป็นคู่กับมัชเฌนธรรม และไม่ข้องแวะ
ที่สุด๒อย่าง, ๘๖๖; -ความหมายท่ัวไป ความเปนคู

กับมัชเฌนธรรมเทศนา และไมของแวะท่ีสุด๒อยาง, ๕๑๔, 
๘๗๗; -ความหมายท่ัวไปความเปนคูกับมัชเฌนธรรม

เทศนา และไมของแวะที่สุด๒อยาง, ๘๕๓; -ความหมาย

ทั่วไปความเปนคูกับมัชเฌนธรรมเทศนาและไมของแวะ

ที่สุด๒อยาง, ๘๕๐; -ใชตรวจสอบความถูกตองพอดีของ

กิจกรรมและกิจการไดทุกอยาง, ๕๒๗; -ไมใชเรื่องเพียรเกิน
หรือหยอน(อ), ๕๒๘; -หลักกําหนดอยูที่หลักปฏิบัติถูก

ความมุงหมาย, ๖๔๐ 
ทางสายตรง(มรรค), ๔๘๗ 
ทางออก, ๖๔๒–๖๔๕, ดู นิสสรณะ; -ทางออกสําหรับผูผิดหวัง

จากกามสุข, ๑๐๖๕ 
ทาทาย, ๗๙๘, ๘๐๐, ดู วิริยะ 
ทาที, ๕๔๖, ๕๔๘, ๖๒๖, ๖๓๑, ๖๓๕, ๖๗๗; -ทาทีของพุทธ

ศาสนาตอปญญา, ๘๓๒; -ทาทีตอกาลเวลา, ๖๕๕–๖๕๖; -
ทาทีตอคําติชมพุทธศาสนา, ๕๙๔; -ทาทีตอทรัพยสมบัติ, 
๖๗๑–๖๗๒; -ทาทีตอโลกและชีวิตของปุถุชนกับพระ

อรหันต, ๓๗๖; -ทาทีตอโลกและชีวิตอยางมีสัมมาทิฏฐิ, 
๗๐๑; -ทาทีแบบพุทธตอเทวดา, ๙๔๑, ๙๕๖–๙๖๕; -ทาที
แบบพุทธตออิทธิปาฏิหาริย, ๙๔๑–๙๕๒, ๙๕๘–๙๖๕; -

ทาทีแบบสัจจานุรักขตอความเช่ือเปนตน, ๕๙๓–๕๙๔; -

ทาทีแบบสัจจานุรักษตอความเชื่อเปนตน, ๖๘๑; -ทาทีแหง
การรับรูอยางมีปญญา, ๖๗๖; -ทาทีแหงปญญาและความ

เปนอิสระ, ๖๓๑ 

ทาน, ๑๒๗, ๒๕๐, ๒๕๓, ๔๐๕, ๔๐๗, ๔๓๘, ๕๑๗, ๕๗๖, 
๗๐๙, ๗๑๓, ๗๑๘, ๗๒๘, ๗๔๖, ๙๕๖, ๙๖๒, ๗๓๑–
๗๓๒; -การใหทานอยางสัตบุรุษ, ๙๐๖; -แกความโกรธดวย
ใหทาน, ๖๕๓; -ความหมายของทานในฐานะบุญกิริยา, 
๕๓๙–๕๔๐; -ทานกับอทินนาทาน, ๗๑๖, ๗๒๓; -ทานจุดมุง
เพื่อสงฆ, ๙๒๖; -ทานในจาคานุสติ, ๘๐๕; -ทานในอนุบุพพิ
กถา, ๖๔๕; -ทานในอนุปุพพิกถา, ๘๔๖; -ทานเปน

ความหมายหนึ่งของพรหมจรรย(อ), ๕๓๓; -นัตถิกวาทเห็นว่า
ทานไม่มีผล, ๕๙๒, ๘๙๖; -บัณฑิตให้ทานมิใช่เพื่อให้อามิส
สุข, ๙๐๖; -บัณฑิตใหทานมิใชเพ่ืออามิสสุข, ๑๐๕๖–
๑๐๕๗; -ผลกรรมของทาน, ๒๘๓; -สังฆทานมีผลมากกวา
ปาฏิปุคลิกทาน, ๙๒๘–๙๒๙; -สัมมาทิฏฐิขั้นโลกีย์ว่าทานมี
ผล, ๖๘๙; -เหตุที่คนใหทาน, ๙๑๓; -เหตุอยางหนึ่งที่ทรง
สอนใหทานในสงฆ, ๖๗๒–๖๗๔ 

ทานสังวิภาครัต, ๙๐๕ 
ทานั่ง(ในการเจริญสมาธิ), ๘๑๖–๘๑๘ 
ทายก, ๘๓๕ 
ทายใจ, ๗๘๘, ดู อาเทศนาปาฏิหาริย 
ทายัชชบริโภค, ๔๐๗ 
ทายาท, ๓๑๖, ๗๓๐; -(ของกรรม), ๖๕๐ 
ทายิกา, ๘๘๒ 
ทารก, ๑๐๒๖ 
ทาส, ๔๒๓; -ความเปนทาสกับเสรีภาพ, ๖๙๙; -ทาสของกาม

กิเลสตัณหาทิฏฐิศีลพรต, ๗๗๐, ๘๖๑, ๘๘๓, ๑๐๓๑; -ทาส
ของทรัพย, ๗๔๖–๗๔๗; -ทาสของโลกและชีวิต, ๕๓๘; -

ทาสของวัตถุหรืออามิส, ๕๒๖, ๖๔๖, ๑๐๓๖, ๑๐๓๗, 
๑๐๕๓; -พวกอารยันเหยียดเจาถิ่นเดิมของชมพูทวีปเปน

มิลักขะเปนทาส, ๔๐๓; -อโยนิโสมนสิการ ทําใหคนเปนทาส
ของความคิด, ๖๒๖; -อุปมาเมื่อพนความเปนทาส, ๑๐๔๖ 

ทํากิจ, ๑๑๓ 
ทําจิต, ๑๑๒ 
ทําใจ, ๖๗๗, ๖๔๗–๖๔๘, ดู มนสิการ 
ทําชู,้ ๘๙๖ 
ทําดีไดดี-ทําชั่วไดชั่ว, ๒๖๙, ๒๗๑, ๓๑๗, ๕๕๗; -ความเห็นวา

ทําดีไดดี-ทําชั่วไดชั่วเปนโลกียสัมมาทิฏฐิ มีกอนพุทธกาล

ยังไมพอที่จะเปนอธิปญญา, ๕๖๒, ๕๘๓; -ทําดีไมไดดี ทํา
ชั่วไดดีเปนความวิปริตที่อาจเกิดจากการบนบานเทวดาก็ได, 
๙๕๕ 

ทํานาย,ทํานายทายทัก, ๗๓๔; -*, ๙๕๐ 
ทําในใจโดยแยบคาย. ดู โยนิโสมนสิการ 
ทําบุญ,ทําทาน: -*, ๘๖๕ 
ทําบุญ,ทําบุญทําทาน, ๗๓๐, ๗๓๔, ๗๔๓ 
ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ: -*, ๙๖๔ 
ทําราย: -(คนโกรธทํารายตนเองกอนคนอื่น), ๖๕๒ 
ทําลายตนเอง(ทางระบายทุกข), ๑๐๕๕ 
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ทําใหเกิดมี. ดู ภาวนา,ภาเวตัพพธรรม 
ทําใหแจง. ดู สัจฉิกิริยา 
ทิฎฐิ,ทิฐิ, ๔๐๘ 
ทิฏฐธรรม, ๓๘๘, ๔๒๐, ๔๘๗; -*, ๔๓๕ 
ทิฏฐธรรมนิพพาน, ๔๐๐; -*, ๔๓๕ 
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม, ๓๒๑ 
ทิฏฐธรรมสุขวิหาร(ปกติ=ฌาน๔), ๔๓๓, ๔๓๕, ๔๕๘, ๔๙๐, 

๗๘๙, ๘๙๒, ๙๒๐, ๑๐๕๓, ๗๙๒–๗๙๓; -*, ๓๙๔, ๔๔๙, 
๘๙๒; -ได้แก่อานาปานสติสมาธิ(ก็มี), ๘๑๔; -พระอรหันต์
โยนิโสมนสิการขันธ์๕, ๔๖๘; -สมาธิภาวนาประเภทที่1, 
๗๙๐ 

ทิฏฐธัมมิกะ, ๓๘๗ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ, ๑๑๓, ๔๙๒, ๕๓๕, ๕๗๒, ๖๔๐, ๗๖๑, ๕๓๖–

๕๔๓, ๗๔๑–๗๔๒; -กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิมุงเพื่อ

ประโยชนระดับนี้, ๕๘๓; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับ

ชาวบานมุงประโยชนระดับทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัต

ถะ, ๕๖๗, ๕๖๙, ๕๗๕–๕๗๖; -ความหมายของทิฏฐธัมมิกัต
ถะ, ๕๓๗; -ในแผนภูมิกระบวนการศึกษาและชีวิตประเสริฐ
, ๘๗๗; -ประโยชนของฉันทะในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ, 
๑๐๑๕–๑๐๑๖; -หลักธรรมเพื่อไดทิฏฐธัมมิกัตถะ, ๕๓๘ 

ทิฏฐะ, ๔๓ 
ทิฏฐาสวะ, ๑๗๔, ๑๗๕ 
ทิฏฐิ, ๘๖, ๑๑๐, ๑๒๖; -ไวพจนของทิฏฐิ(อ), ๖๙๐ 
ทิฏฐิ,ทิฏฐิ: -การปฏิบัติสติปฏฐาน ไมอิงอาศัยทิฏฐิ, ๗๗๑; -

ความคิดของปุถุชนเปนไปตามทิฏฐิเชน คานิยม, ๗๐๕; -

อิทธิพลของทิฏฐิตอการแกปญหา, ๘๗๒ 
ทิฏฐิ,ทิฐิ, ๑๕, ๒๕๐, ๓๑๙, ๔๒๑, ๔๒๒, ๔๗๗, ๕๐๙, ๕๑๓, 

๕๓๑, ๕๕๘, ๖๓๔, ๖๔๖, ๙๐๔, ๙๒๑, ๘๘๓–๘๘๔, ๕๙๒–
๕๙๓; -*, ๕๒๗, ๘๙๑, ๙๐๑, ๙๑๐, ๑๐๑๖; -การปฏิบัติสติ
ปฏฐาน ไมอิงอาศัยทิฏฐิ, ๗๖๘; -กาวจากศรัทธาสูทิฏฐิ 

กอนถึงฌานทัสสนะ, ๕๘๙; -ความหมายและความสําคัญ

ของทิฏฐิ(มโนกรรม), ๒๔๓, ๖๙๐; -ทิฏฐิกับคําวาวาทะ, 
๖๖๐; -ทิฏฐิต่างๆนอกพุทธศาสนาและทิฏฐิ, ๘๔๗, ๘๙๖–
๘๙๗; -ทิฏฐิท่ีเปนอริยะ,ทิฏฐิในความหมายที่ดี, ๘๘๓, 
๘๘๙; -ทิฏฐิอาจเกิดดวยอิทธิพลจากมิตรหรือเสวนา, 
๕๘๒–๕๘๓; -ในฐานะความรูประเภทหนึ่ง, ๓๙, ๔๔, ๔๖, 
๙๐๕; -ในฐานะอุปาทานอยางหนึ่ง, ๑๘๔; -ภวทิฏฐิและวิ
ภวทิฏฐิครองใจเทพและมนุษย์, ๕๐๕; -ไวพจนของทิฏฐิ, 
๔๗; -สมณพราหมณ์ติดข้องในทิฏฐิจึงทะเลาะวิวาทกัน, 
๓๔๓ 

ทิฏฐิเจตสิก, ๒๗ 
ทิฏฐิฉันทะ: -*, ๙๘๐ 
ทิฏฐินิชฌานักขันติ, ๕๙๐, ๕๙๓–๕๙๔ 
ทิฏฐิมานะ, ๙๕๑, ๙๖๖ 

ทิฏฐิวิสุทธิ: -ความหมายละลําดับในวิปสสนา, ๔๗๗; -

ความหมายและลําดับในวิปสสนา, ๖๓๒; -เปนอรรคคือ

จุดหมายของจิตวิสุทธิ, ๗๘๗; -เป็นอรรถคือจุดหมายของ
จิตวิสุทธ,ิ ๖๓๙ 

ทิฏฐิสัมบัน,บุคคล, ๘๘๙–๘๙๐, ๘๙๗–๙๐๐; -*, ๘๙๒ 
ทิฏฐิสัมปทา, ๕๖๐ 
ทิฏฐิสามัญญตา, ๘๘๓ 
ทิฏุปาทาน, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๙๗, ๑๙๙; -*, ๑๖๕ 
ทิฏธมฺมิก: -*, ๔๘๗ 
ทิฐิ,ทิฏฐิ: -ความเขาใจอนัตตาชวยทําลายทิฏฐิ, ๑๓๕; -ทิฏฐิกับ

การประจักษ์แจ้งนิพพาน, ๖๘๘ 
ทิฐิจริต,ทิฏฐิจริต: -*, ๑๗๗ 
ทิฐิสมบูรณ์(=ทิฏฐิสัมบัน), ๑๕๒ 
ทิพพจักขุ,ทิพยจักษุ, ๔๑๙, ๔๕๔, ๘๒๓; -*, ๔๕๕, ๙๕๔; -

ตัวอยางผูไดทิพยจักษุนานกอนเปนอรหันต(อ), ๔๕๗; -

ทิพยจักษุเปนญานทัสสนะและเปนยอดแหงโลกียอภิญญา, 
๗๙๐ 

ทิพพโสต,ทิพยโสต,ทิพโสต, ๔๑๙, ๔๕๔, ๔๕๗, ๗๘๒, ๗๙๐, 
๘๒๓; -*, ๔๕๒ 

ทิพย์, ๙๐๐, ๙๕๓, ๑๐๐๗, ๑๐๒๖, ๑๐๒๘, ๑๐๒๙ 
ทิพยวิหาร(ฌาน,สมาบัติ ๘), ๔๓๕, ๑๐๕๖–๑๐๕๗ 
ทิพยสมบัติ, ๙๕๕; -*, ๘๙๙ 
ทิพยสุข, ๑๐๓๒, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๑๐๕๖–๑๐๕๗ 
ทิวาสัญญา, ๗๙๐ 
ทิวิยสุข: -*, ๑๐๕๗ 
ทิศ ๖(หลักธรรม), ๕๖๗, ๕๗๖, ๕๗๙, ๙๑๘, ๗๓๐–๗๓๒ 
ทิศ(อุปมาไฟดับไปทิศไหน), ๕๐๙ 
ทิศเบ้ืองขวา, ๕๗๙, ๗๓๑ 
ทิศเบื้องซ้าย, ๕๗๖, ๗๓๑ 
ทิศเบื้องบน, ๕๗๗, ๗๓๒ 
ทิศเบื้องหนา-หลัง-ลาง, ๗๓๐–๗๓๒ 
ทิศไม่มีภัย(นิพพาน), ๔๘๗ 
ทิศวัตร, ๔๒๒ 
ท่ีแจ้ง, ๑๐๔๖ 
ท่ีดิน, ๑๐๒๖ 
ท่ีทํางาน, ๕๔๘ 
ที่พึ่ง: -กรรมเป็นที่พึ่งพํานักของสัตว์, ๓๒๐, ๖๕๐; -การ

แกปญหาแบบพุทธไมหวังพึ่งการออนวอน, ๘๗๐; -ความดี
เป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลก, ๓๒๐; -ความหมายของการมี
ตนเปนที่พ่ึงและการมีตนมีธรรมเปนที่พ่ึง, ๖๒๔–๖๒๕, 
๖๓๒–๖๓๔; -ความหมายของการมีตนเปนที่พึ่งและการมี

ตนมีธรรมเปนที่พึ่ง(อ), ๖๒๒, ๖๒๕; -ชาวบานขาดที่พึ่ง

เพราะพระสงฆคลุกคลีคฤหัสถ, ๕๗๗; -ที่พึ่งอันเกษมและ
ไม่เกษม, ๙๑๒, ๘๖๓–๘๖๖; -ที่พึ่งอันประเสริฐคือพึ่งตน, 
๓๒๐ 

๑๒๒๔  พุทธธรรม 

 

ทิฏุปาทาน, ๑๗๓, ๑๗๔, ๑๙๘, ๒๐๐; -*, ๑๖๖ 
ทิฏธมฺมิก: -*, ๔๘๙ 
ทิฐิ,ทิฏฐิ: -ความเขาใจอนัตตาชวยทําลายทิฏฐิ, ๑๓๖; -ทิฏฐิกับ

การประจักษ์แจ้งนิพพาน, ๖๙๑ 
ทิฐิจริต,ทิฏฐิจริต: -*, ๑๗๘ 
ทิฐิสมบูรณ์(=ทิฏฐิสัมบัน), ๑๕๓ 
ทิพพจักขุ,ทิพยขักษุ: -ทิพยจักษุเปนญานทัสสนะและเปนยอด

แหงโลกียอภิญญา, ๗๙๓ 
ทิพพจักขุ,ทิพยจักษุ, ๔๒๑, ๔๕๖, ๘๒๖; -*, ๔๕๗, ๙๕๗; -

ตัวอยางผูไดทิพยจักษุนานกอนเปนอรหันต(อ), ๔๕๙ 
ทิพพโสต,ทิพยโสต,ทิพโสต, ๔๒๑, ๔๕๖, ๔๕๙, ๗๘๕, ๗๙๓, 

๘๒๖; -*, ๔๕๔ 
ทิพย์, ๙๐๓, ๙๕๖, ๑๐๑๐, ๑๐๓๑, ๑๐๓๓, ๑๐๓๔ 
ทิพยวิหาร(ฌาน,สมาบัติ8), ๔๓๗, ๑๐๖๑–๑๐๖๒ 
ทิพยสมบัต,ิ ๙๕๘; -*, ๙๐๒ 
ทิพยสุข, ๑๐๓๗, ๑๐๓๓–๑๐๓๔, ๑๐๖๑–๑๐๖๒ 
ทิวาสัญญา, ๗๙๓ 
ทิวิยสุข: -*, ๑๐๖๒ 
ทิศ 6(หลักธรรม), ๕๖๙, ๕๗๘, ๕๘๑, ๙๒๑ 
ทิศ(อุปมาไฟดับไปทิศไหน), ๕๑๑ 
ทิศ6(หลักธรรม), ๗๓๓–๗๓๕ 
ทิศเบื้องขวา, ๕๘๑, ๗๓๔ 
ทิศเบื้องซ้าย, ๕๗๘, ๗๓๔ 
ทิศเบื้องบน, ๕๗๙, ๗๓๕ 
ทิศเบ้ืองหนา-หลัง-ลาง, ๗๓๓–๗๓๕ 
ทิศไม่มีภัย(นิพพาน), ๔๘๙ 
ทิศวัตร, ๔๒๔ 
ท่ีแจ้ง, ๑๐๕๑ 
ท่ีดิน, ๑๐๓๑ 
ที่ทํางาน, ๕๕๐ 
ที่พึ่ง: -กรรมเป็นที่พึ่งพํานักของสัตว์, ๓๒๒, ๖๕๓; -การ

แกปญหาแบบพุทธไมหวังพึ่งการออนวอน, ๘๗๓; -ความดี
เป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลก, ๓๒๒; -ความหมายของการมี
ตนเปนที่พ่ึงและการมีตนมีธรรมเปนที่พ่ึง, ๖๒๗–๖๒๘, 
๖๓๕–๖๓๗; -ความหมายของการมีตนเปนที่พึ่งและการมี

ตนมีธรรมเปนท่ีพึ่ง(อ), ๖๒๕, ๖๒๘; -ชาวบานขาดท่ีพึ่ง

เพราะพระสงฆคลุกคลีคฤหัสถ, ๕๘๐; -ที่พึ่งอันเกษมและ
ไม่เกษม, ๙๑๕, ๘๖๖–๘๖๙; -ที่พึ่งอันประเสริฐคือพึ่งตน, 
๓๒๒ 

ที่สุด2: -ที่สุดในทางปฏิปทา(ข้อปฏิบัติ), ๕๒๗, ๘๕๓; -ที่สุด
ในทางปฏิปทา(ขอปฏิบัติ)(อ), ๕๒๙ 

ท่ีสุดโลก, ๕๑ 
ที่สุดสอง: -ท่ีสุดในทางปฏิปทา(ขอปฏิบัติ), ๔๒๕ 
ท่ีหมาย: -ของผู้บรรลุธรรมระดับต่างๆ, ๖๐๓ 
ที่อยู่อาศัย: -ชําระ ทําความสะอาดกอนฝกสมาธิ. ดู เสนาสนะ

,สัปปายะ; -ในอนาคตภิกษุจะเห็นแก่ที่อยู่หรูหรา, ๖๖๒; -

เปนปลิโพธอยางหนึ่ง, ๘๐๖; -สงัดกิเลสเพราะที่อยู่(บัญญัติ
เดียรถีย์), ๖๗๘; -อยางหน่ึงในปจจัย4, ๙๓๖ 

ทุกกฎ(อาบัติ), ๙๒๘ 
ทุกข, ๒๖, ๕๑, ๙๔, ๑๐๐, ๑๑๔, ๑๒๒, ๑๔๑, ๑๔๕, ๒๔๘, 

๒๕๒, ๒๖๘, ๓๑๓, ๓๓๗, ๓๙๔, ๓๙๗, ๔๐๐, ๔๑๐, ๔๔๕, 
๔๕๓, ๔๖๔, ๔๘๔, ๕๐๑, ๕๑๖, ๕๔๐, ๕๔๓, ๕๔๘, ๕๕๐, 
๕๕๔, ๕๖๙, ๕๘๓, ๕๘๘, ๖๓๖, ๖๘๑, ๗๑๖, ๗๒๗, ๗๓๐, 
๗๖๐, ๗๖๘, ๗๗๓, ๗๗๖, ๗๙๑, ๗๙๗, ๘๐๙, ๘๓๒, 
๘๔๑, ๘๔๔, ๘๕๔, ๘๗๓, ๘๘๘, ๙๐๐, ๙๐๓, ๙๐๕, ๙๐๘, 
๙๐๙, ๙๑๕, ๙๕๐, ๙๕๕, ๙๘๘, ๑๐๐๒, ๑๐๐๘, ๑๐๓๐, 
๑๐๓๕, ๑๐๗๒, ๘๙๓–๘๙๕, ๙๘๑–๙๘๓, ๑๐๑๑–๑๐๑๓, 
๑๐๑๖–๑๐๑๗, ๑๐๖๖–๑๐๖๗, ๕๒๗–๕๓๐, ๕๗๙–๕๘๐, 
๖๒๖–๖๒๘, ๖๕๓–๖๕๖, ๖๗๙–๖๘๐, ๖๙๐–๖๙๑, ๗๐๒–
๗๐๔, ๗๕๐–๗๕๒, ๘๔๙–๘๕๑, ๘๗๙–๑๑๕๖; -(อิริยาบถ
บังทุกข), ๑๐๕๙; -*, ๑๒๓, ๔๔๖, ๗๘๓; -กระบวนการเกิด
ทุกขและดับทุกขแบบตางๆ, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๑๘–๕๒๔; -กาม
ทุกขเกิดจากปฏับัติผิดตอส่ิงทั้งหลาย, ๑๐๓๔–๑๐๓๖; -

กามมีทุกขมากกวาความหวานชื่น, ๑๐๒๙; -การเกิดทุกข

เพราะขาดโยนิโสมนสิการ, ๖๒๘–๖๒๙; -กิจในทุกขคือ 

ปริญญา(กําหนดรู), ๖๓๗, ๘๕๗–๘๖๑; -โกรธเขา-ตัวเปน
ทุกขเอง, ๖๕๕; -ขอเสียของกามสุขท่ีทําใหทุกขเกิดข้ึนได, 
๑๐๕๘–๑๐๖๑; -ขันธกับอุปาทานขันธ หรือชีวิตกับชีวิตที่

เปนทุกข, ๒๔; -ความจนเปนทุกขในโลก, ๗๕๕; -ความดับ
ทุกขและการมีสุขเปนลักษณะสําคัญอยางหน่ึงของนิพพาน, 
๑๐๒๘; -ความหมายของทุกข์ตามนัยอรรถกถา, ๖๔; -

จุดหมายของพุทธจริยธรรมคือความดับทุกข, ๕๓๖; -

จุดหมายของพุทธศาสนาลุถึงดวยสุขมิใชดวยทุกข, ๑๐๒๘, 
๑๐๖๔–๑๐๖๖; -เจริญสติปฏฐานคืออยูอยางไมมีทุกขที่

จะตองดับ(ชีวิตที่มีสุข/ทุกขเปนพ้ืนฐาน), ๘๔๗–๘๔๘; -

ฉันทะเปนมูลแหงทุกข, ๙๘๒; -ฌานสมบัติไมชวยใหพนทุกข
ไดจริง, ๔๓๐; -ตัวอยางอธิบายการเกิดทุกขใน

วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๘๓, ๑๙๑, ๑๙๓; -ถ้ากลัวทุกข์อย่า
ทํากรรรมชั่ว, ๓๒๒; -ถาไมรูจักสุขไรอามิสกันบางเลย ทุกข

ละปญหาจะหนักมาก, ๑๐๖๓; -ทํากรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
ทุกขเวทนาย่อมได้เสวยสุข, ๖๗๓; -ทิฏฐิว่าโลกเที่ยงเป็น
ต้นจะมีหรือไม่คนก็มีทุกข์อยู่นั่นเอง, ๘๕๐; -ทุกขกับการยึด
ติดถือมั่นผลกรรม, ๒๗๕; -ทุกข์เกิดจากตัณหา สืบจาก
อวิชชา, ๑๐๖๐; -ทุกขเกิดจากเมตตาท่ีไมบริสุทธิ์, ๑๐๐๗; -
ทุกขดับหายดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ, ๖๓๖–๖๓๘; -ทุกขตา

หรือภาวะทุกข3อยาง, ๑๖๑; -ทุกขตาหรือภาวะทุกข3อยาง
(อ), ๓๘๗; -ทุกขท่ีแหงแลงเปนทุกขแทละเหี้ยมโหดมาก, 
๑๐๗๐; -ทุกขโทมนัสจากราคะ โทสะ โมหะ, ๔๐๓; -ทุกข์
โทมนัสจากราคะโทสะ โมหะ, ๒๖๘; -ทุกข์ในฌานคือ
อย่างไร, ๗๘๒, ๑๐๕๔; -ทุกขในฐานะเปนสวนเสียของโลก
และกามเปนตน, ๖๔๕–๖๔๘; -ทุกข์ในฐานะเวทนาอย่าง
หน่ึง เกิดจากอะไรและสัมพันธ์กับปฏิฆานุสัย, ๑๖๙, ๗๖๘, 



 
ดัชนี  ๑๒๒๕ 

ที่สุด๒: -ท่ีสุดในทางปฏิปทา(ขอปฏิบัติ), ๔๒๓, ๕๒๕, ๘๕๐; -
ที่สุดในทางปฏิปทา(ขอปฏิบัติ)(อ), ๕๒๗ 

ท่ีสุดโลก, ๕๑ 
ท่ีหมาย: -ของผู้บรรลุธรรมระดับต่างๆ, ๖๐๑ 
ที่อยู่อาศัย: -ชําระ ทําความสะอาดกอนฝกสมาธิ. ดู เสนาสนะ

,สัปปายะ; -ในอนาคตภิกษุจะเห็นแก่ที่อยู่หรูหรา, ๖๕๙; -

เปนปลิโพธอยางหนึ่ง, ๘๐๓; -สงัดกิเลสเพราะที่อยู่(บัญญัติ
เดียรถีย์), ๖๗๕; -อยางหนึ่งในปจจัย4, ๙๓๓ 

ทุกกฎ(อาบัติ), ๙๒๕ 
ทุกข, ๒๖, ๕๑, ๙๔, ๑๐๐, ๑๑๔, ๑๒๑, ๑๔๐, ๑๔๔, ๒๔๗, 

๒๕๑, ๒๖๗, ๓๑๑, ๓๓๕, ๓๙๒, ๓๙๕, ๓๙๘, ๔๐๘, ๔๔๓, 
๔๕๑, ๔๖๒, ๔๘๒, ๔๙๙, ๕๑๔, ๕๓๘, ๕๔๑, ๕๔๖, ๕๔๘, 
๕๕๒, ๕๖๗, ๕๘๑, ๕๘๖, ๖๓๓, ๖๗๘, ๗๑๓, ๗๒๔, ๗๒๗, 
๗๕๗, ๗๖๕, ๗๗๐, ๗๗๓, ๗๘๘, ๗๙๔, ๘๐๖, ๘๒๙, 
๘๓๘, ๘๔๑, ๘๕๑, ๘๗๐, ๘๘๕, ๘๙๗, ๙๐๐, ๙๐๒, ๙๐๕, 
๙๐๖, ๙๑๒, ๙๔๗, ๙๕๒, ๙๘๕, ๙๙๙, ๑๐๐๕, ๑๐๒๕, 
๑๐๓๐, ๑๐๖๗, ๘๙๐–๘๙๒, ๙๗๘–๙๘๐, ๑๐๐๘–๑๐๑๐, 
๑๐๑๓–๑๐๑๔, ๑๐๖๑–๑๐๖๓, ๕๒๕–๕๒๘, ๕๗๗–๕๗๘, 
๖๒๓–๖๒๕, ๖๕๐–๖๕๓, ๖๗๖–๖๗๗, ๖๘๗–๖๘๘, ๖๙๙–
๗๐๑, ๗๔๗–๗๔๙, ๘๔๖–๘๔๘, ๘๗๖–๑๑๕๐; -(อิริยาบถ
บังทุกข), ๑๐๕๔; -*, ๑๒๒, ๔๔๔, ๗๘๐; -กระบวนการเกิด
ทุกขและดับทุกขแบบตางๆ, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๑๖–๕๒๒; -กาม
ทุกขเกิดจากปฏับัติผิดตอสิ่งทั้งหลาย, ๑๐๒๙–๑๐๓๑; -

กามมีทุกขมากกวาความหวานชื่น, ๑๐๒๔; -การเกิดทุกข

เพราะขาดโยนิโสมนสิการ, ๖๒๕–๖๒๖; -กิจในทุกขคือ 

ปริญญา(กําหนดรู), ๖๓๔, ๘๕๔–๘๕๘; -โกรธเขา-ตัวเปน

ทุกขเอง, ๖๕๒; -ขอเสียของกามสุขท่ีทําใหทุกขเกิดข้ึนได, 
๑๐๕๓–๑๐๕๖; -ขันธกับอุปาทานขันธ หรือชีวิตกับชีวิตท่ี

เปนทุกข, ๒๔; -ความจนเปนทุกขในโลก, ๗๕๒; -ความดับ
ทุกขและการมีสุขเปนลักษณะสําคัญอยางหน่ึงของนิพพาน, 
๑๐๒๓; -ความหมายของทุกข์ตามนัยอรรถกถา, ๖๔; -

จุดหมายของพุทธจริยธรรมคือความดับทุกข, ๕๓๔; -

จุดหมายของพุทธศาสนาลุถึงดวยสุขมิใชดวยทุกข, ๑๐๒๓, 
๑๐๕๙–๑๐๖๑; -เจริญสติปฏฐานคืออยูอยางไมมีทุกขท่ี

จะตองดับ(ชีวิตท่ีมีสุข/ทุกขเปนพ้ืนฐาน), ๘๔๔–๘๔๕; -

ฉันทะเปนมูลแหงทุกข, ๙๗๙; -ฌานสมบัติไมชวยใหพนทุกข
ไดจริง, ๔๒๘; -ตัวอยางอธิบายการเกิดทุกขใน

วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๘๒, ๑๙๐, ๑๙๒; -ถ้ากลัวทุกข์อย่า
ทํากรรรมชั่ว, ๓๒๐; -ถาไมรูจักสุขไรอามิสกันบางเลย ทุกข

ละปญหาจะหนักมาก, ๑๐๕๘; -ทํากรรมเป็นที่ตั ้งแห่ง
ทุกขเวทนาย่อมได้เสวยสุข, ๖๗๐; -ทิฏฐิว่าโลกเท่ียงเป็นต้น
จะมีหรือไม่คนก็มีทุกข์อยู่นั่นเอง, ๘๔๗; -ทุกขกับการยึด

ติดถือมั่นผลกรรม, ๒๗๔; -ทุกข์เกิดจากตัณหา สืบจาก
อวิชชา, ๑๐๕๕; -ทุกขเกิดจากเมตตาท่ีไมบริสุทธิ์, ๑๐๐๔; -
ทุกขดับหายดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ, ๖๓๓–๖๓๕; -ทุกขตา

หรือภาวะทุกข๓อยาง, ๑๖๐; -ทุกขตาหรือภาวะทุกข๓อยาง
(อ), ๓๘๕; -ทุกขที่แหงแลงเปนทุกขแทละเหี้ยมโหดมาก, 
๑๐๖๕; -ทุกขโทมนัสจากราคะ โทสะ โมหะ, ๔๐๑; -ทุกข์
โทมนัสจากราคะโทสะ โมหะ, ๒๖๗; -ทุกข์ในฌานคือ
อย่างไร, ๗๗๙, ๑๐๔๙; -ทุกขในฐานะเปนสวนเสียของโลก
และกามเปนตน, ๖๔๒–๖๔๕; -ทุกข์ในฐานะเวทนาอย่าง
หน่ึง เกิดจากอะไรและสัมพันธ์กับปฏิฆานุสัย, ๑๖๘, ๗๖๕, 
๗๗๐, ๗๗๓, ๙๘๕, ๑๐๐๕, ๑๐๒๙; -ทุกข์ในตารางสรุป, 
๘๗๔; -ทุกข์ในไตรลักษณ์, ๓๗๙, ๔๙๙, ๖๓๑, ๖๓๒, 
๙๗๘–๙๘๐; -ทุกขในระบบแขงขัน(อ), ๑๐๑๖; -ทุกขในแลว
พาใหทุกขนอกดวย, ๑๐๕๒; -ทุกขในอริยสัจกับ

ในปฏิจจสมุปบาท, ๘๕๑–๘๕๓; -ทุกข์ในอริยสัจเช่น, ๔๕๑, 
๘๙๗, ๘๙๙, ๖๓๔–๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖, ๘๔๙–๘๕๐, ๘๕๘–
๘๖๐; -ทุกขในอริยสัจเชน(อ.), ๘๙๙; -ทุกขแบบของคนดีซ่ึง
เกิดจากฉันทะ, ๑๐๒๑, ๑๐๑๖–๑๐๑๗; -ทุกขเปนปริญ

ไญยธรรม, ๘๕๘; -ทุกขเปนพื้นจิตของปุถุชน ความไรทุกข

เปนพื้นจิตของอริยชน, ๘๗๗, ดู อริยสัจ,ไตรลักษณ,เวทนา
,นิพพาน,สุข; -ทุกขเปนภาวะขาดอิสรภาพ, ๓๖๔; -ทุกข

ผอนคลายดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณ, ๖๓๑–๖๓๓; -ทุกข
พื้นฐานของชีวิต, ๖๘๕; -ทุกข์มีอวิชชาแฝงอยู่ด้วย, ๑๗๔, 
๑๙๐; -ทุกขและสุขคืออะไร, ๑๐๔๖; -เทวดาเองก็ยังมีทุกข, 
๙๕๕; -นิครนถวาสุขลุถึงไดดวยทุกข, ๑๐๓๓; -นิครนถวา
สุขลุถึงไดดวยทุกข(อ), ๑๐๒๓, ๑๐๖๐; -นิพพานดับทุกข 

ไมใชดับอัตตา, ๕๐๕; -ในเร่ืองการดับทุกข(นิโรธ)5ข้ัน, 
๘๖๒–๘๖๓; -บัญญัติสิกขาและแสดงธรรมเพ่ือความส้ิน

ทุกข, ๘๔๓; -บัณฑิตถูกสุขทุกข์กระทบไม่ขึ้นๆลงๆ, ๕๗๐; 
-พระโพธิสัตว์ดําริเกี่ยวกับทุกข์, ๔๖๒; -พระโสดาบันมีทุกข์
เหลืออยู่น้อยนิด, ๘๙๙; -พระอรหันต์ไม่มีทุกข์ทางใจ, 
๓๙๘; -ภาวะที่จบสิ้นแห่งทุกข์(นิพพาน), ๓๓๘; -มองเห็น
นิพพานเป็นทุกข์จะก้าวหน้าในธรรมไม่ได้, ๓๗๓; -
มิจฉาทิฏฐิว่าเวียนว่ายตายเกิดไปทุกข์ก็หมดเอง, ๘๙๗; -

รับรูประสบการณในทางท่ีจะทําใหเกิดหรือไมใหเกิดทุกข, 
๖๗๖–๖๗๗; -ฤทธิ์ดับทุกขไมได, ๙๔๕, ๙๔๗, ๙๕๒; -

โลกุตรสัมมาทิฏฐิชวยลดทุกขไดแทจริง, ๕๘๔; -วิธีแกทุกข
ที่ผิดคือระบายทุกขออกไปหรือทับถมตน, ๘๖๖; -วิธีดับ

ทุกขแกปญหาตามหลักกิจญาณ, ๘๕๕; -วิธีระบายและกลบ
ทุกขของคน, ๑๐๕๕; -สติปัฏฐานเป็นมรรคาเอกเพื่อให้ทุกข์
อัสดง, ๗๖๔, ๗๗๐; -สมาธิชวยใหผอนเบาทุกข, ๗๘๘; -
สัตบุรุษทํากิจเพื่อผู้ตกทุกข์, ๕๗๑; -สัตว์พ้นทุกข์ด้วยอาศัย
กัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้า, ๕๖๖; -ส่ิงที่ทําใหมนุษยและ

เทพทุกขตถาคตหาทุกขไม, ๑๐๕๐; -สุขของปุถุชนคือการ

สรางทุกขขึ้นแลวว่ิงตามดับ(หาสุขคือเราทุกข ไดสุขคือดับ

ทุกข), ๑๐๔๙, ๑๐๕๕, ๘๔๔–๘๔๕; -สุขท่ีเปนเวทนาคือสุข
อาศัยอารมณเปนทุกขทั้งส้ิน, ๑๐๕๐; -เสรีภาพในการเปน

ทาสของกิเลสและความทุกข, ๖๙๙; -เหตุและวิบากของ
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ทุกข์, ๑๐๕๕; -อยู่อย่างมีศิษย์มีอาจารย์เป็นทุกข์, ๒๖๓; -
อุปมาทุกข๔ขอ, ๘๕๘; -เอกบุคคลมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเพื่อ
ทุกข์แก่พหูชน, ๒๔๔ 

ทุกขกาย, ๘๕ 
ทุกขเกิดจากการเกิดอยูในครรภ, ๘๔ 
ทุกขเกิดจากการคลอด, ๘๕ 
ทุกขเกิดจากการบริหารครรภ, ๘๔ 
ทุกขเกิดจากการวิบัติของครรภ, ๘๕ 
ทุกขเกิดจากการอยูในครรภ, ๘๖ 
ทุกขเกิดจากการออกจากครรภ, ๘๖ 
ทุกขเกิดจากการออกมาภายนอก, ๘๕ 
ทุกขเกิดจากคนอ่ืนทําให, ๘๕ 
ทุกขเกิดจากทําตัวเอง, ๘๕ 
ทุกขของมนุษย, ๘๖ 
ทุกขของสัตวดิรัจฉาน, ๘๖ 
ทุกขของสัตวนรก, ๘๖ 
ทุกขของสัตวในแดนเปรต, ๘๖ 
ทุกขจร: -*, ๘๗ 
ทุกขจากคนอ่ืนทําให, ๘๖ 
ทุกขใจ, ๘๕ 
ทุกขซอนเรน, ๘๖ 
ทุกขโดยตรง, ๘๖ 
ทุกขโดยนิปริยาย, ๘๖ 
ทุกขโดยปริยาย, ๘๖ 
ทุกขโดยออม, ๘๖ 
ทุกขตา, ๖๗, ๗๔, ๗๕, ๗๗, ๑๐๓, ๑๐๘, ๘๘๓; -ทุกขตา3, 

๑๖๐; -ทุกขตากับขันธ์๕, ๑๖๔ 
ทุกขตามสภาพสังขาร, ๗๙ 
ทุกขติดพันตัวของผูท่ีเกิดแลว, ๘๖ 
ทุกขที่ตัวทําแกตัวเอง, ๘๖ 
ทุกขทุกข, ๘๖, ๑๓๔; -*, ๓๘๕ 
ทุกขทุกขตา, ๑๖๐ 
ทุกขนิโรธ,อริยสัจ, ๑๕๔, ๒๒๙, ๔๕๑, ๘๕๑, ๘๔๖–๘๔๘, ดู 

นิโรธ,อริยสัจ; -(ความหมาย), ๘๔๙–๘๕๐ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา: -อริยสัจ, ๔๕๑ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา,อริยสัจ, ๘๕๑; -(กิจ=ภาวนา), ๘๕๕–

๘๕๘, ดู มรรค,อริยสัจ; -(ความหมาย), ๘๔๙–๘๕๐; -

อริยสัจ, ๘๔๖–๘๔๘ 
ทุกขเน่ืองจากตองขึ้นตอผูอ่ืนของผูที่เกิดแลว, ๘๖ 
ทุกขในไตรลักษณ, ๗๘ 
ทุกขในอริยสัจ๔, ๘๔ 
ทุกขปดบัง, ๘๖ 
ทุกขเปดเผย, ๘๖ 
ทุกขแฝง, ๗๙ 
ทุกขไมปดบัง, ๘๖ 

ทุกขรวบยอด: -*, ๘๗ 
ทุกขลักษณะ, ๗๔, ๗๗; -(อิริยาบถบัง) (อ), ๑๐๕๔ 
ทุกขววัฏฐาน, ๔๗๗ 
ทุกขเวทนา, ๗๒, ๘๖, ๑๓๔, ๓๙๒, ๔๓๘, ๖๗๐, ๘๑๗, ๑๐๕๕, 

๑๐๕๐–๑๐๕๑, ดู ทุกข; -(คราวทุกรกิริยา), ๑๐๖๐; -*, ๘๗ 
ทุกขเวทนีย, ๓๒๔ 
ทุกขสมุทัย, ๗๘ 
ทุกขสมุทัย,อริยสัจ, ๑๕๔, ๔๕๑, ๘๕๑, ๘๔๖–๘๔๘; -(กิจ=

ปหาน), ๘๕๔–๘๕๘, ดู อริยสัจ; -(ความหมาย), ๘๔๙–
๘๕๐; -*, ๖๓๕ 

ทุกขอริยสัจ, ๗๗, ดู ทุกข 
ทุกขักขยะ(นิพพาน), ๓๓๖ 
ทุกขัง, ๑๐๓, ๑๒๐ 
ทุกขัง,ทุกข, ๒๐๕ 
ทุกขา ปฏิปทา, ๘๔๑ 
ทุกรกิริยา, ๑๔๗, ๘๕๑; -(สภาพพระวรกายคราวบําเพ็ญ), 

๑๐๕๙; -*, ๑๐๒๓ 
ทุกฺขํ,ทุกขัง, ๖๘๖, ๘๕๔ 
ทุกฺขมโต, ๗๔ 
ทุกฺขวตฺถุตาย, ๗๔, ๗๘ 
ทุกฺขวตฺถุโต, ๗๕ 
ทุกฺขาปฏิปทา: -*, ๑๐๒๓ 
ทุคติ, ๘๗, ๑๔๑, ๒๖๕, ๒๖๘, ๒๘๐, ๓๒๓, ๕๙๒, ๖๕๑, ๘๙๐, 

๑๐๓๒; -(เพราะบาป), ๒๕๑; -(สัมพันธกับอวิชชา), ๑๗๗ 
ทุจริต, ๘๗, ๑๒๓, ๒๖๓, ๕๔๑, ๗๒๓, ๘๖๖; -*, ๑๐๑๖; -ความ

ใฝนิยมทุจริต, ๖๙๕; -ทุจริต๓, ๕๒๐; -ทุจริตเกิดจาก

ตัณหา หายเพราะฉันทะ, ๙๙๐–๙๙๒; -ทุจริตในภาวะ

สงครามกาม, ๑๐๖๔; -ทุจริตเพราะกาม, ๑๐๓๒; -ปติสุข

ประณีตชวยเสริมการเวนทุจริต, ๒๘๑ 
ทุติยฌาน, ๔๒๔, ๔๔๖, ๔๔๗, ๔๔๙, ๔๘๓, ๖๐๒, ๗๗๙, ๘๕๑, 

๑๐๒๔, ๑๐๖๑, ๘๒๑, ดู ฌาน; -(องคฌาน), ๘๒๖–๘๒๗; -
*, ๔๒๘, ๔๕๗ 

ทุติยฌานสุข, ๑๐๒๔ 
ทุททสะ(นิพพาน), ๓๓๖ 
ทุน,ทุนทรัพย, ๕๒๗, ๕๔๗, ๗๕๒ 
ทุพภิกขภัย, ๙๒๕; -(อุปมาทุกข), ๘๕๘ 
ทุศีล, ๓๒๒, ๔๐๖, ๖๗๕, ๙๑๒; -ความทุศีลดับที่เจโตวิมุตติ 

ปญญาวิมุตติ, ๓๖๒; -ความทุศีลดับที่เจโตวิมุตติ ปญญา

วิมุตติ(อ), ๔๓๖; -ผลทานแกคนทุศีล, ๙๒๘ 
เทคนิค(มรรค), ๕๑๖ 
เทพ,เทพเจ้า, ๑๐๒, ๑๒๓ 
เทพ,เทพเจา,เทวดา, ๔๒๑, ๔๕๓, ๕๗๓, ๕๙๓, ๕๙๘, ๗๔๓, 

๗๙๑, ๘๓๕, ๘๔๘, ๙๐๙, ๙๔๖, ๑๐๐๗, ๙๔๑–๙๔๔, 
๙๕๒–๙๗๐, ๑๐๒๘–๑๐๒๙; -*, ๕๐๑, ๑๐๕๗; -การบวง
บําเรอเทพเจาก็จัดอยูในขอปฏิบัติเอียงสุด(อ), ๕๒๗; -การ

๑๒๒๖  พุทธธรรม 

 

ทุกขเวทนา, ๗๒, ๘๖, ๑๓๕, ๓๙๔, ๔๔๐, ๖๗๓, ๘๒๐, ๑๐๖๐, 
ผิดพลาด!  ไม ใชที่ ค่ันหนาที่ ถูกตองในรายการบน

หนากระดาษ ๑๐๗๓, ๑๐๕๕–๑๐๕๖, ดู ทุกข; -(คราวทุกร
กิริยา), ๑๐๖๕; -*, ๘๗ 

ทุกขเวทนีย, ๓๒๖ 
ทุกขสมุทัย, ๗๘ 
ทุกขสมุทัย,อริยสัจ, ๑๕๕, ๔๕๓, ๘๕๔, ๘๔๙–๘๕๑; -(กิจ=

ปหาน), ๘๕๗–๘๖๑; -(ความหมาย), ๘๕๒–๘๕๓; -*, ๖๓๘ 
ทุกขสมุทัย,-อริยสัจ: -(กิจ=ปหาน). ดู อริยสัจ 
ทุกขอริยสัจ, ๗๗, ดู ทุกข 
ทุกขักขยะ(นิพพาน), ๓๓๘ 
ทุกขัง, ๑๐๓, ๑๒๑ 
ทุกขัง,ทุกข, ๒๐๖ 
ทุกขา ปฏิปทา, ๘๔๔ 
ทุกรกิริยา, ๑๔๘, ๘๕๔; -(สภาพพระวรกายคราวบําเพ็ญ), 

๑๐๖๔; -*, ๑๐๒๘ 
ทุกฺขํ,ทุกขัง, ๖๘๙, ๘๕๗ 
ทุกฺขมโต, ๗๔ 
ทุกฺขวตฺถุตาย, ๗๔, ๗๘ 
ทุกฺขวตฺถุโต, ๗๕ 
ทุกฺขาปฏิปทา: -*, ๑๐๒๘ 
ทุคติ, ๘๗, ๑๔๒, ๒๖๖, ๒๖๙, ๒๘๒, ๓๒๕, ๕๙๕, ๖๕๔, ๘๙๓, 

๑๐๓๗; -(เพราะบาป), ๒๕๒; -(สัมพันธกับอวิชชา), ๑๗๘ 
ทุจริต, ๘๗, ๑๒๔, ๒๖๔, ๕๔๓, ๗๒๖, ๘๖๙; -*, ๑๐๒๐; -

ความใฝนิยมทุจริต, ๖๙๘; -ทุจริต3, ๕๒๒; -ทุจริตเกิดจาก
ตัณหา หายเพราะฉันทะ, ๙๙๓–๙๙๕; -ทุจริตในภาวะ

สงครามกาม, ๑๐๖๙; -ทุจริตเพราะกาม, ๑๐๓๗; -ปติสุข

ประณีตชวยเสริมการเวนทุจริต, ๒๘๓ 
ทุติฌาน, ๑๐๒๙ 
ทุติยฌาน, ๔๒๖, ๔๔๘, ๔๔๙, ๔๕๑, ๔๘๕, ๖๐๕, ๗๘๒, ๘๕๔, 

๑๐๖๖, ๘๒๔, ดู ฌาน; -(องคฌาน), ๘๒๙–๘๓๐; -*, ๔๓๐ 
ทุติย-ฌาน: -*, ๔๕๙ 
ทุติยฌานสุข, ๑๐๒๙ 
ทุททสะ(นิพพาน), ๓๓๘ 
ทุน,ทุนทรัพย, ๕๒๙, ๕๔๙, ๗๕๕ 
ทุพภิกขภัย, ๙๒๘; -(อุปมาทุกข), ๘๖๑ 
ทุศีล, ๓๒๔, ๔๐๘, ๖๗๘, ๙๑๕; -ความทุศีลดับท่ีเจโตวิมุตติ 

ปญญาวิมุตติ, ๓๖๔; -ความทุศีลดับท่ีเจโตวิมุตติ ปญญา

วิมุตติ(อ), ๔๓๘; -ผลทานแกคนทุศีล, ๙๓๑ 
เทคนิค(มรรค), ๕๑๘ 
เทพ,เทพเจา,เทวดา: -เทวดาที่ซุมประตู เทวดาตามปา เทวดา

มิจฉาทิฏฐิ เทวดาอันธพาล, ๙๕๙ 
เทพ,เทพเจ้า, ๑๐๒, ๑๒๔ 
เทพ,เทพเจา,เทวดา, ๔๒๓, ๔๕๕, ๕๗๕, ๕๙๕, ๖๐๐, ๗๔๖, 

๗๙๔, ๘๓๘, ๘๕๑, ๙๑๒, ๙๔๙, ๑๐๑๐, ๙๔๔–๙๔๗, 
๙๕๕–๙๗๓, ๑๐๓๓–๑๐๓๔; -*, ๕๐๓, ๑๐๖๒; -การบวง

บําเรอเทพเจาก็จัดอยูในขอปฏิบัติเอียงสุด(อ), ๕๒๙; -การ
แบงชั้นเทวดาจนถึงพรหม, ๙๕๕; -การใหผลของกรรม, 
๒๗๔; -คนที่ออนวอนเทวดาแสดงวายังไมมั่นในคุณพระ

รัตนตรัย, ๘๖๖–๘๖๘; -คนยังไมรูไมเขาใจเทวดาก็ทําให

บริสุทธิ์หลุดพนไมได, ๙๔๗; -คนยังไมรูไมเขาใจเทวดาก็ทํา
ใหบริสุทธิ์หลุดพนไมได(อ), ๙๔๗; -ความเพียรพยายาม

ของมนุษย เทพเกียดกันไมได, ๙๕๙; -จุดติดตันที่เทวดา
ชวยมนุษยไมได2ดาน, ๙๕๘–๙๕๙; -ชาวพุทธควรมีทาที

และปฏิบัติตอเทวดาอยางไร, ๙๔๔, ๙๕๘–๙๖๑, ๙๖๑–
๙๖๘; -ชาวพุทธอุทิศกุศลใหเทวดาได แตไมออนวอนหวัง
พ่ึง, ๙๖๕–๙๖๖; -ถาเทวดาจะชวยมนุษยก็ควรใหชวยดวย
คุณธรรมของเทวดาเอง, ๙๖๑; -เทพก็ถูกทิฏฐิครองใจ, 
๕๐๗; -เทพทุกข์เพราะกามคุณารมย์เสื่อมสลาย, ๑๐๕๖; -
เทพและพรหมไมรูนิพพานและที่ดับธาตุ4, ๓๔๒; -เทวดา

ตองเคารพเชื่อฟงเจาบานทีมีคุณธรรม, ๙๕๙; -เทวดาตอง

เชื่อฟงพระโสดาบัน, ๘๙๑; -เทวดาทําใหไดไมเทากับที่กรรม
ดีและจิตปญญาของมนุษยที่ฝกแลวจะทําไดเอง, ๘๖๗; -

เทวดามีจริงหรือไม?, ๙๔๔; -เทวดามีฐานะและขอ
ไดเปรียบเสียเปรียบมนุษยอยางไร, ๙๕๕–๙๗๓; -ในเทว

ตานุสติ, ๘๐๘; -บําเพ็ญศีลพรตดวยอยากไปเกิดเปนเทพ, 
๙๔๗; -บุญมีอุปการะแมแกเทพ, ๒๕๔; -พระพุทธเจามี

ญาณและความบริสุทธ์ิเหนือเทพ, ๙๗๒–๙๗๓; -

พระพุทธเจามีญาณและความบริสุทธิ์เหนือเทพ(อ), ๙๕๗; -
พระพุทธเจาไมอางเทพเจา, ๙๑๒; -มนุษยปรับปรุงตนใหสูง
กวาเทพได จนเทพพรหมเคารพบูชา, ๓๑๘, ๘๖๗, ๙๕๗, 
๙๖๐, ๙๖๘; -ลัทธิวาสุขทุกขสุดแตเทพผูเปนใหญบันดาล

(ผิดหลักกรรม), ๘๖๓; -วิธีที่มนุษยสัมพันธกับเทวดากอน
พุทธกาลและโทษของความสัมพันธนั้น, ๙๕๘–๙๕๙; -

สภาพความสัมพันธผิดๆกับเทวดาบางอยางในปจจุบัน(อ), 
๙๖๑ 

เทพไท: -*, ๘๖๘ 
เทพนิกาย: -*, ๙๕๗ 
เทพบุตร, ๑๐๓๔ 
เทพสูงสุด, ๑๐๐, ๑๐๓ 
เทวคต,ิ ๙๕๙ 
เทวดา, ๑๐๘, ๑๔๔ 
เทวตานุสติ(จริตที่เหมาะและสมาธิท่ีสําเร็จ), ๘๐๘, ๘๑๐–๘๑๒ 
เทวตาพลี, ๗๔๖, ๙๖๗ 
เทวธรรม, ๘๓๘ 
เทวนิยม,ศาสนา(ศีลตางจากพุทธ), ๗๑๙–๗๒๑ 
เทวบัญชา, ๗๒๐ 
เทวประสงค, ๗๑๗, ๗๑๙–๗๒๑ 
เทวภูม.ิ ดู เทวดา 
เทวฤทธิ์, ๙๖๘ 
เทวโลก(การเกิดที่น่ัน): -*, ๒๘๒ 
เทววัตร, ๔๒๔ 



 
ดัชนี  ๑๒๒๗ 

แบงชั้นเทวดาจนถึงพรหม, ๙๕๒; -การใหผลของกรรม, 
๒๗๓; -คนที่ออนวอนเทวดาแสดงวายังไมมั่นในคุณพระ

รัตนตรัย, ๘๖๓–๘๖๕; -คนยังไมรูไมเขาใจเทวดาก็ทําให

บริสุทธิ์หลุดพนไมได, ๙๔๔; -คนยังไมรูไมเขาใจเทวดาก็ทํา
ใหบริสุทธิ์หลุดพนไมได(อ), ๙๔๔; -ความเพียรพยายามของ
มนุษย เทพเกียดกันไมได, ๙๕๖; -จุดติดตันท่ีเทวดาชวย
มนุษยไมได๒ดาน, ๙๕๕–๙๕๖; -ชาวพุทธควรมีทาทีและ

ปฏิบัติตอเทวดาอยางไร, ๙๔๑, ๙๕๕–๙๕๘, ๙๕๘–๙๖๕; -
ชาวพุทธอุทิศกุศลใหเทวดาได แตไมออนวอนหวังพ่ึง, 
๙๖๒–๙๖๓; -ถาเทวดาจะชวยมนุษยก็ควรใหชวยดวย

คุณธรรมของเทวดาเอง, ๙๕๘; -เทพก็ถูกทิฏฐิครองใจ, 
๕๐๕; -เทพทุกข์เพราะกามคุณารมย์เสื่อมสลาย, ๑๐๕๑; -
เทพและพรหมไมรูนิพพานและที่ดับธาตุ4, ๓๔๐; -เทวดา

ตองเคารพเชื่อฟงเจาบานทีมีคุณธรรม, ๙๕๖; -เทวดาตอง

เชื่อฟงพระโสดาบัน, ๘๘๘; -เทวดาทําใหไดไมเทากับท่ี

กรรมดีและจิตปญญาของมนุษยที่ฝกแลวจะทําไดเอง, 
๘๖๔; -เทวดาที่ซุมประตู เทวดาตามปา เทวดามิจฉาทิฏฐิ 

เทวดาอันธพาล, ๙๕๖; -เทวดามีจริงหรือไม?, ๙๔๑; -เทวดา
มีฐานะและขอไดเปรียบเสียเปรียบมนุษยอยางไร, ๙๕๒–
๙๗๐; -ในเทวตานุสติ, ๘๐๕; -บําเพ็ญศีลพรตดวยอยากไป
เกิดเปนเทพ, ๙๔๔; -บุญมีอุปการะแมแกเทพ, ๒๕๓; -

พระพุทธเจามีญาณและความบริสุทธ์ิเหนือเทพ, ๙๖๙–
๙๗๐; -พระพุทธเจามีญาณและความบริสุทธิ์เหนือเทพ(อ), 
๙๕๔; -พระพุทธเจาไมอางเทพเจา, ๙๐๙; -มนุษยปรับปรุง
ตนใหสูงกวาเทพได จนเทพพรหมเคารพบูชา, ๓๑๖, ๘๖๔, 
๙๕๔, ๙๕๗, ๙๖๕; -ลัทธิวาสุขทุกขสุดแตเทพผูเปนใหญ

บันดาล(ผิดหลักกรรม), ๘๖๐; -วิธีท่ีมนุษยสัมพันธกับ
เทวดากอนพุทธกาลและโทษของความสัมพันธนั้น, ๙๕๕–
๙๕๖; -สภาพความสัมพันธผิดๆกับเทวดาบางอยางใน

ปจจุบัน(อ), ๙๕๘ 
เทพไท: -*, ๘๖๕ 
เทพนิกาย: -*, ๙๕๔ 
เทพบุตร, ๑๐๒๙ 
เทพสูงสุด, ๑๐๐, ๑๐๓ 
เทวคติ, ๙๕๖ 
เทวดา, ๑๐๘, ๑๔๓ 
เทวตานุสติ(จริตที่เหมาะและสมาธิที่สําเร็จ), ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙ 
เทวตาพล,ี ๗๔๓, ๙๖๔ 
เทวธรรม, ๘๓๕ 
เทวนิยม,ศาสนา(ศีลตางจากพุทธ), ๗๑๖–๗๑๘ 
เทวบัญชา, ๗๑๗ 
เทวประสงค, ๗๑๔, ๗๑๖–๗๑๘ 
เทวภูม.ิ ดู เทวดา 
เทวฤทธิ์, ๙๖๕ 
เทวโลก(การเกิดที่น่ัน): -*, ๒๘๐ 

เทววัตร, ๔๒๒ 
เทวโองการ(ขอไดเปรียบของศีลแบบน้ี), ๗๑๔, ๗๑๖–๗๑๙ 
เทวะ, ๔๖๓, ๕๓๒, ๘๔๘, ๘๙๑, ๙๐๒, ๗๑๗–๗๑๘ 
เทวา: -*, ๘๖๕ 
เทวานุภาพ: -เปนคติศาสนาเกาพุทธเปนคติแหงกรรม, ๙๕๘; -

ส่ิงที่เทวานุภาพทําใหไมได, ๙๖๕ 
เทศธรรม: -*, ๙๑๘ 
เทศนา(เปนงานหลักของพระอรหันต), ๓๖๘ 
เทศนานุกรม: -*, ๑๐ 
เทศะ. ดูกาลเทศะ 
เทินศีรษะ, ๕๓๑ 
เที่ยง, ๗๔, ๑๐๓, ๑๓๖, ๘๙๖, ๘๙๗ 
เท่ียงแท้, ๑๓๘, ๑๔๕ 
เท่ียวกลางคืน(อบายมุข), ๕๗๕, ๗๒๙ 
เท่ียวบิณฑบาต, ๖๔๙ 
เท่ียวไปรูปเดียว, ๖๗๓ 
เทือกเขาใหญซับซอน(อุปมาในไตรสิกขา), ๕๕๓–๕๕๔ 
แทน(อุปมาสติ), ๗๗๖ 
โทมนัส, ๗๗, ๘๕, ๑๔๐; -*, ๘๗ 
โทษ, ๕๙๐, ๕๙๒, ๖๕๐, ๖๗๗, ๘๓๕, ๑๐๒๕, ๖๔๒–๖๔๕, ดู 

อาทีนวะ; -*, ๕๒๗; -โทษของกาม, ๘๔๖, ๑๐๒๔, ๑๐๒๙–
๑๐๓๑; -โทษของการไมปฏิบัติตามหลักธรรมุธรรมปฏิบัติ, 
๖๓๗; -โทษของพฤติกรรมตัณหา, ๙๙๐–๙๙๒; -โทษมาก
นอยของการละเมิดศีล ๕, ๗๒๗; -โทษอาจเกิดจากฉันทะ

ได, ๑๐๒๑; -พึงเทาทันเห็นโทษในทรัพยสมบัติ, ๖๗๒; -พึง
มองคนมีปัญญาชี้โทษเหมือนบอกขุมทรัพย์, ๕๖๘; -วัดมี
โทษ18ไมเปนสัปปายะ, ๘๑๐; -ศรัทธาไมประกอบดวย

ปญญาอาจมีโทษไดมาก, ๕๘๙ 
โทษทัณฑ(เพราะกาม), ๑๐๓๒ 
โทส, ๗๗๗ 
โทสจริต(ลักษณะและกรรมฐานท่ีเหมาะ), ๘๐๗–๘๐๙ 
โทสจิต, ๒๕๙ 
โทสเจตสิก, ๒๗ 
โทสะ, ๖๙, ๑๒๓, ๑๓๓, ๑๓๙, ๒๔๒, ๓๗๑, ๔๒๔, ๔๙๐, 

๕๓๐, ๕๓๒, ๕๓๖, ๕๗๑, ๕๙๕, ๖๐๑, ๖๐๒, ๖๕๒, ๗๐๒, 
๗๐๔, ๗๐๖, ๗๒๗, ๗๖๕, ๗๖๙, ๘๐๗, ๘๕๘, ๘๘๕, ๙๔๘, 
๙๕๒, ๙๕๕, ๑๐๐๙, ๑๐๕๓, ๑๐๖๗, ๕๔๐–๕๔๑, ๕๔๓–
๕๔๔, ดู อกุศลมูล,กิเลส; -*, ๖๘๙, ๑๐๑๖; -ความดับที่

ตางกันระหวางผูเขานิโรธสมาบัติกับผูบรรลุนิพพาน(อ), 
๔๓๕; -โทสะกับความหมายเปนตนของนิพพาน, ๓๘๕, 
๓๘๖, ๓๙๕; -โทสะกับอริยบุคคล, ๔๐๙; -โทสะเกิดจากรัก 
รักเกิดจากโทสะ, ๖๐๐; -โทสะของพระโสดาบันมีแค่ไหน, 
๘๙๗; -โทสะครอบงํา บังปญญา, ๓๖๕; -โทสะครอบงําสัตว์
, ๓๓๕; -โทสะเปนเหตุแทของการฆา, ๖๖๒; -โทสะเป็นเหตุ
หน่ึงแห่งกรรม, ๓๒๓, ๓๖๒, ๖๒๐; -โยนิโสมนสิการชวยให



  ุ

โทสะไมเกิดและเกิดแลวก็จะได, ๖๒๑; -ราคะกินความถึง

โทสะ, ๔๒๙ 
โทสักขัย, ๔๐๑ 
โทสาคติ, ๗๒๙, ๘๘๔ 
ไท, ๑๐๔๖; -(ศีลที่เปนไท), ๘๘๓ 
ไทย: -กรรมศรัทธากัมมัสสกตาสัทธาเปนตนเปนคําของไทย, 

๕๘๓; -ขัตติยราชประเพณีไทยในการปกครอง, ๘๗๑; -

ความเ ช่ือ ถือและความเข า ใจ เ ก่ียว กัยหลักธรรม ท่ี

แพรหลายในสังคมไทย ซึ่งทําใหคนนอกตําหนิพุทธ

ศาสนา, ๗๑๓–๗๑๕; -เทพเทวาในเมืองไทย(อ), ๘๖๕; -

ไทยพุทธสมัยกอนปฏิบัติตอเทวดาอยางไร. ดู ภาษาไทย; -
ไทยพุทธสมัยกอนปฏิบัติตอเทวดาอยางไร(อ), ๙๕๙; -

ประเพณีบวชเรียนกับสังคมไทย, ๑๐๖๖; -วิตกในภาษาไทย
กับในทางธรรม, ๘๒๖ 

ธน:ู -(ทรัพย์ประจําตัวกษัตริย์), ๔๘๘; -(อุปมา), ๘๔๗ 
ธมฺมจฺฉนฺโท: -*, ๙๘๑ 
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน: -*, ๕๗๔ 
ธรรม, ๖๘, ๖๙, ๙๕, ๙๘, ๕๓๕, ๕๓๙, ๕๘๖, ๕๙๘, ๗๑๒, 

๗๔๔, ๘๙๘, ๙๐๒, ๙๔๐, ๑๐๐๖,  และดู พระธรรม; -"ผู้ใด
เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา", ๖๐๐; -*, ๖๒๕; -การตรวจสอบ

พระศาสดาจนเกิดศรัทธาวาธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส

รูไวดีแลว, ๕๙๖–๕๙๘, ๕๙๖–๕๙๘; -การตรวจสอบภิกษุ
ก่อนเกิดศรัทธาเรียนธรรม, ๕๙๕; -การต้ังจิตในการแสดง
ธรรม, ๕๗๘; -การปฏิบัติที่ถูกคือธรรมเป็นผู้ลงโทษผู้ทําผิด 
ไม่ใช่คนทําต่อกัน, ๙๓๐; -การมีตนเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นท่ี
พ่ึงและความหมาย, ๓๒๐, ๓๗๔, ๙๓๐–๙๓๑, ๙๓๐–๙๓๑, 
๖๓๒–๖๓๔, ๖๓๒–๖๓๔; -การมีตนเป็นที่พึ่ง มีธรรม
เป็นที่พึ่งและความหมาย(อ), ๖๒๕; -การรูความมุงหมาย
และปฏิบัติใหถูกตามหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติ, ๖๔๐; -การ
สดับธรรมเปนตนในกระบวนธรรมแหงการศึกษา, ๕๘๔; -
ขอธรรมตางๆย่ิงมีอัสสาทะมีอาทีนวะ, ๖๔๕; -ความ

แตกตางและความสัมพันธระหวางธรรมกับวินัย, ๗๒๒, 
๘๗๘, ๙๓๖, ๙๓๘, ๙๔๐; -ความเปนปจจุบันทางธรรมตาง
จากความเขาใจของคนทั่วไป, ๖๕๔–๖๕๕, ๖๕๔–๖๕๕; -
ความสงสัยในธรรมดีหรือชั่วหรือไม่, ๕๙๖, ๕๙๘; -
ความหมายของธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล, ๒๖๓; -

ความหมายของธรรมในธัมมัญูสําหรับราชา(อ), ๖๓๗; -

คุณบทของพระธรรมเทียบกับนิพพาน(อ), ๓๓๓; -

คุณสมบัติของธรรมท่ีเปนเอหิปสสิโก, ๗๙๘; -เคารพธรรม
กับเชื่อและเชื่อฟง, ๙๓๙; -จุดหมายของธรรมคือความสิ้น
ทุกข์โดยชอบ, ๙๔๔; -ฉันทะในธรรม, ๙๙๙; -ฉันทะใน

ธรรม(อ), ๙๘๑; -ชื่อเดิมของศีล ๕ คือธรรม ๕, ๙๓๘; -ชื่อ
เดิมของศีล ๕คือธรรม ๕, ๕๖๐; -ตถาคตหลุดพ้นจากธรรม
10, ๕๘๑; -ตัณหายอมเสียธรรมเพื่ออามิส ฉันทะยอมเสีย
อามิสไมยอมเสียธรรม, ๗๙๘, ๑๐๒๒; -ทรงแสดงธรรมที่ผู้

ปฏิบัติบรรลุจุดหมายได้ในชาตินี้, ๔๘๗; -ทะเลาะกันเรื่อง

ธรรมคืออะไรเหมือนตาบอดคลําชาง, ๓๔๒; -ท่าทีต่อคําติ
ชมธรรม, ๕๙๔; -ที่เคารพกราบไหวกันนั้นมีสาระอยูที่การ
เคารพธรรม, ๙๒๒–๙๒๔, ๙๒๒–๙๒๔; -ธรรม 6 ที่ทําให้
สามารถปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น, ๕๗๔; -

ธรรม=บุญ, ๒๕๓; -ธรรม=มรรค ผล นิพพาน, ๔๔๗; -
ธรรม2ที่พระพุทธเจ้ารู้ชัดคุณ, ๗๕๕; -ธรรม๒คือที่ควรเสพ
และไม่ควรเสพ, ๖๖๗; -ธรรมกับการใชแรงงานของสมณะ, 
๗๒๙–๗๓๕; -ธรรมของผูแสดงธรรม, ๕๗๘, ๕๘๐–๕๘๒, 
๕๘๐–๕๘๒; -ธรรมขั้นรูปาวจรและอรูปาวจรก็เป็นกามได้, 
๑๐๒๖; -ธรรมขั้นศีล ศีลระดับธรรม, ๕๖๑, ๗๒๒, ๙๑๗, 
๙๓๘; -ธรรมคือธรรมหลักใหญ=สติปฏฐาน,มรรค
,โลกุตรธรรม,อริยธรรมเปนตน(อ), ๖๓๖, ๙๐๑; -ธรรมคือ
ธรรมหลักใหญ=สติปฏฐาน=,มรรค,โลกุตรธรรม,อริยธรรม
, เปนตน(อ), ๙๐๑; -ธรรมคือธรรมารมณ, ๓๐, ๓๑, ๔๑, 
๖๗๔, ๗๗๐; -ธรรมคือธรรมารมณ(อ.), ๓๔; -ธรรมคูกับ
อธรรม อรรถคูกับอนรรถ, ๖๔๑; -ธรรมเครื่องเจริญปญญา. 
ดู ปญญาวุฒิธรรม; -ธรรมเคร่ืองอยู่ประจําของพระอรหันต์
, ๓๙๓; -ธรรมงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด, ๘๙๕; -
ธรรมตรัสไว้ง่ายชัดเปิดเผยไม่มีเงื่อนงํา, ๖๐๑; -ธรรมตางๆ
เปนอรรถเปนอานิสงสตอเนื่องกันไปตามลําดับ, ๖๓๘–
๖๓๙; -ธรรมถูกอุบาสิกาคนหนึ่งตัดพอ, ๖๗๐–๖๗๑; -

ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล, ๙๘๒; -ธรรมท้ังปวงไมควรถือ
มั่น(อ), ๔๙๓; -ธรรมทั้งปวงรวมทั้งนิพพานเป็นอนัตตา, 
๖๓, ๓๗๙, ๔๙๙; -ธรรมทั้งปวงรวมทั้งนิพพานเปนอนัตตา
(อ), ๔๙๙; -ธรรมทั้งหมด=ธรรมสําหรับรูเทาทันและธรรม

สําหรับปฏิบัติ, ๘๗๖–๑๑๕๐; -ธรรมที่คู่กับอรรถ, ๒๖๔, 
๕๗๔, ๖๓๖–๖๔๑; -ธรรมที่คูกับอรรถ(อ), ๖๘๐; -ธรรมที่ใช
รวมกับสติในสติปฏฐาน, ๗๖๖–๗๖๗; -ธรรมที่ตรัสรูยาก 

คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๓๓๕; -ธรรมที่ตรัสรูยาก

คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๔; -ธรรมที่ทําให้เป็น
พราหมณ์, ๓๑๗; -ธรรมท่ีเปนคุณสมบัติหลักของโสดาบัน. 
ดู อารยวัฒิ๕; -ธรรมที่เป็นต้นกําเนิดของความสิ้นอาสวะ, 
๗๐๙; -ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยวิจัย, ๔๖๗; -ธรรมที่
พระโสดาบันมีอยู่ ละแล้ว, ๘๙๖, ๘๙๗, ๘๙๘; -ธรรมที่

แสดงเปนกลางๆ. ดู มัชเฌนธรรมเทศนา; -ธรรมท่ีเหนือ

เหตุปจจัย(อ), ๘๖๔; -ธรรมที่ให้ยึดประโยชน์ได้ทั้ง2=อัปป
มาท, ๗๖๑; -ธรรมนี้สําหรับผูปรารภความเพียร, ๗๕๕; -

ธรรมใน "จริยธรรม", ๕๓๓; -ธรรมในขอความวา มีศีล มี

ธรรม มีปญญา หมายถึงธรรมฝายสมาธิ, ๘๙๓; -ธรรมในคํา

วา ธรรมฉันทะ, ๙๘๘; -ธรรมในธรรม(อ), ๗๖๗; -ธรรมเปน
ที่ตั้งแหงโพชฌงครายขอ, ๘๓๕–๘๓๖; -ธรรมเปนส่ิง

ประสงคของฉันทะ, ๑๐๒๐; -ธรรมเปนอาหารอุดหนุนกัน, 
๕๒๒; -ธรรมภาคปฏิบัติ=ไตรสิกขา=มรรค, ๕๒๔, ๘๖๗, 
๙๓๘, ๘๗๖–๑๑๕๐; -ธรรมลวนๆเปนไป ไมมีผูทําและผู

๑๒๒๘  พุทธธรรม 

 

เคารพธรรม, ๙๒๕–๙๒๗, ๙๒๕–๙๒๗; -ธรรม 6 ที่ทําให้
สามารถปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น, ๕๗๖; -

ธรรม=บุญ, ๒๕๔; -ธรรม=มรรค ผล นิพพาน, ๔๔๙; -
ธรรม2คือที่ควรเสพและไม่ควรเสพ, ๖๗๐; -ธรรม2ที่
พระพุทธเจ้ารู้ชัดคุณ, ๗๕๘; -ธรรมกับการใชแรงงานของ

สมณะ, ๗๓๒–๗๓๘; -ธรรมของผูแสดงธรรม, ๕๘๐–๕๘๑, 
๕๘๒–๕๘๔, ๕๘๒–๕๘๔; -ธรรมขั้นรูปาวจรและอรูปาวจร
ก็เป็นกามได้, ๑๐๓๑; -ธรรมขั้นศีล ศีลระดับธรรม, ๕๖๓, 
๗๒๕, ๙๒๐, ๙๔๑; -ธรรมคือธรรมหลักใหญ=สติปฏฐาน,
มรรค,โลกุตรธรรม,อริยธรรมเปนตน(อ), ๖๓๙, ๙๐๔; -

ธรรมคือธรรมหลักใหญ=สติปฏฐาน=,มรรค,โลกุตรธรรม,
อริยธรรม, เปนตน(อ), ๙๐๔; -ธรรมคือธรรมารมณ, ๓๐, 
๓๑, ๔๑, ๖๗๗, ๗๗๓; -ธรรมคือธรรมารมณ(อ.), ๓๔; -
ธรรมคูกับอธรรม อรรถคูกับอนรรถ, ๖๔๔; -ธรรมเครื่อง

เจริญปญญา. ดู ปญญาวุฒิธรรม; -ธรรมเครื่องอยู่ประจํา
ของพระอรหันต์, ๓๙๕; -ธรรมงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง 
ที่สุด, ๘๙๘; -ธรรมตรัสไว้ง่ายชัดเปิดเผยไม่มีเงื่อนงํา, 
๖๐๓; -ธรรมตางๆเปนอรรถเปนอานิสงสตอเนื่องกันไป

ตามลําดับ, ๖๔๑–๖๔๒; -ธรรมถูกอุบาสิกาคนหนึ่งตัดพอ, 
๖๗๓–๖๗๔; -ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล, ๙๘๕; -ธรรมทั้ง
ปวงไมควรถือม่ัน(อ), ๔๙๕; -ธรรมทั้งปวงรวมทั้งนิพพาน
เป็นอนัตตา, ๖๓, ๓๘๑, ๕๐๑; -ธรรมท้ังปวงรวมท้ังนิพพาน
เปนอนัตตา(อ), ๕๐๑; -ธรรมท้ังหมด=ธรรมสําหรับรูเทาทัน

และธรรมสําหรับปฏิบัติ, ๘๗๙–๑๑๕๖; -ธรรมที่คู่กับอรรถ, 
๒๖๕, ๕๗๖, ๖๓๙–๖๔๔; -ธรรมที่คูกับอรรถ(อ), ๖๘๓; -
ธรรมที่ใชรวมกับสติในสติปฏฐาน, ๗๖๙–๗๗๐; -ธรรมท่ี

ตรัสรูยาก คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๓๓๗; -ธรรมท่ี
ตรัสรูยากคือปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๗; -ธรรมที่
ทําให้เป็นพราหมณ์, ๓๑๙; -ธรรมที่เปนคุณสมบัติหลักของ

โสดาบัน. ดู อารยวัฒิ5; -ธรรมที่เป็นต้นกําเนิดของความ
สิ้นอาสวะ, ๗๑๒; -ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยวิจัย, 
๔๖๙; -ธรรมที่พระโสดาบันมีอยู่ ละแล้ว, ๘๙๙, ๙๐๐, 
๙๐๑; -ธรรมที่แสดงเปนกลางๆ. ดู มัชเฌนธรรมเทศนา; -
ธรรมที่เหนือเหตุปจจัย(อ), ๘๖๗; -ธรรมท่ีให้ยึดประโยชน์ได้
ทั้ง2=อัปปมาท, ๗๖๔; -ธรรมนี้สําหรับผูปรารภความเพียร, 
๗๕๘; -ธรรมใน "จริยธรรม", ๕๓๕; -ธรรมในคําวา ธรรม

ฉันทะ, ๙๙๑; -ธรรมในธรรม(อ), ๗๗๐; -ธรรมเปนท่ีตั้งแหง
โพชฌงครายขอ, ๘๓๘–๘๓๙; -ธรรมเปนส่ิงประสงคของ

ฉันทะ, ๑๐๒๔; -ธรรมเปนอาหารอุดหนุนกัน, ซ, ๕๒๔; -
ธรรมภาคปฏิบัติ=ไตรสิกขา=มรรค, ๕๒๖, ๘๗๐, ๙๔๑, 
๘๗๙–๑๑๕๖; -ธรรมลวนๆเปนไป ไมมีผูทําและผูเสวยผล

ของกรรม(อ), ๕๐๓; -ธรรมและวินัยจะเลอะเลือนไป

ดวยกันเพราะภิกษุในอนาคตขาดการฝกอบรม, ๖๖๐–
๖๖๑, ๖๖๐–๖๖๑; -ธรรมวัดความเป็นผู้ใหญ่, ๕๗๓; -ธรรม
อุปมาเหมือนแพ สําหรับใช้ข้าม, ๕๓๓; -ธรรมเอกที่ช่วยให้
กุศลธรรมเกิดฯลฯ=กัลยาณมิตร, ๕๖๘; -ปฏิบัติธรรมตองรู

ความสัมพันธและวัตถุประสงคของทุกขอธรรม, ๕๓๔; -

ประมวลธรรมท้ังหมดตามแนวอริยสัจเปนปริญไญยธรรม

เปนตน, ๘๖๑; -ปญญาหมายถึงธรรมฝายสมาธิ, ๘๙๖; -

พระพุทธเจาตรัสรูอะไร?2นัย, ๘๕๗; -พระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ตรัสรู ้โดยดําเนินตามแนวธรรมอย่างเดียวกัน, 
๖๐๑; -พระมีอุปการะแก่ชาวบ้านด้วยการแสดงธรรม, 
๕๗๙; -พระเสขะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่แน่แท้
ซึ่งไม่มีสมณพราหมณ์อื่นสอนได้, ๔๗๒; -พระโสดาบันเป็น
ผู้ถึงแล้ว, ๘๙๒; -พระอรหันตเปนตัวอยางในการถือธรรม
วินัยเปนใหญ, ๓๗๑; -พิจารณาธรรมตามหลักในกาลามสูตร
, ๕๙๓; -พุทธพจนใหสาวกจาริกแสดงธรรม, ๕, ๕๓๔, 
๗๙๕; -พูดเป็นสัตบุรุษ, ๕๗๓; -เพียรเพ่ือบรรลุธรรมที่ยัง
ไมบรรลุ, ๖๕๑–๖๕๓, ๖๕๑–๖๕๓; -ฟังธรรม สนทนาธรรม
ตามกาล, ๕๗๑; -ภิกษุอุทิศตัวเพ่ือกิจเก่ียวกับธรรม อยูเพ่ือ

ธรรม หลอเล้ียงธรรมแกสังคม. ดู ชุมชนอิสระ; -มีธรรม5
ฟังธรรมย่อมถึงสัมมัตตนิยามได้, ๕๘๙; -ไม่พึงปรารถนา
ความสําเร็จเป็นต้นแก่ตนโดยไม่ชอบธรรม, ๕๗๓; -ไม่พึง
เอาธรรมมาค้าขาย, ๕๘๓; -ยอดธรรมเพื่อตรัสรู้คือปัญญิ
นทรีย์, ๖๐๖; -โยนิโสมนสิการชวยใหเวไนยบรรลุธรรม(อ), 
๖๒๖; -ระงับธรรมท่ีเปนปฏิปกษดวยตทังคนิโรธ,ตทังค
วิมุตติ, ๘๖๕; -ระงับธรรมที่เปนปฏิปกษดวยตทังฺคนิโรธ,ต
ทังควิมุตติ, ๔๔๐; -ลักษณะของการที่ภิกษุปฏิบัติถูกต้องใน
การไปแสดงธรรม, ๓๙๙, ๕๘๐–๕๘๑; -ลักษณะที่ภิกษุปฏิบัติ

ถูกตองในการไปแสดงธรรม, ๕๘๐–๕๘๑; -เลาเรียน 

ปฏิบัติ สังคายนาธรรมเปนตนก็เพื่อประโยชนสุชของพหูชน

, ๙๔๒; -โลกมนุษยเปนท่ีทํามาหากรรม และเปนที่หวาน

ธรรม, ๙๕๗; -วิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า, ๖๔๓; -สตรีที่ธรรม
รักษา, ๗๑๕; -สมถะและวิปัสสนาเป็นธรรมเคียงคู่กันไป, 
๘๔๔; -สรุปธรรม10แง, ๘๔๕; -หนาที่ของทักขิไณยในการ
ดํารงสืบทอดธรรม, ๔๐๘; -หนาที่ทางธรรมและทางวินัย

ของภิกษุตอคฤหัสถ, ๙๓๒; -หมวดธรรมท่ีมีศรัทธาจะตอง
มีปญญาอยูดวย, ๕๙๐ 

ธรรมกถา, ๔๓๖ 
ธรรมกถึก: -*, ๓๗๐, ๔๓๘, ๙๒๔ 
ธรรมของมนุษย์ย่ิงยวด, ๙๔๗, ดู อุตริมนุษธรรม 
ธรรมขันธ 3, ๕๖๔ 
ธรรมขันธ3: -(จัดองคมรรคเขา), ๕๔๖–๕๔๗ 
ธรรมขันธ5, ๕๔๗ 
ธรรมคุณ6, ๘๓๘ 
ธรรมจริยา, ๕๕๙, ๗๔๙; -ช่ือเรียกและที่มาตางๆ, ๕๖๒–๕๖๓; 

-ธรรมจริยา10=กุศลกรรมบถ10, ๕๒๕–๕๒๖; -ปญหาการ
จัดเขาในไตรสิกขา, ฌ, ๕๖๒; -เปนสัปปุริสธรรม(อ), ๕๗๑; 
-ศีลธรรมอยูภายในหลักธรรมจริยาน้ี, ๕๖๓; -สัมมาทิฏฐิ

ระดับนี้เปนโลกีย(อ), ๕๘๖ 
ธรรมจักร, ๑๔๘; -ธัมมจักปปวัตตนสูตร, ๙๘๒ 



 
ดัชนี  ๑๒๒๙ 

เสวยผลของกรรม(อ), ๕๐๑; -ธรรมและวินัยจะเลอะเลือน
ไปดวยกันเพราะภิกษุในอนาคตขาดการฝกอบรม, ๖๕๗–
๖๕๘, ๖๕๗–๖๕๘; -ธรรมวัดความเป็นผู้ใหญ่, ๕๗๑; -ธรรม
อุปมาเหมือนแพ สําหรับใช้ข้าม, ๕๓๑; -ธรรมเอกที่ช่วยให้
กุศลธรรมเกิดฯลฯ=กัลยาณมิตร, ๕๖๖; -ปฏิบัติธรรมตองรู
ความสัมพันธและวัตถุประสงคของทุกขอธรรม, ๕๓๒; -

ประมวลธรรมทั้งหมดตามแนวอริยสัจเปนปริญไญยธรรม

เปนตน, ๘๕๘; -พระพุทธเจาตรัสรูอะไร?2นัย, ๘๕๔; -
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู ้โดยดําเนินตามแนวธรรม
อย่างเดียวกัน, ๕๙๙; -พระมีอุปการะแก่ชาวบ้านด้วยการ
แสดงธรรม, ๕๗๗; -พระเสขะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าแสดง
ธรรมที่แน่แท้ซึ่งไม่มีสมณพราหมณ์อื่นสอนได้, ๔๗๐; -
พระโสดาบันเป็นผู้ถึงแล้ว, ๘๘๙; -พระอรหันตเปนตัวอยาง
ในการถือธรรมวินัยเปนใหญ, ๓๖๙; -พิจารณาธรรมตาม
หลักในกาลามสูตร, ๕๙๐; -พุทธพจนใหสาวกจาริกแสดง

ธรรม, ๕, ๕๓๒, ๗๙๒; -พูดเป็นธรรม เป็นสัตบุรุษ, ๕๗๑; 
-เพียรเพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ, ๖๔๘–๖๕๐, ๖๔๘–
๖๕๐; -ฟังธรรม สนทนาธรรมตามกาล, ๕๖๘; -ภิกษุอุทิศ
ตัวเพ่ือกิจเก่ียวกับธรรม อยูเพ่ือธรรม หลอเล้ียงธรรมแก

สังคม. ดู ชุมชนอิสระ; -มีธรรม ๕ฟังธรรมย่อมถึงสัมมัตต
นิยามได้, ๕๘๖; -ไม่พึงปรารถนาความสําเร็จเป็นต้นแก่ตน
โดยไม่ชอบธรรม, ๕๗๑; -ไม่พึงเอาธรรมมาค้าขาย, ๕๘๐; -
ยอดธรรมเพ่ือตรัสรู้คือปัญญินทรีย์, ๖๐๓; -โยนิโสมนสิการ
ชวยใหเวไนยบรรลุธรรม(อ), ๖๒๓; -ระงับธรรมที่เปน

ปฏิปกษดวยตทังคนิโรธ,ตทังควิมุตติ, ๘๖๒; -ระงับธรรมท่ี
เปนปฏิปกษดวยตทังฺคนิโรธ,ตทังควิมุตติ, ๔๓๘; -ลักษณะ
ของการที่ภิกษุปฏิบัติถูกต้องในการไปแสดงธรรม, ๓๙๗, 
๕๗๘; -ลักษณะที่ภิกษุปฏิบัติถูกตองในการไปแสดงธรรม, 
๕๗๘; -เลาเรียน ปฏิบัติ สังคายนาธรรมเปนตนก็เพื่อ

ประโยชนสุชของพหูชน, ๙๓๙; -โลกมนุษยเปนที่ทํามาหา

กรรม และเปนท่ีหวานธรรม, ๙๕๔; -วิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า, 
๖๔๐; -สตรีที่ธรรมรักษา, ๗๑๒; -สมถะและวิปัสสนาเป็น
ธรรมเคียงคู่กันไป, ๘๔๑; -สรุปธรรม10แง, ๘๔๒; -หนาท่ี
ของทักขิไณยในการดํารงสืบทอดธรรม, ๔๐๖; -หนาที่ทาง

ธรรมและทางวินัยของภิกษุตอคฤหัสถ, ๙๒๙; -หมวดธรรม
ที่มีศรัทธาจะตองมีปญญาอยูดวย, ๕๘๗ 

ธรรมกถา, ๔๓๔ 
ธรรมกถึก: -*, ๓๖๘, ๔๓๖, ๙๒๑ 
ธรรมของมนุษย์ย่ิงยวด, ๙๔๔, ดู อุตริมนุษธรรม 
ธรรมขันธ๓, ๕๖๒; -(จัดองคมรรคเขา), ๕๔๔–๕๔๕ 
ธรรมขันธ๕, ๕๔๕ 
ธรรมคุณ๖, ๘๓๕ 
ธรรมจริยา, ๕๕๗, ๗๔๖; -ชื่อเรียกและท่ีมาตางๆ, ๕๖๐–๕๖๑; -

ธรรมจริยา๑๐=กุศลกรรมบถ๑๐, ๕๒๓–๕๒๔; -ปญหาการ
จัดเขาในไตรสิกขา, ๕๖๐; -เปนสัปปุริสธรรม(อ), ๕๖๙; -

ศีลธรรมอยูภายในหลักธรรมจริยาน้ี, ๕๖๑; -สัมมาทิฏฐิ

ระดับนี้เปนโลกีย(อ), ๕๘๔ 
ธรรมจักร, ๑๔๗; -ธัมมจักปปวัตตนสูตร, ๙๗๙ 
ธรรมจักษุ, ๘๙๙; -(เกิด๒คราว)(อ), ๔๕๘; -(ความหมายแค

ไหน), ๘๘๗–๘๘๘ 
ธรรมเจดีย, ๓๙๖ 
ธรรมฉันทะ, ๙๗๘, ๙๘๐, ๙๘๔, ๙๘๘, ๙๙๐, ๑๐๒๑–๑๐๒๒, 

ดู ฉันทะ; -เครื่องตัดสินความเชื่อกรรมวาถูกหรือไม, ๒๘๔; 
-ธรรมฉันทะกับกรรม, ๒๘๑ 

ธรรมฉันทะ(อยากธรรมารมณ), ๙๗๙ 
ธรรมชาติ, ๑๑๙, ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๓๔, ๕๕๑, ๕๖๙, ๕๙๑, ๖๘๕, 

๗๑๗, ๗๒๒, ๗๔๗, ๗๙๕, ๘๖๘, ๑๐๒๑, ๑๐๖๓, ๕๑๖–
๕๑๗, ๖๓๑–๖๓๒, ๗๕๖–๗๕๗; -กสิณใชของธรรมชาติ

หรือแตงเอาก็ได, ๘๐๕; -การรูสภาวะของธรรมชาติเปน

สัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระ, ๖๙๓; -การอยูกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ, ๑๓๔; -ฉันทะกับความงามของธรรมชาติ, ๗๙๘, 
๑๐๐๑–๑๐๐๓; -ชีวิตแบบพุทธไมตัดขาดกับธรรมชาติ(อ), 
๘๖๙; -ธรรมชาติกับการพัฒนาบุคคล, ๖๙๗–๖๙๘; -

ธรรมชาติกับมนุษยและสังคม, ๒๑๐, ๖๙๗–๖๙๙; -
ธรรมชาติเป็นฐานโยงของพระธรรมในพระรัตนตรัย
(อ), ๘๖๔; -ในดินแดนกิจกรรมทางจิตปญญาของมนุษย, 
๘๗๘; -ฝกสมาธิโดยวิธีธรรมชาติ, ๗๙๕; -พุทธศาสนาสอน
เนนดานจิตใจ เพราะยํ้าเรื่องธรรมชาติมนุษยที่คงตัว, 
๘๗๐–๘๗๑; -มนุษยควบคุมเอาชนะธรรมชาติไดจริงหรือ?, 
๙๑๑; -มนุษยบังคับควบคุมเอาชนะธรรมชาติไดจริงหรือ?, 
๑๖๗, ๘๗๗; -มัชเฌนธรรมเทศนาหรือปฏิจจสมุปบาท

แสดงกระบวนการของธรรมชาติลวนๆสวนมัชฌิมาปฏิปทา

หรือมรรคแสดงวิธีปฏิบัติของมนุษย อริยสัจนําความจริง

ของส่ิงเหลานี้มาเสนอในรูปที่ เ อ้ือตอการเขาใจและใช

ประโยชน, ๘๕๒, ๘๖๑, ๘๗๓, ๕๑๓–๕๑๖, ๘๕๓–๘๕๔; -
ไมมีส่ิงเหนือธรรมชาติ, ๑๖๖; -วิภัชชวาทเปนวิธีคิดตรงตาม
ธรรมชาติแทๆ, ๖๗๒ 

ธรรมชาติแวดลอม. ดู อุตุ,อุตุนิยาม 
ธรรมญาณ: -*, ๘๙๒ 
ธรรมฐิติ, ๑๕๒ 
ธรรมฐิติญาณ, ๖๓๒ 
ธรรมดา, ๑๐๕, ๑๐๘, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๒๒, ๑๒๗, ๑๔๓, 

๔๗๙, ๕๓๔, ๕๔๖, ๕๕๗, ๕๖๖, ๕๗๙, ๖๒๙, ๖๔๒, ๖๔๘, 
๖๕๓, ๖๖๔, ๖๘๖, ๖๘๗, ๗๔๕, ๗๕๖, ๗๗๔, ๗๙๕, ๘๕๙, 
๘๖๑, ๘๖๒, ๘๖๙, ๘๗๐, ๘๗๒, ๘๗๗, ๘๘๕, ๘๘๘, 
๙๓๘, ๑๐๐๖, ๑๐๐๘, ๑๐๑๔, ๑๐๕๐, ๑๐๕๔, ๙๐๒–๙๐๔; 
-*, ๘๑๗, ๙๐๙; -ความจริงคงอยูตามธรรมดา ไมเก่ียวกับ
พระพุทธเจาอุบัติหรือไม, ๑๕๒, ๘๗๖; -ความหมายของ

ธรรม(อ), ๘๖๔; -ธรรมดาของธรรมชาติมีอิทธิพลบีบคั้น

จิตใจเพราะตัณหาของมนุษยเอง, ๑๐๕๔; -ธรรมดาเป็นไป
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เองว่า ผู้ที่ได้นิพพานไม่เสพกามสุข, ๑๐๕๓; -ธรรมดาแหง
เหตุปจจัยหรือแหงเหตุและผล, ๒๗๖, ๕๘๓, ๖๒๕, ๖๓๑, 
๙๐๙; -มัชเฌนธรรมเทศนามีขอบเขตอยูแคธรรมดาของ

ธรรมชาต,ิ ๕๑๔; -ศีลวัตรที่ผิดวิสัยธรรมดา, ๖๔๑ 
ธรรมตัณหา,ธัมมตัณหา: -*, ๙๗๙ 
ธรรม-เถระ, ๙๔๐ 
ธรรมที่ควรกําหนดรู. ดู ปริญไญยธรรม 
ธรรมที่ควรเจริญ. ดู ภาเวตัพพธรรม 
ธรรมที่ควรทําใหแจง. ดู สัจฉิกาตัพพธรรม 
ธรรมที่ควรละ. ดู ปหาตัพพธรรม 
ธรรมที่ถูกปรุงแตง, ๖๖ 
ธรรมที่มีปจจัย, ๖๖ 
ธรรมที่ไมถูกปรุงแตง, ๖๖ 
ธรรมที่ไมมีปจจัย, ๖๖ 
ธรรมเทศกธรรม ๕, ๕๗๘ 
ธรรมเทศนา, ๖๔๕, ๙๓๘; -กรณีพระสารีบุตรฟงธรรมแลว

บรรลุอรหัตตผล, ๔๕๘; -ธรรมเทศนาที่บริสุทธิ์และไม

บริสุทธิ์, ๗๓๔, ๕๗๘; -ธรรมเทศนาที่เป็นสามุกกังสิกา, 
๘๔๖; -เปนความหมายหนึ่งของพรหมจรรย(อ), ๕๓๓ 

ธรรมธารณา,ธัมมธารณา: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖ 
ธรรมนิชฌานักขันติ: -*, ๕๒๓ 
ธรรมนิยาม, ๑๕๒, ๑๖๒, ๘๗๖; -ธรรมนิยามคุมธรรมชาติ, 

๖๙๙ 
ธรรมนูญ, ๙๓๓ 
ธรรมเนียม, ๕๗๐; -(การปกครอง)(อ), ๖๓๗; -(อริยชน), 

๑๐๒๖ 
ธรรมบท, ๘๘๖, ๙๑๒, ๙๔๐; -*, ๙๘๑ 
ธรรมบมวิมุตติ. ดู วิมุตติปริปาจนิยธรรม 
ธรรมบรรยาย, ๗๒๔ 
ธรรมปฏิบัต,ิ ๖๘ 
ธรรมปวัตต,ิ ๙๔ 
ธรรมเปนที่สงบ(นิพพาน), ๘๐๕ 
ธรรมเปนไปเพ่ือประโยชนสุขปจจุบัน, ๗๔๑–๗๔๒ 
ธรรมเปนไปเพ่ือประโยชนสุขภายหนา, ๗๔๑–๗๔๒ 
ธรรมภาษิต(เก่ียวกับการคบหา), ๕๖๗–๕๖๙ 
ธรรมมรรคา, ๖๘๓ 
ธรรมมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘ 
ธรรมมาภิสมัย, ๘๙๙ 
ธรรมมีกถา, ๗๗๒ 
ธรรมมีอุปการะมาก. ดู พหุการธรรม-ปญญาวุฒิธรรม ๔; -

ธรรม๙มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล, ๖๒๑; -ปญญาวุฒิธรรม๔
(อ), ๙๐๒; -อัปปมาทธรรมช่วยให้มรรคเกิด, ๗๖๑ 

ธรรมรถ, ๔๘๗ 
ธรรมราคะ, ๔๔๓ 
ธรรมราชา, ๙๓๐ 

ธรรมฤทธิ,์ ๙๕๑, ๙๖๔ 
ธรรมววัตถาน, ๔๔๖ 
ธรรมวาท,ี ๑๕๑, ๓๗๘ 
ธรรมวิจัย: -ความสงัดกิเลส๓อย่างแบบของเดียรถีย์กับแบบ

ของภิกษุในธรรมวินัยนี,้ ๖๗๕; -ธรรมวินัยเปนชื่อเดิมของ
พุทธศาสนาทั้งหมด, ๙๓๔; -พุทธดํารัสให้ถือธรรมวินัยเป็น
ศาสดา, ๙๓๐; -สังคีติสูตรปรารภใหมีการรอยกรองธรรม

วินัยแสดงวาสนับสนุนการคิดวางแผนกิจการ(อ), ๖๕๙; -ส่ิง
ที่หาไดยากเปนตนในธรรมวินัยนี,้ ๖๓๙–๖๔๐ 

ธรรมวิจัย(สัมโพชฌงค), ๗๗๕, ๗๗๘, ๘๓๒–๘๓๘; -ควร
เจริญหรือไม่เวลาใด, ๘๓๗; -เปนความหมายหนึ่งของโล

กุตรสัมมาทิฏฐิและเปนโพธิ(อ), ๘๓๘ 
ธรรมวิชัย, ๘๗๑ 
ธรรมวิธี, ๑๐๒๗ 
ธรรมวินัย, ๑๔๗, ๒๓๑, ๓๖๗, ๔๗๒, ๔๘๘, ๔๘๙, ๕๐๕, 

๕๗๘, ๖๐๑, ๖๖๗, ๗๔๙, ๗๕๔, ๗๘๐, ๘๐๑, ๘๑๕, ๘๔๓, 
๘๙๐, ๘๙๘, ๙๒๔, ๙๒๖, ๙๒๘, ๙๓๘, ๑๐๔๖, ๑๐๖๑, 
๘๙๑–๘๙๒, ๖๓๖–๖๓๗, ๖๕๖–๖๕๗, ๗๕๗–๗๕๙, ดู 
ธรรม,วินัย; -*, ๔๗ 

ธรรมวิเศษ, ๙๒๖–๙๒๘ 
ธรรมสมุปบาท, ๑๓๗ 
ธรรมสวนะ,ธัมมัสสวนะ, ๕๔๐; -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖ 
ธรรมสัญเจตนา, ๒๗ 
ธรรมสามัคคี: -ธรรมสามัคคี=โพธิ, ๘๓๙ 
ธรรมโสต, ๘๘๙ 
ธรรมหลักใหญ. ดูธรรม,ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 
ธรรมอรรถ: -*, ๖๓๖ 
ธรรมเอก, ๑๑๓; -เพ่ือประโยชนสุขของพหูชนและตรงขาม, ๙๒๒ 
ธรรมโองการ: -*, ๗๕๓ 
ธรรมาธิปไตย, ๑๓๕, ๙๓๐ 
ธรรมานุธรรม: -*, ๖๓๖ 
ธรรมานุธรรมปฏิบัต,ิ ๙๐๕; -*, ๕๘๕, ๙๐๑; -เก่ียวเนื่องกับ

ความเขาใจอรรถ-ธรรม, ๑๑๕๔; -ความหมายและ

ความสําคัญ(อ), ๖๓๖; -ในหลักพระรัตนตรัย=เขารวมสงฆ

,ในหลักมัชฌิมาปฏิปทา=ตัวมรรค,, ๖๘๒–๖๘๓; -เปนหลัก
ปฏิบัติสําคัญย่ิงและหาไดยาก, ๖๓๙–๖๔๐; -เป็นองค์ธรรม
สําคัญของความเป็นพหูสูต, ๖๓๗ 

ธรรมานุธรรมปฏิปทา: -*, ๖๘๓ 
ธรรมานุสารี,ธัมมานุสารี, ๔๗๑, ๖๐๑, ๘๒๙, ๘๘๖, ๙๐๑ 
ธรรมายตนะ, ๔๑ 
ธรรมารมณ, ๒๖๔, ๓๙๓, ๔๖๙, ๕๐๖, ๖๘๙, ๗๕๕, ๙๘๕, 

๑๐๓๐, ๑๐๕๑; -*, ๓๘๙, ๘๑๗, ๙๗๙; -ขอบเขต

ความหมายและประเภทของความรู(อ.), ๓๐, ๓๔ 
ธรรมุธัจจ,ธัมมุทธัจจะ: -*, ๔๗๘ 
ธัมมตัณหา. ดู ธรรมตัณหา 

๑๒๓๐  พุทธธรรม 

 

พุทธศาสนาทั้งหมด, ๙๓๗; -พุทธดํารัสให้ถือธรรมวินัยเป็น
ศาสดา, ๙๓๓; -สังคีติสูตรปรารภใหมีการรอยกรองธรรม

วินัยแสดงวาสนับสนุนการคิดวางแผนกิจการ(อ), ๖๖๒; -ส่ิง
ที่หาไดยากเปนตนในธรรมวินัยนี้, ๖๔๒–๖๔๓ 

ธรรมวิจัย(สัมโพชฌงค), ๗๗๘, ๗๘๑, ๘๓๕–๘๔๑; -ควรเจริญ
หรือไม่เวลาใด, ๘๔๐; -เปนความหมายหน่ึงของโลกุตร

สัมมาทิฏฐิและเปนโพธิ(อ), ๘๔๑ 
ธรรมวิชัย, ๘๗๔ 
ธรรมวิธี, ๑๐๓๒ 
ธรรมวินัย, ๑๔๘, ๒๓๒, ๓๖๙, ๔๗๔, ๔๙๐, ๔๙๑, ๕๐๗, ๕๘๐, 

๖๐๓, ๖๗๐, ๗๕๒, ๗๕๗, ๗๘๓, ๘๐๔, ๘๑๘, ๘๔๖, ๘๙๓, 
๙๐๑, ๙๒๗, ๙๒๙, ๙๓๑, ๙๔๑, ๑๐๕๑, ๑๐๖๖, ๘๙๔–
๘๙๕, ๖๓๙–๖๔๐, ๖๕๙–๖๖๐, ๗๖๐–๗๖๒, ดู ธรรม,วินัย; 
-*, ๔๗ 

ธรรมวิเศษ, ๙๒๙–๙๓๑ 
ธรรมสมุปบาท, ๑๓๘ 
ธรรมสวนะ,ธัมมัสสวนะ, ๕๔๒; -*, ๕๒๕, ๑๐๐๙ 
ธรรมสัญเจตนา, ๒๗ 
ธรรมสามัคคี: -ธรรมสามัคคี=โพธ,ิ ๘๔๒ 
ธรรมโสต, ๘๙๒ 
ธรรมหลักใหญ. ดูธรรม,ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 
ธรรมอรรถ: -*, ๖๓๙ 
ธรรมเอก, ๑๑๓; -เพ่ือประโยชนสุขของพหูชนและตรงขาม, ๙๒๕ 
ธรรมโองการ: -*, ๗๕๖ 
ธรรมาธิปไตย, ๑๓๖, ๙๓๓ 
ธรรมานุธรรม: -*, ๖๓๙ 
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ, ๙๐๘; -*, ๕๘๘, ๙๐๔; -เก่ียวเนื่องกับ

ความเขาใจอรรถ-ธรรม, ๑๑๖๐; -ความหมายและ

ความสําคัญ(อ), ๖๓๙; -ในหลักพระรัตนตรัย=เขารวมสงฆ

,ในหลักมัชฌิมาปฏิปทา=ตัวมรรค,, ๖๘๕–๖๘๖; -เปนหลัก
ปฏิบัติสําคัญย่ิงและหาไดยาก, ๖๔๒–๖๔๓; -เป็นองค์ธรรม
สําคัญของความเป็นพหูสูต, ๖๔๐ 

ธรรมานุธรรมปฏิปทา: -*, ๖๘๖ 
ธรรมานุสารี,ธัมมานุสารี, ๔๗๓, ๖๐๓, ๘๓๒, ๘๘๙, ๙๐๔ 
ธรรมายตนะ, ๔๑ 
ธรรมารมณ, ๒๖๕, ๓๙๕, ๔๗๑, ๕๐๘, ๖๙๒, ๗๕๘, ๙๘๘, 

๑๐๓๕, ๑๐๕๖; -*, ๓๙๑, ๘๒๐, ๙๘๒; -ขอบเขต

ความหมายและประเภทของความรู(อ.), ๓๐, ๓๔ 
ธรรมุธัจจ,ธัมมุทธัจจะ: -*, ๔๘๐ 
ธัมมตัณหา. ดู ธรรมตัณหา 
ธัมมตัณหา,ธรรมตัณหา, ๑๗๓ 
ธัมมธารณา. ดู ธรรมธารณา 
ธัมมนิชฌานักขันติ: -*, ๑๐๐๙ 
ธัมมปฏิสัมภิทา, ๔๒๐ 
ธัมมสัญญา, ๒๖ 

ธัมมัญญุตา,ธัมมัญญู, ๕๗๑; -ความหมายสําหรับภิกษุ, ๖๔๐; -
ความหมายสําหรับราชา(อ), ๖๔๐ 

ธัมมัฏฐิติญาณ, ๔๗๙ 
ธัมมัตถะ: -*, ๖๓๙ 
ธัมมัสสวนะ. ดู สัทธัมมัสสวนะ 
ธัมมาทาส, ๘๙๕ 
ธัมมานุธัมมปฏิบัติ. ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 
ธัมมานุปสสนา, ๘๑๙, ๗๖๘–๗๖๙; -(สติปฏฐาน), ๗๖๒ 
ธัมมานุสติ, ๘๐๘, ๘๑๐–๘๑๒ 
ธัมมานุสารี. ดู ธรรมานุสารี 
ธัมมายตนะ. ดู ธรรมายตนะ 
ธัมมายตะ: -*, ๓๙๑ 
ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส, ๔๔๙ 
ธัมมุทธัจจะ. ดู ธรรมุทธัจจ 
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสนา, ๔๖๓ 
ธาตุ, ๙๖, ๒๑๐, ๖๘๑; -ธาตุ 4, ๒๖, ๓๔๒; -ธาตุ 6, ๒๒๗; -ธาตุ

18(อ), ๔๗๒; -ธาตุ18(อ.), ๒๑๐; -ธาตุ4, ๗๖๘, ๘๐๙, ๘๙๙, 
๙๐๑, ๑๐๕๘; -*, ๖๔๖; -ธาตุ6, ๔๗๓; -พิจารณาแยกธาตุ
ใหหายโกรธ, ๖๕๖ 

ธาตุกรรมฐาน,ธาตุกัมมัฏฐาน: -*, ๘๐๙ 
ธาตุนานัตต์, ๒๑๐ 
ธาตุมนสิการ, ๗๖๘, ๘๑๕; -*, ๖๕๕, ๘๐๙ 
ธาตุววัตถาน: -*, ๘๐๙ 
ธิติ(เอตทัคคะ): -*, ๓๗๐ 
ธีรชน, ๑๑๔, ๑๔๑, ๑๕๑, ๕๗๐, ๕๗๔, ๖๕๙; -*, ๑๐๓๕ 
ธุดงค, ๙๒๓; -*, ๔๓๘, ๖๗๕; -เง่ือนไขที่ตัดสินวาภิกษุใดควร

ถือหรือไม, ๖๖๗; -มหากัสสปเถระถือธุดงคเพื่อเปน

แบบอยางและเปนเอตทัคคะดานนี้, ๓๖๙; -มหากัสสปะถือ
ธุดงคเพื่อเปนแบบอยางและเปนเอตทัคคะดานนี้(อ), ๓๗๐ 

ธุระ(เอาธุระ,ไม่ทอดธุระ), ๖๐๒, ๗๕๗, ๗๖๐, ดู วิริยะ 
ธุลี, ๘๒๖ 
ธุวะ(นิพพาน), ๓๓๘ 
ธูป, ๗๑; -*, ๙๖๘ 
น  เอโส  เม  อตฺตา, ๒๒๔ 
น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยต,ิ ๗๗๑ 
น ยุชฺชต:ิ -*, ๕๑๐ 
น อุเปติ: -*, ๕๑๐ 
นกกะเรียน(อุปมา), ๕๗๓ 
นกแขกเตา(ชาดก): -*, ๕๖๙ 
นกพิราบกับกา(ชาดก): -*, ๕๖๙ 
นกมัยหก(อุปมา), ๗๔๑ 
นกยูง(อุปมา), ๕๗๓ 
นคร, ๘๕๐; -(ควรอยูหรือไม)(อ), ๖๗๑ 
นตฺถิ อตฺตา กุโต นิรตฺตํ วา, ๑๐๖ 
นที(อุปมา), ๑๐๖๑ 
นมัสการ, ๕๘๘ 



 
ดัชนี  ๑๒๓๑ 

ธัมมตัณหา,ธรรมตัณหา, ๑๗๒ 
ธัมมธารณา. ดู ธรรมธารณา 
ธัมมนิชฌานักขันติ: -*, ๑๐๐๖ 
ธัมมปฏิสัมภิทา, ๔๑๘ 
ธัมมสัญญา, ๒๖ 
ธัมมัญญุตา,ธัมมัญญู, ๕๖๙; -ความหมายสําหรับภิกษุ, ๖๓๗; -

ความหมายสําหรับราชา(อ), ๖๓๗ 
ธัมมัฏฐิติญาณ, ๔๗๗ 
ธัมมัตถะ: -*, ๖๓๖ 
ธัมมัสสวนะ. ดู สัทธัมมัสสวนะ 
ธัมมาทาส, ๘๙๒ 
ธัมมานุธัมมปฏิบัติ. ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 
ธัมมานุปสสนา, ๘๑๖, ๗๖๕–๗๖๖; -(สติปฏฐาน), ๗๕๙ 
ธัมมานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙ 
ธัมมานุสารี. ดู ธรรมานุสารี 
ธัมมายตนะ. ดู ธรรมายตนะ; -*, ๓๘๙ 
ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส, ๔๔๗ 
ธัมมุทธัจจะ. ดู ธรรมุทธัจจ 
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสนา, ๔๖๑ 
ธาตุ, ๙๖, ๒๐๙, ๖๗๘; -ธาตุ ๑๘(อ), ๒๐๙, ๔๗๐; -ธาตุ ๔, ๒๖, 

๓๔๐, ๗๖๕, ๘๐๖, ๘๙๖, ๘๙๘, ๑๐๕๓; -*, ๖๔๓; -ธาตุ ๖, 
๒๒๖, ๔๗๑; -พิจารณาแยกธาตุใหหายโกรธ, ๖๕๓ 

ธาตุกรรมฐาน,ธาตุกัมมัฏฐาน: -*, ๘๐๖ 
ธาตุนานัตต,์ ๒๐๙ 
ธาตุมนสิการ, ๗๖๕, ๘๑๒; -*, ๖๕๒, ๘๐๖ 
ธาตุววัตถาน: -*, ๘๐๖ 
ธิติ(เอตทัคคะ): -*, ๓๖๘ 
ธีรชน, ๑๑๓, ๑๔๐, ๑๕๐, ๕๖๘, ๕๗๑, ๖๕๖; -*, ๑๐๓๐ 
ธุดงค, ๙๒๐; -*, ๔๓๖, ๖๗๒; -เง่ือนไขท่ีตัดสินวาภิกษุใดควร

ถือหรือไม, ๖๖๔; -มหากัสสปเถระถือธุดงคเพื่อเปน

แบบอยางและเปนเอตทัคคะดานน้ี, ๓๖๗; -มหากัสสปะถือ
ธุดงคเพื่อเปนแบบอยางและเปนเอตทัคคะดานนี้(อ), ๓๖๘ 

ธุระ(เอาธุระ,ไม่ทอดธุระ), ๕๙๙, ๗๕๔, ๗๕๗, ดู วิริยะ 
ธุลี, ๘๒๓ 
ธุวะ(นิพพาน), ๓๓๖ 
ธูป, ๗๑; -*, ๙๖๕ 
น  เอโส  เม  อตฺตา, ๒๒๓ 
น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ, ๗๖๘ 
น ยุชฺชต:ิ -*, ๕๐๘ 
น อุเปต:ิ -*, ๕๐๘ 
นกกะเรียน(อุปมา), ๕๗๑ 
นกแขกเตา(ชาดก): -*, ๕๖๗ 
นกพิราบกับกา(ชาดก): -*, ๕๖๗ 
นกมัยหก(อุปมา), ๗๓๘ 
นกยูง(อุปมา), ๕๗๑ 

นคร, ๘๔๗; -(ควรอยูหรือไม)(อ), ๖๖๘ 
นตฺถิ อตฺตา กุโต นิรตฺตํ วา, ๑๐๖ 
นที(อุปมา), ๑๐๕๖ 
นมัสการ, ๕๘๖ 
นยวิปัสสนา, ๔๗๘ 
นยะ, ๕๙๐ 
นรก, ๘๗, ๑๐๐, ๑๒๓, ๑๔๑, ๒๕๓, ๒๖๘, ๒๘๐, ๓๒๓, ๔๗๑, 

๕๙๒, ๖๕๑, ๘๙๐, ๘๙๗, ๙๕๓, ๑๐๓๒, ๗๑๗–๗๑๘; -*, 
๒๘๐, ๘๙๙; -บางคนไปง่าย บางคนไปยาก, ๒๘๘; -บุคคล
สัทธานุสารีขึ้นไปพ้นนรก, ๔๗๑ 

นวกรรม(ปลิโพธ), ๘๐๓ 
นวกัมมิกะ, ๓๖๗ 
นวสีวถิกา, ๗๖๕ 
นวสีวถิกาปพพะ: -*, ๘๐๕ 
นหาตก, ๓๔๔ 
นหาตกะ, ๔๐๓ 
นอกใจ, ๗๒๔, ๗๒๘ 
นอง, ๖๗๗ 
น้องหญิง, ๑๐๑๒ 
นอน, ๖๕๑, ๑๐๔๖, ๖๔๘–๖๔๙; -*, ๘๑๘; -ถึงนอนคนเดียวก็

ไม่ช่ือว่าอยู่คนเดียว, ๖๗๓; -พระอรหันต์นอนหลับได้เสมอ
ทุกท่ี, ๓๙๙ 

นอนใจ, ๑๑๖, ๑๑๘, ๑๕๐ 
นอนบนหนาม(วัตรเดียรถีย), ๖๔๑ 
น้อมดิ่ง, ๖๔๔, ดู วิมุตติ,อธิมุตต ิ
นอแรด(อุปมาเท่ียวไปผู้เดียว), ๕๖๘ 
นักกายกรรม(อุปมาสติ), ๗๖๒ 
นักคิด, ๗๕๓ 
นักโทษ, ๘๗๖ 
นักบวช: -ความเชื่อและขอปฏิบัติบางอยางของนักบวชภายนอก

, ๖๔๑; -จรรยาบรรณของนักบวช, ๕๘๐, ๗๓๔; -ตัวอยาง
นักบวชเส่ือมจากฌาน, ๑๐๓๕; -นักบวชก็ยังเกี่ยวของกับ

กามคุณ(อ), ๑๐๓๕; -นักบวชกอนพุทธกาลนิยมกับ

อิทธิปาฏิหาริย(อ), ๗๙๒; -นักบวชในพุทธกาลนิยมตบะ, 
๑๐๖๐; -นักบวชภายนอกจะมาบวชในพุทธศาสนาตอง

ประพฤติติตถิยปริวาส, ๗๙๘; -ผลทานแกนักบวชภายนอก, 
๙๒๘; -สุขของนักบวช, ๑๐๖๗ 

นักปฏิบัติ(ลักษณะนักปฏิบัติพุทธธรรม), ๗๕๓ 
นักปรัชญา, ๙๘ 
นักปราชญ, ๙๘, ๑๐๕ 
นักพรต(กับฌานกีฬา): -*, ๗๙๓ 
นักเรียน, ๘๐๐, ๑๐๑๖; -(กับฉันทะ), ๑๐๒๑ 
นักเลงการพนัน, ๗๔๑–๗๔๒ 
นักเลงสุรา, ๗๔๑–๗๔๒ 
นักวัดคน, ๖๗๑ 
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นักวิชาการ, ๕๓๕ 
นักวิทยาศาสตร (อุปมาในสติปฏฐาน), ๗๗๐ 
นักศึกษา(กับฉันทะ), ๑๐๑๓, ๑๐๒๑ 
นั่ง, ๖๕๑, ๖๗๓, ๘๑๗, ๑๐๔๖ 
นัตถิกทิฏฐ,ินัตถิกวาท, ๑๐๑, ๕๙๒, ๖๖๐, ๘๙๖; -*, ๒๐๑ 
นัตถิกวาท,นัตถิกทิฏฐิ, ๒๐๕ 
นัตถิตา, ๒๐๑ 
นั่นของเรา,นั่นเป็นตัวตนของเรา, ๕๐๗ 
นันทิ, ๓๔๐, ๔๘๒, ๖๗๔, ๙๗๙, ๑๐๓๐; -*, ๓๙๕ 
นันทิราคะ, ๕๕ 
นับถือ: -(คนกับเทวดา), ๙๖๒; -(นับถือพระรัตนตรัย), ๖๘๒ 
นาค, ๔๒๑, ๙๖๗ 
นางแกว, ๑๐๒๗ 
นางฟา, ๑๐๐๗, ๑๐๑๒ 
น่าเช่ือ, ๕๙๐ 
นาดี(อุปมาคนดีรวย), ๗๕๒ 
นาถกรณธรรม(๑๐), ๕๔๒, ๕๖๗; -*, ๕๘๗, ๙๓๒ 
นานัตต์, ๒๐๙ 
นานัตตสัญญา, ๔๑๒, ๑๐๒๕ 
นานาพรรณ, ๖๕๑ 
นาบุญ, ๔๐๕, ๘๙๑ 
นาภี, ๔๒๓ 
นาม, ๑๐๑, ๑๗๑, ๓๑๙, ๔๒๑, ๖๓๐, ๖๖๑, ๖๓๒, ดู นามรูป; -

*, ๑๓ 
นามกาย, ๔๑๓, ๔๑๙, ๔๗๐; -*, ๔๓๕, ๗๘๓ 
นามขันธ, ๒๒; -*, ๓๔, ๔๔๓ 
นามธรรม, ๑๓, ๙๔, ๑๐๑, ๔๒๙, ๔๓๕, ๔๗๗, ๔๗๘, ๖๓๐, 

๖๓๒, ๗๔๙, ๘๑๒, ๕๓๓–๕๓๔, ๗๗๑–๗๗๒ 
นามรูป, ๙๖, ๔๐๑, ๔๖๒, ๔๗๗, ๔๗๘, ๕๑๘, ๖๓๕; -*, ๘๔๒; 

-การแยกแยะในการเจริญวิปสสนา, ๖๓๒; -คําจํากัดความ
และความหมาย, ๑๗๑, ๑๘๒, ๒๓๐; -นามรูปดับที่ไหน, 
๓๔๑; -แยกแยะสัตวบุคคลโดยวิภัชชวาท, ๖๖๑; -อธิบายใน
วงจรฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, 
๑๘๓, ๑๙๑; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปปบาท, ๑๘๖; -

อภิธรรมนิยมแยกแยะเปนนามรูป, ๖๒๙ 
นามรูปปริคคหะ,-ปริเคราะห, ๖๓๐, ๖๓๒ 
นามรูปปริจเฉท,-ปริเฉท, ๖๓๒; -*, ๖๓๐ 
นามรูปปริจเฉทญาณ, ๔๗๗ 
นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ, ๔๗๗ 
นามรูปปจจัยปริคคหะ, ๖๓๒ 
นามรูปววัฏฐาน,ววัตถาน, ๔๗๗, ๖๓๐, ๖๓๒ 
นามและรูป: -*, ๑๓ 
นาย: -ควรเปนนายเหนือทรัพย, ๖๗๒; -โยนิโสมนสิการทําให

คนเปนนายของความคิด, ๖๒๖; -หนาที่นายบํารุงรับใชและ
คนงาน, ๗๓๒ 

นายกรัฐมนตรี(อุปมาสติ), ๗๖๔ 
นายประตู(อุปมาสติ), ๗๕๙, ๗๖๓ 
น่าเลื่อมใส, ๖๕๑; -(ผลกรรม), ๒๘๓ 
นาฬิกา, ๘๗๖ 
นํ้า, ๖๕๑, ๗๔๓, ๘๐๔, ๘๙๖–๘๙๗, ๕๓๑–๕๓๒, ๗๓๗–๗๔๑; 

-อุปมาการใชโพชฌงคดังเอาน้ําสาดไฟ, ๘๓๖–๘๓๘; -
อุปมาคนสมามัคคีดังนํ้ากับนํ้านม, ๖๕๗, ๗๕๘; -อุปมาจิต
ไม่ขุ่นมัวหรือมีสมาธิเหมือนนํ้าใสสงบ, ๕๔๑, ๕๕๕, ๗๘๔; -
อุปมาจิตไมขุนมัวหรือมีสมาธิเหมือนนํ้าใสสงบ(อ), ๗๘๖; -
อุปมาจิตสมาธิมีกําลังดังนํ้าไหลทางเดียว, ๗๘๕; -อุปมาใจ
มีนิวรณเหมือนน้ํามีส่ิงเจือปนปดบังตางๆ, ๗๘๕–๗๘๖; -
อุปมาพระพุทธเจาเปนตนไมติดโลกดังบัวไมติดน้ํา, ๓๗๑, 
๕๘๑, ๙๗๐; -อุปมาเลือกเอาแตสวนดีของคนเหมือนกอบ

น้ํานอยในที่มีโคลนตม, ๖๕๑ 
นํ้าใจ, ๕๓๙, ๕๗๖, ๑๐๖๔ 
นํ้านมมารดาคือโลหิต, ๑๐๒๖ 
นํ้ามัน, ๕๑๖ 
นํ้าเมา, ๕๗๕ 
น้ําศักด์ิสิทธ์ิ, ๓๑๗ 
นิกาย(เถรวาท-มหายาน): -*, ๑๐๑๙ 
นิคม, ๕๙๕, ๗๓๘, ๗๔๑, ๗๖๒, ๘๔๗, ๑๐๒๖, ๑๐๔๔; -*, 

๖๖๘ 
นิครนถ, ๗๐๘; -*, ๓๓๗, ๓๙๓, ๑๐๖๑; -แตกแยกกันเปนเหตุ

ปรารภสังคีติสูตร(อ), ๖๕๙; -ถือลัทธิกรรมเกา(ปุพเพกต

วาท)(อ), ๘๖๐; -ถือวาสุขลุถึงไดดวยทุกข, ๑๐๓๓; -ถือวา
สุขลุถึงไดดวยทุกข(อ), ๑๐๒๓, ๑๐๖๐; -สอนหลักการสิ้น
กรรมตางจากพุทธ, ๕๓๐ 

นิคหะ, ๒๘๖ 
นิจจสัญญา, ๔๐๑, ๔๗๖, ๔๗๘ 
นิจจะ(นิพพาน), ๓๓๗ 
นิจฉาตะ(พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๓ 
นิจศีล: -*, ๗๒๓ 
นิชฌาน, ๔๖ 
นิชฌามปฏิปทา: -*, ๕๒๗, ๖๔๑ 
นิติบัญญัต,ิ ๕๔๗, ๗๑๘, ๙๓๓ 
นิททรถะ, ๒๔๗ 
นิทานสมภพ(แห่งทุกข์), ๑๐๕๕ 
นินทา, ๑๔๖, ๕๗๕ 
นิปปปัญจะ(นิพพาน), ๓๓๖ 
นิปปริยายกถา(อภิธรรมเทศนา), ๔๘๓ 
นิปปริยายทุกข, ๘๖ 
นิปปติกสุข, ๑๐๖๗ 
นิปปีติการัมมณสุข, ๑๐๖๗ 
นิปเปสิกตา, ๗๕๐ 
นิปริยาย,นิปปริยาย, ๔๒๗, ๔๘๓, ๔๘๕; -*, ๔๓๕, ๕๓๓ 

๑๒๓๒  พุทธธรรม 

 

น้ํา, ๖๕๔, ๗๔๖, ๘๐๗, ๘๙๙–๙๐๐, ๕๓๓–๕๓๔, ๗๔๐–๗๔๔; 
-อุปมาการใชโพชฌงคดังเอาน้ําสาดไฟ, ๘๓๙–๘๔๑; -
อุปมาคนสมามัคคีดังนํ้ากับนํ้านม, ๖๖๐, ๗๖๑; -อุปมาจิต
ไม่ขุ่นมัวหรือมีสมาธิเหมือนนํ้าใสสงบ, ๕๔๓, ๕๕๗, ๗๘๗; 
-อุปมาจิตไมขุนมัวหรือมีสมาธิเหมือนน้ําใสสงบ(อ), ๗๘๙; -
อุปมาจิตสมาธิมีกําลังดังนํ้าไหลทางเดียว, ๗๘๘; -อุปมาใจ
มีนิวรณเหมือนน้ํามีสิ่งเจือปนปดบังตางๆ, ๗๘๘–๗๘๙; -
อุปมาพระพุทธเจาเปนตนไมติดโลกดังบัวไมติดนํ้า, ๓๗๓, 
๕๘๓, ๙๗๓; -อุปมาเลือกเอาแตสวนดีของคนเหมือนกอบ
น้ํานอยในที่มีโคลนตม, ๖๕๔ 

น้ําใจ, ๕๔๑, ๕๗๘, ๑๐๖๙ 
นํ้านมมารดาคือโลหิต, ๑๐๓๑ 
น้ํามัน, ๕๑๘ 
นํ้าเมา, ๕๗๘ 
น้ําศักด์ิสิทธ์, ๓๑๙ 
นิกาย(เถรวาท-มหายาน): -*, ๑๐๒๒ 
นิคม, ๕๙๗, ๗๔๑, ๗๔๔, ๗๖๕, ๘๕๐, ๑๐๓๑, ๑๐๔๙; -*, 

๖๗๑ 
นิครนถ, ๗๑๑; -*, ๓๓๙, ๓๙๕, ๑๐๖๖; -แตกแยกกันเปนเหตุ

ปรารภสังคีติสูตร(อ), ๖๖๒; -ถือลัทธิกรรมเกา(ปุพเพกต

วาท)(อ), ๘๖๓; -ถือวาสุขลุถึงไดดวยทุกข, ๑๐๓๘; -ถือวา
สุขลุถึงไดดวยทุกข(อ), ๑๐๒๘, ๑๐๖๕; -สอนหลักการส้ิน
กรรมตางจากพุทธ, ๕๓๒ 

นิคหะ, ๒๘๘ 
นิจจสัญญา, ๔๐๓, ๔๗๘, ๔๘๐ 
นิจจะ(นิพพาน), ๓๓๙ 
นิจฉาตะ(พระอรหันต), ๒๔๙, ๓๗๕ 
นิจศีล: -*, ๗๒๖ 
นิชฌาน, ๔๖ 
นิชฌามปฏิปทา: -*, ๕๒๙, ๖๔๔ 
นิติบัญญัติ, ๕๔๙, ๗๒๑, ๙๓๖ 
นิททรถะ, ๒๔๘ 
นิทานสมภพ(แห่งทุกข์), ๑๐๖๐ 
นินทา, ๑๔๗, ๕๗๘ 
นิปปปัญจะ(นิพพาน), ๓๓๘ 
นิปปริยายกถา(อภิธรรมเทศนา), ๔๘๕ 
นิปปริยายทุกข, ๘๖ 
นิปปติกสุข, ๑๐๗๒ 
นิปปีติการัมมณสุข, ๑๐๗๒ 
นิปเปสิกตา, ๗๕๓ 
นิปริยาย,นิปปริยาย, ๔๒๙, ๔๘๕, ๔๘๗; -*, ๔๓๗, ๕๓๕ 
นิปุณะ(นิพพาน), ๓๓๘ 
นิพพาน, ๖๖, ๖๙, ๑๐๒, ๑๐๔, ๑๓๙, ๑๔๐, ๑๔๖, ๔๒๗, ๕๒๗, 

๕๓๘, ๕๔๓, ๕๔๘, ๕๕๘, ๕๖๔, ๖๐๔, ๖๔๓, ๖๔๕, ๖๔๗, 
๗๑๑, ๗๕๓, ๗๘๕, ๗๘๖, ๗๙๗, ๘๑๑, ๘๓๒, ๘๓๖, 
๘๓๘, ๘๔๑, ๘๗๗, ๙๐๒, ๑๐๖๖; -*, ๓๔, ๖๗, ๒๔๙, 

๕๐๘, ๕๓๐, ๙๐๔, ๙๕๓, ๙๕๗, ๑๐๐๘, ๑๐๖๒; -การใช
ตัณหาละตัณหาเพื่อลุนิพพาน, ๑๐๑๔; -การบรรลุนิพพาน
ถ้าทิฏฐิถูกเป็นไปได้ ถ้าทิฏฐิผิดไม่มีทางสําเร็จ, ๖๙๑; -การ
เปนโสดาบันเปนปฐมทัศนแหงนิพพานเปนการเขาสูกระแส

นิพพาน, ๘๘๙; -การเปนอยูท่ีเรียกวาใกลหรือไกลนิพพาน, 
๘๒๘; -คนมุงนิพพานแมทําความดีเล็กนอยก็เปนการ

ปฏิบัติถูกตอง, ๕๑๙; -ความเขาใจผิดถือเอาวิปสสนูปกิ

เลสนิพพาน, ๔๔๗; -ความเขาใจผิดถือเอาวิปสสนูปกิเลส

เปนนิพพาน, ๔๔๙; -ความรูสึกของคนปจจุบันตอนิพพาน, 
๘๘๔; -ความหมายของนิพพานโดยวิเคราะหศัพท, ๓๘๗; -
คําเรียกนิพพานเปนมหานคร, ๓๓๘, ๕๐๖, ๘๘๔; -คําเรียก
ผูบรรลุนิพพาน, ๓๔๕; -คุณบทของนิพพาน, ๓๓๕; -จะตรัส
จะตอบเรื่องใดหรือไมอยูที่วาจะเปนไปเพ่ือการบรรลุ

นิพพานหรือไม, ๘๕๐–๘๕๑; -ฉันทะในนิพพาน, ๙๘๔; -
นิพพาน=นิโรธแห่งภพ, ๔๗๔; -นิพพาน=นิสสรณนิโรธ

หรือนิสสรณวิมุตติ, ๔๐๔, ๔๔๑, ๘๖๖; -นิพพาน=ปรมัตถะ

, ๕๓๘–๕๔๐; -นิพพาน=วิมุตติอยางหลังในวิมุตติ2อยาง

(อ), ๔๓๔; -นิพพาน=ส้ินอาสวะ(อ), ๔๓๗; -นิพพาน2อยาง, 
๔๒๒; -นิพพาน3อยาง(อ), ๓๘๘; -นิพพานกับปรินิพพาน

(อ), ๓๙๓; -นิพพานในความหมายของนิโรธอริยสัจ, ๘๕๓, 
๕๑๕–๕๑๖; -นิพพานประจักษไดในชีวิตนี้, ๔๘๙; -นิพพาน
เปนท้ังสุขและภาวะพรอมที่จะเสวยสุข, ๑๐๕๗; -นิพพาน

เปนบรมสุข, ๑๐๒๘; -นิพพานเป็นปริโยสานของธรรมทั้ง
ปวง, ๘๔๕; -นิพพานเปนภาวะไรโรค มีสุขภาพจิต

สมบูรณเปนความสุขจากการไมมีที่คันท่ีจะตองเกา , 
๑๐๓๗–๑๐๓๘; -นิพพานเปนสัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๖๑; -
นิพพานเป็นสิ่งที่เห็นยากเข้าใจยาก, ๘๕๓, ๘๕๖; -นิพพาน
เป็นอรรถคือจุดหมายของวิมุตติ, ๖๔๒; -นิพพานไมใชเรื่อง
ดับหรือทําลายอัตตา, ๕๐๖; -นิพพานไมเปนผลของมรรค, 
๓๔๔; -นิพพานสุขเลิศอยางไร, ๑๐๕๒–๑๐๕๗; -นิพพาน
อยางเดียวมอง2 ดาน, ๓๙๒; -นิพพานอยางเดียวมอง2ดาน
, ๓๘๗; -ในอุปสมานุสติ, ๘๐๘; -บัณฑิตทําทาน บําเพ็ญ
ฌานเพ่ือนิพพาน, ๑๐๖๑; -บางกรณีที่มีนิพพานเปนอารมณ
, ๔๓๕; -บางกรณีที่มีนิพพานเปนอารมณ(อ), ๔๓๗; -ปญหา
เรื่องสอุปาทิเสสและอนุปาทิเสส, ๔๒๒; -เปนส่ิงที่

พระพุทธเจาตรัสรูคูกับปฏิจจสมุปบาท, ๑๕๔, ๓๓๗, ๘๕๔, 
๘๕๖–๘๕๗; -ผอนใหเห็นนิพพานเปนข้ันตอนดวยหลัก

นิโรธ5หรือวิมุตติ5, ๘๖๕–๘๖๖; -มิลินทปญหาคฤหัสถได

เปนอรหันตตองบวชในวันนั้น(อ), ๙๒๖; -ลักษณะสําคัญ3

อยางของนิพพานที่เนื่องจากความหมายวาดับ, ๑๐๒๘; -ลัทธิ
มิจฉาทิฏฐิบางอยางยึดถือภาวะในฌานเปนนิพพาน, ๔๓๐; 
-วิมุตติญาณทัสสนะเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน, ๖๔๒; -สติ
ปัฏฐานเป็นมรรคาเอกเพื่อลุนิพพาน, ๗๖๗; -สุขบางอยาง

ชวยใหบรรลุนิพพาน, ๑๐๓๙; -หลักฐานแสดงวานิพพานเปน
อนัตตา, ๕๐๑; -เหตุท่ีผูบรรลุนิพพานไมเสพกามสุขและเห็น
อนัตตาแตไมฆาคน, ๑๐๕๘; -เห็นนิพพานเปนสุขจึงจะ



 
ดัชนี  ๑๒๓๓ 

นิปุณะ(นิพพาน), ๓๓๖ 
นิพพาน, ๖๖, ๖๙, ๑๐๒, ๑๐๔, ๑๓๘, ๑๓๙, ๑๔๕, ๔๒๕, ๕๒๕, 

๕๓๖, ๕๔๑, ๕๔๖, ๕๕๖, ๕๖๒, ๖๐๑, ๖๔๐, ๖๔๒, ๖๔๔, 
๗๐๘, ๗๕๐, ๗๘๒, ๗๘๓, ๗๙๔, ๘๐๘, ๘๒๙, ๘๓๓, 
๘๓๕, ๘๓๘, ๘๗๔, ๘๙๙, ๑๐๖๑; -*, ๓๔, ๖๗, ๒๔๘, 
๕๐๖, ๕๒๘, ๙๐๑, ๙๕๐, ๙๕๔, ๑๐๐๕, ๑๐๕๗; -การใช
ตัณหาละตัณหาเพื่อลุนิพพาน, ๑๐๑๑; -การบรรลุนิพพาน
ถ้าทิฏฐิถูกเป็นไปได้ ถ้าทิฏฐิผิดไม่มีทางสําเร็จ, ๖๘๘; -การ
เปนโสดาบันเปนปฐมทัศนแหงนิพพานเปนการเขาสูกระแส

นิพพาน, ๘๘๖; -การเปนอยูที่เรียกวาใกลหรือไกลนิพพาน, 
๘๒๕; -คนมุงนิพพานแมทําความดีอะไรเล็กนอยก็เปนการ
ปฏิบัติถูกตอง, ๕๑๗; -ความเขาใจผิดถือเอาวิปสสนูปกิเลส
เปนนิพพาน, ๔๔๕, ๔๔๗; -ความรูสึกของคนปจจุบันตอ

นิพพาน, ๘๘๑; -ความหมายของนิพพานโดยวิเคราะหศัพท, 
๓๘๕; -คําเรียกนิพพานเปนมหานคร, ๓๓๖, ๕๐๔, ๘๘๑; -
คําเรียกผูบรรลุนิพพาน, ๓๔๓; -คุณบทของนิพพาน, ๓๓๓; 
-จะตรัสจะตอบเรื่องใดหรือไมอยูที่วาจะเปนไปเพ่ือการ

บรรลุนิพพานหรือไม, ๘๔๗–๘๔๘; -ฉันทะในนิพพาน, 
๙๘๑; -นิพพาน=นิโรธแห่งภพ, ๔๗๒; -นิพพาน=นิสสรณ

นิโรธหรือนิสสรณวิมุตติ, ๔๐๒, ๔๓๙, ๘๖๓; -นิพพาน=

ปรมัตถะ, ๕๓๖–๕๓๘; -นิพพาน=วิมุตติอยางหลังในวิมุตติ

๒อยาง(อ), ๔๓๒; -นิพพาน=ส้ินอาสวะ(อ), ๔๓๕; -นิพพาน
2อยาง, ๔๒๐; -นิพพาน๓อยาง(อ), ๓๘๖; -นิพพานกับ

ปรินิพพาน(อ), ๓๙๑; -นิพพานในความหมายของนิโรธ

อริยสัจ, ๘๕๐, ๕๑๓–๕๑๔; -นิพพานประจักษไดในชีวิตน้ี, 
๔๘๗; -นิพพานเปนทั้งสุขและภาวะพรอมที่จะเสวยสุข, 
๑๐๕๒; -นิพพานเปนบรมสุข, ๑๐๒๓; -นิพพานเป็น
ปริโยสานของธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -นิพพานเปนภาวะไร

โรค มีสุขภาพจิตสมบูรณเปนความสุขจากการไมมีที่คันท่ี

จะตองเกา, ๑๐๓๒–๑๐๓๓; -นิพพานเปนสัจฉิกาตัพพธรรม
, ๘๕๘; -นิพพานเป็นสิ่งที่เห็นยากเข้าใจยาก, ๘๕๐, ๘๕๓; -
นิพพานเป็นอรรถคือจุดหมายของวิมุตติ, ๖๓๙; -นิพพาน

ไมใชเรื่องดับหรือทําลายอัตตา, ๕๐๔; -นิพพานไมเปนผล

ของมรรค, ๓๔๒; -นิพพานสุขเลิศอยางไร, ๑๐๔๗–๑๐๕๒; 
-นิพพานอยางเดียวมอง2ดาน, ๓๘๕; -นิพพานอยางเดียว

มอง๒ ดาน, ๓๙๐; -ในอุปสมานุสติ, ๘๐๕; -บัณฑิตทําทาน 
บําเพ็ญฌานเพ่ือนิพพาน, ๑๐๕๖; -บางกรณีท่ีมีนิพพานเปน
อารมณ, ๔๓๓; -บางกรณีที่มีนิพพานเปนอารมณ(อ), ๔๓๕; 
-ปญหาเร่ืองสอุปาทิเสสและอนุปาทิเสส, ๔๒๐; -เปนส่ิงท่ี

พระพุทธเจาตรัสรูคูกับปฏิจจสมุปบาท, ๑๕๓, ๓๓๕, ๘๕๑, 
๘๕๓–๘๕๔; -ผอนใหเห็นนิพพานเปนข้ันตอนดวยหลัก

นิโรธ5หรือวิมุตติ5, ๘๖๒–๘๖๓; -มิลินทปญหาคฤหัสถได
เปนอรหันตตองบวชในวันนั้น(อ), ๙๒๓; -ลักษณะสําคัญ๓

อยางของนิพพานที่เนื่องจากความหมายวาดับ, ๑๐๒๓; -ลัทธิ
มิจฉาทิฏฐิบางอยางยึดถือภาวะในฌานเปนนิพพาน, ๔๒๘; 

-วิมุตติญาณทัสสนะเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน, ๖๓๙; -สติ
ปัฏฐานเป็นมรรคาเอกเพื่อลุนิพพาน, ๗๖๔; -สุขบางอยาง

ชวยใหบรรลุนิพพาน, ๑๐๓๔; -หลักฐานแสดงวานิพพานเปน
อนัตตา, ๔๙๙; -เหตุที่ผูบรรลุนิพพานไมเสพกามสุขและ

เห็นอนัตตาแตไมฆาคน, ๑๐๕๓; -เห็นนิพพานเปนสุขจึงจะ
ปฏิบัติถูกตอง, ๓๗๓; -อยากนิพพานเปนตัณหาหรือไม, 
๙๗๑, ๑๐๐๙; -อยู่เป็นสุขด้วยสัมมาปัญญา=ตทังค
นิพพาน, ๖๓๓; -เอานิพพานเปนอารมณของสมาธิ(อ), 
๗๘๐ 

นิพพานคามินีปฏิปทา(=ธรรมานุธรรมปฏิบัติ): -*, ๖๘๓ 
นิพพานธรรม: -*, ๖๗ 
นิพพานธรรม(=ธรรม): -*, ๖๓๖ 
นิพพานธาตุ. ดู นิพพาน; -การใชคําและวิวัฒนาการการใชคํา, 

๓๙๑, ๓๙๔ 
นิพพานนคร, ๓๓๖ 
นิพพานสุข, ๑๐๕๓, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -ไดนิพพาน=เสวยสุขได

ทุกอยางทุกระดับ(ถาตองการ), ๑๐๕๓; -นิพพานสุขไมเปน
เวทนา, ๑๐๔๘; -ไมติดฌานสุขจึงมีสิทธิไดนิพพานสุข, 
๑๐๕๓ 

นิพพานาภิรัต(พระพุทธเจา): -*, ๑๐๐๙ 
นิพพิทา, ๒๓๑, ๔๙๒, ๕๐๕, ๕๙๓, ๑๐๖๑, ๕๑๗–๕๑๙, ๘๔๗–

๘๔๘; -เปนอรรถของยถาภูตญาณทัศนะและมีวิราคะเปน

อรรถ, ๖๓๘–๖๓๙; -สืบจากโยนิโสมนสิการก็ได้, ๖๒๑ 
นิพพิทาญาณ, ๔๗๙ 
นิพพิทานุปัสสนาญาณ, ๔๗๙ 
นิพพุตะ(พรอรหันต), ๒๔๘ 
นิพพุตะ(พระอรหันต), ๓๗๓ 
นิพพุติ(นิพพาน), ๓๓๖ 
นิพเพธภาคิยสมาธิ: -*, ๔๐๑ 
นิพเพธภาคิยสัญญา: -*, ๔๐ 
นิพเพธิกปญญา: -*, ๙๐๒ 
นิพัทธทุกข์: -*, ๘๗ 
นิพฺพานธมฺโม อตฺตสฺเสว อภาวโต อตฺตสฺุโ: -*, ๖๗ 
นิพฺพานปริโยสานา, ๘๔๒ 
นิพฺเพธิกปฺโ: -*, ๘๘๙ 
นิพฺเพธิกา: -*, ๘๙๕ 
นิมนต, ๖๗๓, ๙๒๙; -*, ๖๔๒ 
นิมมานรดี: -*, ๙๕๒ 
นิมิต, ๑๒๖, ๑๔๗ 
นิมิต(หลายนัย), ๔๓๓, ๔๓๔, ๔๖๖, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๕๗, ๗๗๖, 

๘๐๘, ๘๓๖, ๙๔๖; -*, ๔๑๘, ๔๕๙, ๗๙๕; -นิมิต3, ๘๑๑; -
นิมิตกับอุปจารและอัปปนาสมาธิ(อ), ๗๘๑; -นิมิตเกิดจาก
สัญญา, ๘๒๐; -ภิกษุในอนาคตจะทําเลศนัยหาลาภ, ๖๕๙; -
เห็นตายแลว เกิดดวยสมาธิ อาจถูกนิมิตหลอกเอา, ๒๘๐; -



  ุ

อัปปมัญญาสีมสัมเภทเปนนิมิต(อ), ๘๑๒; -อาการเกิดและ
ลักษณะของนิมิต, ๘๑๙–๘๒๐ 

นิยม,ความ(อิทธิพล), ๕๘๒ 
นิยมน, ๒๓๙ 
นิยยานิกสมาธิ: -*, ๗๘๐ 
นิยาม, ๕๘๖, ๙๐๒–๙๐๔; -นิยาม5, ๑๖๒ 
นิรัตตัง,นิรัตตา, ๕๐๑ 
นิรันดร, ๑๐๐, ๖๖๒, ๙๕๕, ๑๐๐๙ 
นิรามิส, ๗๖๕, ๘๓๖, ๑๐๕๔, ๑๐๕๘, ๑๐๖๘ 
นิรามิสตรสุข, ๑๐๖๗ 
นิรามิสสุข, ๑๒๗, ๑๓๒, ๓๗๔, ๑๐๔๗, ๑๐๖๗; -(ฌาน), ๘๖๒; 

-*, ๔๙๖ 
นิรามิสอุเบกขา, ๑๐๖๘ 
นิราส,นิราสา(พระอรหันต), ๓๗๒ 
นิรุตติปฏิสัมภิทา, ๔๑๘ 
นิรุปตาปะ(นิพพาน), ๓๓๗ 
นิรุปธิสุข, ๑๐๖๗ 
นิรูปธิบุญ, ๒๕๑ 
นิโรธ, ๗๗, ๒๓๑, ๓๓๖, ๓๙๕, ๔๔๗, ๔๗๒, ๕๕๑, ๕๙๓, 

๗๕๕, ๘๗๔, ๘๙๗, ๘๙๙, ๙๓๑, ๑๐๖๑, ๕๑๓–๕๑๘, 
๖๘๗–๖๘๘, ๘๔๖–๘๔๘; -*, ๔๖, ๔๓๕, ๘๙๙; -กิจใน

นิโรธ=สัจฉิกิริยา, ๖๓๕, ๘๕๔–๘๕๘; -ความเช่ือมตอ

ระหวางกระบวนการธรรมชาติของนิโรธกับวิธีปฏิบัติของ

มนุษยตามมรรค, ๕๑๕–๕๑๖; -ความหมายทางปฏิบัติและ
กิจ, ๖๓๕; -ความหมายและแนวอธิบายสังเขป, ๘๕๐, 
๘๖๑–๘๖๓; -จํากัดความด้วยปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร, 
๔๖๒, ๕๑๓, ๘๕๒; -ญาณ3, ๘๕๖–๘๕๘; -เทียบปฏิจจสมุป
บาท, ๘๕๑–๘๕๓; -นิโรธ5(+วิมุตติ5), ๔๐๑, ๘๖๒–๘๖๓; -
นิโรธเปนสัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๕๘; -นิโรธแห่งภพ=นิพพาน
, ๔๗๒, ๕๐๕; -นิโรธแห่งเวทนา, ๔๖๑; -ในวิธีแกปญหาตาม
หลักกิจญาณ, ๘๕๕; -ในวิธีคิดแบบอริยสัจ, ๖๓๓–๖๓๕; -
ในวิธีคิดแบบอริยสัจเทียบวิธีวิทยาศาสตร, ๖๘๕–๖๘๖; -

ปญหาการแปลคําวานิโรธ(=การทําใหไมเกิดทุกขหรือไมมี

ทุกขที่จะตองดับ), ๓๒๘, ๘๔๕; -เป็นธรรมที่ไม่เคยได้ยินมา
ก่อน, ๔๖๒; -ลักษณะทั่วไปและเหตุที่ตองตอดวยมรรค, 
๕๑๔; -อุปมา๔อยาง, ๘๕๘ 

นิโรธสมาบัติสุข, ๗๙๐, ๑๐๕๗, ๑๐๕๘ 
นิโรธสมาปติสุข, ๑๐๖๘ 
นิโรธสัญญา, ๘๓๗ 
นิโรธอริยสัจ. ดู นิโรธ 
นิโรธอริยสัจจ, ๕๑๓ 
นิวรณ, ๓๖๕, ๔๐๑, ๔๒๕, ๔๒๖, ๔๓๘, ๔๕๓, ๕๒๐, ๕๙๙, 

๗๙๐, ๘๔๖, ๙๐๗, ๙๒๐, ๙๗๘, ๑๐๔๖; -*, ๑๗๘, ๒๔๗, 
๕๔๑, ๕๕๕, ๙๕๒; -การชําระจิตไมใหมีนิวรณ=

ชาคริยานุโยค, ๗๘๖; -ขณะฟงธรรมดวยดี นิวรณอาจระงับ 

และโพชฌงคอาจเจริญบริบูรณ, ๘๓๗; -ขั้นตอนที่ระงับ

นิวรณไดและการบรรลุอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ, ๕๖๐, 
๗๘๐, ๘๑๑, ๘๒๐; -ขั้นตอนที่ระงับนิวรณไดและการบรรลุ
อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ(อ), ๘๒๖; -ความเป็นคู่ปรับกัน
ระหว่างนิวรณ์๕กับองค์ฌาน๕, ๘๒๘; -ความหมายโดย
สาระและตามพุทธพจน, ๗๘๓–๗๘๕; -คูปรับและคูปราบ
ของนิวรณ๕คือโพชฌงค7, ๘๓๒–๘๓๔; -โทษตางๆของ

นิวรณและอุปมาตางๆ, ๗๘๔–๗๘๖; -นิวรณ10, ๘๓๔; -

นิวรณ๕ที่ เริ่มดวยอภิชฌากับที่ เ ร่ิมดวยกามฉันท(อ) , 
๗๘๓; -นิวรณ๖(คือ+อวิชชา)(อ), ๗๘๓; -เปนเครื่องชี้ความ
ตางระหวางพระเสขะกับพระอรหันต(อ), ๔๗๑; -เป็นหัวข้อ
ในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน(อ), ๗๖๕; -โยนิโสมนสิการ
ทําใหละนิวรณและไมเกิดนิวรณ, ๖๒๑; -ลักษณะหรือ

บุคลิกภาพของคนมีนิวรณ, ๗๘๘; -อาหารของนิวรณ์คืออ
โยนิโสมนสิการ, ๖๑๙; -อาหารของนิวรณคืออโยนิโส

มนสิการ(อ), ๖๒๓; -อาหารและอนาหารของนิวรณ, ๘๓๔–
๘๓๕ 

นิวาสี, ๙๓ 
นิสสรณนิโรธ(=นิพพาน), ๘๖๓ 
นิสสรณปญญา, ๗๓๖, ๗๔๗, ๑๐๓๖ 
นิสสรณวิมุตติ(=อนุปาทิเสสนิพพาน), ๔๓๙; -*, ๓๙๑ 
นิสสรณะ, ๑๐๒๕, ๑๐๕๑, ๑๐๕๖, ๖๔๒–๖๔๕; -*, ๗๐๖; -

ความหมาย, ๖๔๒; -ในการตรัสรู้ ต้องรู้ชัดคุณโทษและ
นิสสรณะของธรรมทั้งหลายเช่นอุปาทานขันธ์ ๕,อายตนะ
ภายใน๖,อินทรีย์๕,อินทรีย์๖,เวทนา,วิญญาณัฏฐิติ,โลก,
กามและนิสสรณะของทุกข์คือชรามรณะ, ๔๗๑, ๖๔๓–
๖๔๔; -ในการตรัสรู้ต้องรู้ชัดคุณโทษและนิสสรณะของธรรม
ท้ังหลายเช่นอุปาทานขันธ์ ๕,อายตนะภายใน๖,อินทรีย์๕,
อินทรีย์๖,เวทนา,วิญญาณัฏฐิติ,โลก,กามและนิสสรณะของ
ทุกข์คือชรามรณะ, ๔๗๔ 

นิสัย(ศัพท์วินัย), ๖๕๘ 
นี่ของเรา,นี่เป็นตัวตนของเรา, ๘๙๖ 
นีล, ๘๐๕ 
นุ่งห่ม, ๖๗๕, ๖๗๗, ดู เครื่องนุมหม,จีวร 
นุงหมผาบังสุกุล, ๖๔๑, ดู ผาบังสุกุล 
นุ่งห่มหนังเสือ, ๙๔๔ 
นุมนวล, ๔๔๑, ๖๗๒, ดูมุทุภูตะ,ควรแกงาน 
เนกขัมมธาตุ(=กุศลธรรมทั้งปวง): -*, ๗๐๔ 
เนกขัมมวิตก, ๗๐๔, ๗๐๘, ๗๐๙, ๗๘๒ 
เนกขัมมสังกัปป, ๗๐๔, ๗๐๒–๗๐๓, ๗๐๕–๗๐๗ 
เนกขัมมสุข, ๑๕๐, ๑๐๒๔, ๑๐๓๔, ๑๐๖๗ 
เนกขัมมะ, ๔๔๕, ๕๙๒, ๗๐๖, ๘๐๘, ๘๔๖, ๙๔๘; -เนกขัมมะ 

= อโลภะ(อ), ๗๐๔; -เนกขัมมะ=อุเบกขา(อ), ๗๐๖; -มาคู่
กับกาม, ๖๔๔ 

เนกขัมมานิสังสะ, ๖๔๕ 

๑๒๓๔  พุทธธรรม 

 

นิวรณและอุปมาตางๆ, ๗๘๗–๗๘๙; -นิวรณ10, ๘๓๗; -
นิวรณ5ที่เริ่มดวยอภิชฌากับที่เริ่มดวยกามฉันท(อ), ๗๘๖; 
-นิวรณ6(คือ+อวิชชา)(อ), ๗๘๖; -เปนเครื่องชี้ความตาง

ระหวางพระเสขะกับพระอรหันต(อ), ๔๗๓; -เป็นหัวข้อ
ในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน(อ), ๗๖๘; -โยนิโสมนสิการ
ทําใหละนิวรณและไมเกิดนิวรณ, ๖๒๔; -ลักษณะหรือ

บุคลิกภาพของคนมีนิวรณ, ๗๙๑; -อาหารของนิวรณ์คืออ
โยนิโสมนสิการ, ๖๒๒; -อาหารของนิวรณคืออโยนิโส

มนสิการ(อ), ๖๒๖; -อาหารและอนาหารของนิวรณ, ๘๓๗–
๘๓๘ 

นิวาสี, ๙๔ 
นิสสรณนิโรธ(=นิพพาน), ๘๖๖ 
นิสสรณปญญา, ๗๓๙, ๗๕๐, ๑๐๔๑ 
นิสสรณวิมุตติ(=อนุปาทิเสสนิพพาน), ๔๔๑; -*, ๓๙๓ 
นิสสรณะ, ๑๐๓๐, ๑๐๕๖, ๑๐๖๑, ๖๔๕–๖๔๘; -*, ๗๐๙; -

ความหมาย, ๖๔๕; -ในการตรัสรู ตองรูชัดคุณโทษและ

นิสสรณะของธรรมท้ังหลายเชนอุปาทานขันธ5 อายตนะ

ภายใน6,อินทรีย5,อินทรีย6,เวทนา,วิญญาณัฏฐิติ,โลก,กาม
และนิสสรณะของทุกขคือชรามรณะ, ๖๔๖–๖๔๗; -ในการ
ตรัสรู้ ต้องรู้ชัดคุณโทษและนิสสรณะของธรรมทั้งหลาย
เช่นอุปาทานขันธ์5,อายตนะภายใน6,อินทรีย์5,อินทรีย์6,
เวทนา,วิญญาณัฏฐิติ,โลกกามและนิสสรณะของทุกข์คือชรา
มรณะ, ๔๗๓; -ในการตรัสรู้ต้องรู้ชัดคุณโทษและนิสสรณะ
ของธรรมทั้งหลายเช่นอุปาทานขันธ์5 อายตนะภายใน6,
อินทรีย์5,อินทรีย์6,เวทนา,วิญญาณัฏฐิติ,โลกกามและ
นิสสรณะของทุกข์คือชรามรณะ, ๔๗๖ 

นิสัย(ศัพท์วินัย), ๖๖๑ 
นี่ของเรา,นี่เป็นตัวตนของเรา, ๘๙๙ 
นีล, ๘๐๘ 
นุ่งห่ม, ๖๗๘, ๖๘๐, ดู เครื่องนุมหม,จีวร 
นุงหมผาบังสุกุล, ๖๔๔, ดู ผาบังสุกุล 
นุ่งห่มหนังเสือ, ๙๔๗ 
นุมนวล, ๔๔๓, ๖๗๕, ดูมุทุภูตะ,ควรแกงาน 
เนกขัมมธาตุ(=กุศลธรรมทั้งปวง): -*, ๗๐๗ 
เนกขัมมวิตก, ๗๐๗, ๗๑๑, ๗๑๒, ๗๘๕ 
เนกขัมมสังกัปป, ๗๐๗, ๗๐๕–๗๐๖, ๗๐๘–๗๑๐ 
เนกขัมมสุข, ๑๕๑, ๑๐๒๙, ๑๐๓๙, ๑๐๗๒ 
เนกขัมมะ, ๔๔๗, ๕๙๕, ๗๐๙, ๘๑๑, ๘๔๙, ๙๕๑; -เนกขัมมะ 

= อโลภะ(อ), ๗๐๗; -เนกขัมมะ=อุเบกขา(อ), ๗๐๙; -มาคู่
กับกาม, ๖๔๗ 

เนกขัมมานิสังสะ, ๖๔๘ 
เนตํ  มม, ๒๒๔ 
เนติ เนต,ิ ๓ 
เนรเทศ, ๗๒๘ 
เนรมิต, ๙๐๐; -*, ๙๕๑ 
เนรยิกทุกข, ๘๖ 

เนวสัญญานาสัญญายตน, ๔๕๒; -*, ๔๓๘ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัต,ิ ๔๔๘, ๑๐๓๐ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปตติสุข, ๑๐๓๐ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ, ๔๓๘, ๔๔๔, ๔๕๔, ๔๕๘, ๔๘๔, 

๔๘๕, ๘๐๙, ๘๑๖, ๘๒๔, ๑๐๕๓; -*, ๔๗๖ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ, ๔๐๓ 
เนวสัญญานา-สัญญายตนะ, ๔๑๔ 
เนวสัญญานาสัญญี, ๒๒๗ 
เนโสหมสฺมิ, ๒๒๔ 
เน้ือ, ๖๓๓, ๖๘๐, ๗๕๘; -บางคนเจริญแต่เนื้อ ปัญญาไม่เจริญ

, ๕๗๓; -อุปมากามโทษดังชิ้นเน้ือท่ีเหยี่ยวคาบมา, ๑๐๓๕ 
เนื้อปา(อุปมาวิธีปฏิบัติตอกามคุณ), ๑๐๔๐–๑๐๔๑ 
เน้ือฟาน(อุปมาใหญ่ท่ีปัญญาความสามารถ), ๕๗๓ 
เน้ือสัตว(อุบากสกไมควรขาย): -*, ๗๒๖ 
เน้ือหนัง, ๑๐๓๔, ๑๐๗๒ 
เนื้อหา, ๙๓๙; -(จริยธรรมกวางกวาศีลธรรม), ๕๓๗–๕๓๘ 
แนวการสอนธรรมแบบหลัก(=อนุบุพพิกถา), ๖๔๘ 
แนวความคิด, ๕๑๕, ๖๖๗–๖๖๙, ๖๗๙–๖๘๒ 
แนวธรรม: -แนวธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติเพื่อตรัส

รู ้อย่างเดียวกัน, ๖๐๑; -แนวธรรมแบบ อรรถ 

ธรรมานุธรรมปฏิบัติมาในบาลีมากยิ่ง, ๖๔๑ 
แนวแน, ๖๕๓, ดู สมาธิ 
แนวปฏิบัติธรรม, ๖๔๐, ดู ปฏิบัติธรรม 
แนววิธี, ๖๕๖ 
แนะนํา, ๕๗๕, ๕๘๖, ๕๘๘, ๖๒๘, ๖๘๓, ๖๘๗, ๕๖๕–๕๖๗, ดู 

กัลยาณมิตร 
แนะนําประโยชน์,มิตร, ๕๗๘, ๕๗๙ 
โน จัฏฐาเน นิโยชะเย, ๕๗๖ 
โนมเอียง,ความ, ๖๖๗–๖๖๙ 
ในอเหตุกกุศลวิบากจิต, ๒๒๙ 
บก: -อุปมามรรคไมใชสําหรับยึดดังเกยแพท่ีใชแลวไวบนบก 

ไมแบกไป, ๕๓๓–๕๓๔; -อุปมาไมรูนิพพานดังปลาไมรูจัก
บก, ๓๓๖ 

บกพรอง,สวน, ๖๗๕, ๖๓๗–๖๓๘, ดู อาทีนวะ 
บทกวี, ๖๖๑ 
บทธรรม, ๖๐๖ 
บทบัญญัติ, ๖๔๔, ๗๙๖, ๙๒๐, ๙๒๘, ๙๒๔–๙๒๕, ดู วินัย; -*, 

๗๙๕; -ปญหาดานนอกของสังคม มิใชเรื่องท่ีจะวาง

บทบัญญัติไวตายตัว, ๘๗๓ 
บทบาท, ๕๘๙, ๖๕๖, ๗๖๐, ๗๗๖, ๘๘๑; -การชวงชิงบทบาท

ระหวางอวิชชาตัณหากับโยนิโสมนสิการ, ๖๒๘–๖๒๙; -

บทบาทของศรัทธาในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๒๖, 
๕๘๙–๕๙๒; -อวิชชาตัณหาเปนเจาบทบาทใหญในวัฏฏะ(อ), 
๖๒๙ 

บทเรียน, ๑๒๒ 
บทเรียน(ประโยชนของอดีต), ๖๕๗ 



 
ดัชนี  ๑๒๓๕ 

เนตํ  มม, ๒๒๓ 
เนติ เนต,ิ ๓ 
เนรเทศ, ๗๒๕ 
เนรมิต, ๘๙๗; -*, ๙๔๘ 
เนรยิกทุกข, ๘๖ 
เนวสัญญานาสัญญายตน, ๔๕๐; -*, ๔๓๖ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ, ๔๔๖, ๑๐๒๕ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปตติสุข, ๑๐๒๕ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ, ๔๐๑, ๔๑๒, ๔๓๖, ๔๔๒, ๔๕๒, 

๔๕๖, ๔๘๒, ๔๘๓, ๘๐๖, ๘๑๓, ๘๒๑, ๑๐๔๘; -*, ๔๗๔ 
เนวสัญญานาสัญญี, ๒๒๖ 
เนโสหมสฺมิ, ๒๒๓ 
เน้ือ, ๖๓๐, ๖๗๗, ๗๕๕; -บางคนเจริญแต่เนื้อ ปัญญาไม่เจริญ

, ๕๗๑; -อุปมากามโทษดังชิ้นเน้ือที่เหย่ียวคาบมา, ๑๐๓๐ 
เนื้อปา(อุปมาวิธีปฏิบัติตอกามคุณ), ๑๐๓๕–๑๐๓๖ 
เน้ือฟาน(อุปมาใหญ่ท่ีปัญญาความสามารถ), ๕๗๑ 
เนื้อสัตว(อุบากสกไมควรขาย): -*, ๗๒๓ 
เน้ือหนัง, ๑๐๒๙, ๑๐๖๗ 
เน้ือหา, ๙๓๖; -(จริยธรรมกวางกวาศีลธรรม), ๕๓๕–๕๓๖ 
แนวการสอนธรรมแบบหลัก(=อนุบุพพิกถา), ๖๔๕ 
แนวความคิด, ๕๑๓, ๖๖๔–๖๖๖, ๖๗๖–๖๗๙ 
แนวธรรม: -แนวธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติเพื่อตรัส

รู ้อย่างเดียวกัน, ๕๙๙; -แนวธรรมแบบ อรรถ 

ธรรมานุธรรมปฏิบัติมาในบาลีมากยิ่ง, ๖๓๘ 
แนวแน, ๖๕๐, ดู สมาธิ 
แนวปฏิบัติธรรม, ๖๓๗, ดู ปฏิบัติธรรม 
แนววิธ,ี ๖๕๓ 
แนะนํา, ๕๗๓, ๕๘๔, ๕๘๖, ๖๒๕, ๖๘๐, ๖๘๔, ๕๖๓–๕๖๕, ดู 

กัลยาณมิตร 
แนะนําประโยชน,์มิตร, ๕๗๕, ๕๗๗ 
โน จัฏฐาเน นิโยชะเย, ๕๗๔ 
โนมเอียง,ความ, ๖๖๔–๖๖๖ 
บก: -อุปมามรรคไมใชสําหรับยึดดังเกยแพท่ีใชแลวไวบนบก 

ไมแบกไป, ๕๓๑–๕๓๒; -อุปมาไมรูนิพพานดังปลาไมรูจัก
บก, ๓๓๔ 

บกพรอง,สวน, ๖๗๒, ๖๓๔–๖๓๕, ดู อาทีนวะ 
บทกวี, ๖๕๘ 
บทธรรม, ๖๐๓ 
บทบัญญัติ, ๖๔๑, ๗๙๓, ๙๑๗, ๙๒๕, ๙๒๑–๙๒๒, ดู วินัย; -

*, ๗๙๒; -ปญหาดานนอกของสังคม มิใชเรื่องที่จะวาง

บทบัญญัติไวตายตัว, ๘๗๐ 
บทบาท, ๕๘๗, ๖๕๓, ๗๕๗, ๗๗๓, ๘๗๘; -การชวงชิงบทบาท

ระหวางอวิชชาตัณหากับโยนิโสมนสิการ, ๖๒๕–๖๒๖; -

บทบาทของศรัทธาในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๒๓, 

๕๘๗–๕๘๙; -อวิชชาตัณหาเปนเจาบทบาทใหญในวัฏฏะ

(อ), ๖๒๖ 
บทเรียน, ๑๒๑ 
บทเรียน(ประโยชนของอดีต), ๖๕๔ 
บนบาน, ๙๕๕, ดูเซนสรวง,ออนวอน; -การบนบานแสดงวายัง

ไมม่ันในพระรัตนตรัย, ๘๖๓–๘๖๕ 
บ่ม(ไตรสิกขา), ๕๕๕ 
บรมกุศล, ๓๔๓ 
บรมเทพ, ๔๓๔ 
บรมธรรม, ๑๐๓, ๑๐๕, ๑๑๒ 
บรมศาสดา, ๘๖๔, ดู ศาสดา,พระพทุธเจา,ตถาคต 
บรมสัจจ์(นิพพาน), ๓๓๖, ๓๘๒ 
บรมสุข(นิพพาน), ๓๓๖ 
บรรทัดฐาน(ของสมาธิ=สุข), ๗๙๖ 
บรรพชน, ๕๗๓ 
บรรพชา, ๑๐๕๙, ๖๖๙–๖๗๐, ดู บวช 
บรรพชากรรมฐาน: -*, ๖๖๙ 
บรรพชาสุข, ๑๐๖๗ 
บรรพชาอุปสมบท, ๗๙๘ 
บรรพชิต, ๕๒๕, ๕๗๐, ๖๖๗, ๗๒๗, ๗๔๙, ๘๔๘, ๑๐๒๔, 

เทียบ คฤหัสถ ดู นักบวช; -ข้อที่บรรพชิตควรพิจารณา
เนือง ๆ, ๓๒๐; -จรรยาบรรณของบรรพชิต, ๕๘๐; -ตอง
ไดสุขประณีตจึงจะไมเวียนกลับหากาม, ๑๐๕๘; -บรรพชิต
กับคฤหัสถ์อาศัยกัน, ๕๗๗; -บุญมีอุปการะแมแกบรรพชิต, 
๒๕๓; -พรหมจรรยไมใชเพียงครองเพศบรรพชิต, ๕๓๓; -
พราหมณ์ว่าคฤหัสถ์เหนือกว่า พุทธว่าอยู่ที่ปฏิบัติถูกหรือ
ผิด, ๖๖๙; -ไม่ว่าบรรพชิตไม่ว่าคฤหัสถ์ปฏิบัติถูกก็สําเร็จ
ปฏิบัติผิดก็เหลวเหมือนกัน, ๕๒๘ 

บรรพชิตสุข, ๑๐๖๗ 
บรรยากาศ, ๕๔๘, ๘๐๘, ๘๓๖ 
บรรลังก,นั่งคู, ๘๑๗ 
บรรลุนิพพาน(วิจารณศัพท), ๔๘๑ 
บริกรรมกสิณ: -*, ๔๕๙ 
บริกรรมนิมิต, ๘๑๑ 
บริกรรมภาวนา, ๘๑๑ 
บริกรรมสมาธิ, ๘๑๑; -ตัวอยางจากคัมภีร, ๗๘๒; -เปนขณิกส

มาธ,ิ ๗๘๑ 
บริการ, ๕๔๐, ๗๓๕; -*, ๗๔๕ 
บริขาร ๘, ๗๕๓ 
บริขาร(ของจิต), ๙๑๓ 
บริขาร(ของสมาธิ), ๘๓๘; -*, ๔๑๘ 
บริจาค, ๗๔๔, ๙๐๕; -*, ๘๖๕ 
บริภาษ, ๗๕๘ 
บริโภค, ๕๖๙, ๖๕๙, ๗๓๘, ๗๕๐, ๘๕๑, ๑๐๓๖, ๗๓๔–๗๓๖; -

*, ๘๖๙; -การบริโภค4แบบของภิกษุสามเณร, ๔๐๖; -การ
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บริโภคปจจัย4เฉพาะอยางย่ิงอาหาร โดยพิจารณาคุณคา

แทคุณคาเทียม, ๖๔๖–๖๔๗; -การบริโภคปจจัย๔เฉพาะ

อยางย่ิงอาหาร โดยพิจารณาคุณคาแทคุณคาเทียม(อ), 
๙๙๘; -หลักการบริโภคของทักขไิณย, ๔๐๖ 

บริมุตต,ิ ๔๒๑, ๔๒๒ 
บริวาร, ๑๐๓๔, ๑๐๕๖; -ธรรมอ่ืนลวนเปนบริวารของปญญา

(อ), ๘๓๒ 
บริษัท, ๕๒๘, ๕๓๓; -*, ๓๖๘ 
บริสุทธิ์, ๔๒๑, ๕๓๓, ๕๗๗, ๖๔๑, ๘๔๑, ๘๖๘, ๘๗๖, ๘๙๖, 

๕๙๑, ๖๗๖–๖๗๗, ๗๑๔–๗๑๕, ๗๒๘–๗๒๙, ๘๖๑–๘๖๒, 
ดู ปริสุทธะ; -การสอนของภิกษุที่บริสุทธ์ิและไมบริสุทธ์ิ, 
๕๗๘; -ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน, ๓๒๐; -
ความบริสุทธิ์แหงอาชีวะของภิกษุ, ๗๕๐; -ตรวจสอบภิกษุ
ก่อนศรัทธาเรียนธรรม, ๕๙๕; -ถายังไมรูไมเขาใจ จะ
บําเพ็ญตบะจะบวงสรวงหรือใหเทวดาก็ทําใหบริสุทธ์ิหลุด

พนไมได, ๙๔๔–๙๔๕; -ปญญาบริสุทธิ์และกระบวน

ความคิดบริสุทธิ์, ๖๑๙, ๖๒๖; -สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา, 
๗๗๙, ดู จตุถฌาน; -สติปัฏฐานช่วยให้บริสุทธิ์, ๗๖๔, 
๗๗๑; -สัตว์บริสุทธิ์ด้วยอะไร, ๗๔๔; -สีลัพพตปรามาสคือ
ถือวาบริสุทธหลุดพนไดเพียงดวยศีลและวัตร, ๔๒๒ 

บริหาร, ๕๔๗, ๙๓๓; -(ราชการ), ๘๗๑; -กรรมฐานท่ีตอง

บริหาร, ๘๐๖; -เวทนาเกิดจากการบริหารตนไม่สมํ่าเสมอก็มี
, ๒๘๗ 

บริหารครรภ, ๘๔ 
บริหารรางกาย, ๘๖ 
บวงบําเรอ(มีผลหรือไม): -*, ๖๖๙ 
บวงรัด, ๑๐๓๕ 
บวงสรวง, ๙๔๔, ๙๕๔, ดู ออนวอน; -*, ๘๖๕ 
บวช, ๑๔๗, ๔๘๙, ๗๐๖, ๗๑๓, ๗๙๘, ๑๐๖๗; -การบวชทําได้

ยากและสิ่งที่ผู้บวชทําได้ยาก, ๖๔๐; -คติวาคฤหัสถเปน

อรหันตตองบวชวันนั้น(อ), ๙๒๓; -บวชดวยศรัทธา

(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘; -บวชมิใช่เพื่อเห็นแก่ปัจจัย4, ๖๖๘; -
บวชแลวถาไมไดสุขประณีต กิเลสจะครอบงําอาจเวียนกลับ

ได, ๑๐๒๔, ๑๐๕๘; -บวชแล้วไม่ได้สมณธรรม แย่กว่า
ชาวบ้าน, ๑๐๖๒; -บวชสึกๆ๗ครั้งจึงบรรลุอรหัตก็มี, 
๑๐๖๕; -พุทธศาสนามิไดมุงใหคนบวชกันหมด, ๗๔๘ 

บวชเรียน,ประเพณีไทย: -เปนการศึกษามวลชนและการเตรียม
คนเขาสูสังคม ของชาวไทยโบราณ, ๑๐๖๖; -วิธีปฏิบัติตอ

ประเพณีนี้ในปจจุบัน ในปจจุบันเพื่อใหชอบธรรมแกบุคคล

และกอประโยชนสุขแกสังคมไมใชปฏิบัติเพียงโดยไมรูหรือ

ความอยากใหเปนอยากไมใหเปน, ๑๐๖๖ 
บังคับควบคุมตน. ดู สัญญมะ 
บังคับใหเชื่อ, ๕๘๘, ๖๘๐ 
บังสุกุล, ๔๒๒, ดู ผาบังสุกุล 

บัญญัติ, ๔๑, ๙๕, ๑๕๑, ๑๖๓, ๑๘๖, ๕๑๐, ๕๓๓, ๖๐๑, ๗๒๒, 
๘๔๓, ๘๔๗, ๘๗๑, ๙๔๘, ดู วินัย; -*, ๕๒๗, ๖๗๘; -

บัญญัติเก่ียวกับความสงัดกิเลสแบบเดียรถียกับแบบพุทธ, 
๖๗๕; -บัญญัติตถาคตด้วยอะไร, ๕๐๙; -บัญญัติทางศาสนา
เปนตนจัดเขาในพวกมติของวิญู, ๒๖๒; -บัญญัติเป็นกาล
วินิมุตและเป็นอนัตตา, ๔๙๙; -บัญญัติเปนกาลวินิมุตและ
เปนอนัตตา(อ.), ๓๑๔; -แยกใหถูกระหวางดีชั่วที่เปน

บัญญัติของสังคมที่เปนกรรมนิยาม, ๒๕๕; -ระวังความ

สับสนระหวางบัญญัติกับตัวส่ิงนั้นเชนรางกายไมเที่ยง 

ไมใชบัญญัติวารางกายไมเท่ียง, ๓๑๔; -วิธีบัญญัติวินัยสงฆ
ของพระพุทธเจา, ๙๑๙; -วิธีบัญญัติวินัยสงฆของ

พระพุทธเจา(อ), ๖๙๙; -สําหรับวินัยใชวาบัญญัติ, ๙๓๘ 
บัญญัติแหงอัตตา, ๑๑๐ 
บัณฑิต, ๑๑๓, ๑๔๑, ๑๕๐, ๕๓๖, ๕๖๕, ๕๗๙, ๕๙๕, ๕๙๙, 

๙๐๖, ๘๙๖–๘๙๗, ดู เทียบ พาล; -การคบหาบัณฑิต, 
๕๖๗–๕๖๙; -การคบหาบัณฑิตในกระบวนการศึกษา, 
๕๘๒; -การยอมรับของบัณฑิตเปนเกณฑตัดสินความดี

ความชั่วอยางหนึ่ง, ๒๖๑; -ความหมายลักษณะคุณสมบัติ

ของบัณฑิต, ๖๘๗, ๕๓๖–๕๓๘, ๕๗๐–๕๗๓; -ความหมาย
ลักษณะคุณสมบัติของบัณฑิต(อ), ๕๖๕; -คําพูดของบัณฑิต
เปนแกนสาร, ๒๖๖; -ธรรมที่ตรัสรู้นั้นบัณฑิตจึงเข้าใจได้, 
๕๐๙; -ธรรมที่ตรัสรู้นั้นบัณฑิตพึงเข้าใจได,้ ๓๓๔; -บัณฑิต
ทําทาน บําเพ็ญฌานมิใช่เพื่ออามิสสุข, ๑๐๕๖; -บัณฑิตไม่
ควรท้อแท้, ๖๕๖; -บัณฑิตสุขทุกข์ ไม่ขึ้นๆลงๆ, ๑๗๘ 

บัณฑิตเสวนา: -*, ๕๖๕ 
บันดาล, ๙๖, ๘๖๐, ๘๖๔, ๘๗๓, ๙๕๖, ๑๐๒๖, ๘๖๕–๘๖๖, ดู 

เทวดา,ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ,อิทธิปาฏิหาริย 
บันได(ศรัทธาสูปญญา), ๕๘๗, ๖๘๑ 
บันเทิง, ๕๘๒, ๖๕๗ 
บัวไม่ติดนํ้า(อุปมาผู้หลุดพ้น), ๙๗๐ 
บากบั่น, ๕๙๙, ๗๕๔, ๗๕๕, ๗๕๗, ดู วิริยะ 
บาตร, ๖๕๖, ๙๖๖; -(ไมจันทน), ๙๒๕ 
บาท: -บาทแหงวิปสสนา,อภิญญา,นิโรธสมาบัติ, ๔๕๕, ๗๙๑; -

ศีลวัตรเปนบาทของสมาธิ, ๔๒๓; -สมาธิหรือฌานสมาบัติ

มุงใหเปนบาทของวิปสสนา, ๔๗๖, ๔๘๕, ๕๖๒, ๗๘๘, 
๗๙๐–๗๙๑; -สมาธิหรือฌานสมาบัติมุงใหเปนบาทของ

วิปสสนา(อ), ๔๔๔ 
บาท(รู้คาถา๔บาทเข้าใจจริงปฏิบัติถูกก็พอ), ๖๓๗ 
บาทฐาน, ๔๑๘, ๔๒๓, ๗๐๖, ๗๑๗, ๗๙๐ 
บ้าน, ๖๗๔, ๗๒๕, ๗๓๑, ๑๐๑๖, ๑๐๒๖, ๑๐๔๖, ๑๐๖๒ 
บานเมือง, ๕๔๗, ๗๕๒, ๑๐๑๖ 
บาป, ๑๗๒, ๑๘๘, ๒๔๑, ๕๖๘, ๖๕๐, ๖๗๓, ๖๙๑, ๗๑๘, 

๗๕๐, ๗๕๔, ๗๕๕, ๗๘๑, ๙๕๓, ๑๐๕๓, ๑๐๕๙, ๕๔๓–
๕๔๔, และดู อกุศล เทียบ บุญ,กุศล; -*, ๗๑๔; -

๑๒๓๖  พุทธธรรม 

 

ของสังคมที่เปนกรรมนิยาม, ๒๕๖; -ระวังความสับสน

ระหวางบัญญัติกับตัวส่ิงนั้นเชนรางกายไมเที่ยง ไมใช

บัญญัติวารางกายไมเท่ียง, ๓๑๖; -วิธีบัญญัติวินัยสงฆของ
พระพุทธเจา, ๙๒๒; -วิธีบัญญัติวินัยสงฆของพระพุทธเจา

(อ), ๗๐๒; -สําหรับวินัยใชวาบัญญัติ, ๙๔๑ 
บัญญัติแหงอัตตา, ๑๑๐ 
บัณฑิต, ๑๑๔, ๑๔๒, ๑๕๑, ๕๓๘, ๕๖๗, ๕๘๑, ๕๙๗, ๖๐๑, 

๙๐๙, ๘๙๙–๙๐๐, ดู เทียบ พาล; -การคบหาบัณฑิต, 
๕๗๐–๕๗๑; -การคบหาบัณฑิตในกระบวนการศึกษา, 
๕๘๕; -การยอมรับของบัณฑิตเปนเกณฑตัดสินความดี

ความชั่วอยางหน่ึง, ๒๖๒; -ความหมายลักษณะคุณสมบัติ

ของบัณฑิต, ๖๙๐, ๕๓๘–๕๔๐, ๕๗๒–๕๗๕; -ความหมาย
ลักษณะคุณสมบัติของบัณฑิต(อ), ๕๖๗; -คําพูดของ

บัณฑิตเปนแกนสาร, ๒๖๗; -ธรรมที่ตรัสรู้นั้นบัณฑิตจึง
เข้าใจได้, ๕๑๑; -ธรรมท่ีตรัสรู้นั้นบัณฑิตพึงเข้าใจได้, ๓๓๖; -
บัณฑิตทําทาน บําเพ็ญฌานมิใช่เพื่ออามิสสุข, ๑๐๖๑; -
บัณฑิตไม่ควรท้อแท้, ๖๕๙; -บัณฑิตสุขทุกข์ ไม่ขึ้นๆลงๆ, 
๑๗๙ 

บัณฑิตเสวนา: -*, ๕๖๗ 
บันดาล, ๙๖, ๘๖๓, ๘๖๗, ๘๗๖, ๙๕๙, ๑๐๓๑, ๘๖๘–๘๖๙, ดู 

เทวดา,ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ,อิทธิปาฏิหาริย 
บันได(ศรัทธาสูปญญา), ๕๙๐, ๖๘๔ 
บันเทิง, ๕๘๔, ๖๖๐ 
บัวไม่ติดน้ํา(อุปมาผู้หลุดพ้น), ๙๗๓ 
บากบั่น, ๖๐๒, ๗๕๗, ๗๕๘, ๗๖๐, ดู วิริยะ 
บาตร, ๖๕๙, ๙๖๙; -(ไมจันทน), ๙๒๘ 
บาท: -บาทแหงวิปสสนา,อภิญญา,นิโรธสมาบัติ, ๔๕๗, ๗๙๔; -

ศีลวัตรเปนบาทของสมาธิ, ๔๒๕; -สมาธิหรือฌานสมาบัติ

มุงใหเปนบาทของวิปสสนา, ๔๗๘, ๔๘๗, ๕๖๔, ๗๙๑, 
๗๙๓–๗๙๔; -สมาธิหรือฌานสมาบัติมุงใหเปนบาทของ

วิปสสนา(อ), ๔๔๖ 
บาท(รู้คาถา4บาทเข้าใจจริงปฏิบัติถูกก็พอ), ๖๔๐ 
บาทฐาน, ๔๒๐, ๔๒๕, ๗๐๙, ๗๒๐, ๗๙๓ 
บ้าน, ๖๗๗, ๗๒๘, ๗๓๔, ๑๐๑๙, ๑๐๓๑, ๑๐๕๑, ๑๐๖๗ 
บานเมือง, ๕๔๙, ๗๕๕, ๑๐๑๙ 
บาป, ๑๗๓, ๑๘๙, ๒๔๒, ๕๗๐, ๖๕๓, ๖๗๖, ๖๙๔, ๗๒๑, 

๗๕๓, ๗๕๗, ๗๕๘, ๗๘๔, ๙๕๖, ๑๐๕๘, ๑๐๖๔, ๕๔๕–
๕๔๖, และดู อกุศล เทียบ บุญ,กุศล; -*, ๗๑๗; -

ความหมายของบาป, ๗๒๐; -ความเห็นผิดว่าบาปไม่มี, ๘๙๙; 
-สงสัยพระพุทธเจาไมเปนบาป, ๖๐๑ 

บาปกรรม, ๘๕, ๒๔๔, ๒๕๔, ๓๑๙, ๓๙๘, ๕๙๓, ๗๓๒ 
บาปธรรม, ๒๕๔, ๙๕๖ 
บาปอกุศลธรรม, ๙๘๓, ๑๐๓๕; -บาปอกุศลธรรมดับไม่เหลือใน

เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ, ๔๓๘ 
บารมี, ๖๕๕ 

บาลี, ๘๗, ๒๓๔, ๒๔๖, ๒๕๔, ๕๖๙, ๕๘๖, ๖๔๐, ๖๔๘, ๖๗๐, 
๖๗๘, ๗๗๑, ๗๘๔, ๗๙๐, ๗๙๓, ๘๐๓, ๘๗๘, ๖๒๙–
๖๓๒, ๖๓๕–๖๓๗, ๖๔๑–๖๔๒, ๖๕๘–๖๕๙; -*, ๗๕, ๕๗๖, 
๖๐๗, ๖๒๔, ๖๖๗, ๘๐๘, ๘๐๙, ๘๔๓; -ตัวอยางบาลีที่หา
ไมพบ แตอางในวิสุทธิมัคค(อ), ๘๕๒ 

บําเพ็ญประโยชน, ๕๓๓, ๗๕๔, ๗๙๘; -*, ๗๔๘; -ไมโกรธ

ตอบ=บําเพ็ญประโยชนแกท้ังสองฝาย, ๖๕๕ 
บําเพ็ญพรต. ดู พรต 
บําเพ็ญเพียร. ดู เพียร 
บําเพ็ญเพียรทางจิต, ๑๐๒๘ 
บํารุงบําเรอ, ๑๒๗ 
บํารุงบําเรอ,บําเรอตน, ๕๔๒, ๖๔๗, ๖๘๙, ๘๖๘–๘๖๙ 
บําเรอ(เทพเจา,ส่ิงบูชา), ๕๒๙, ๖๗๑–๖๗๒ 
บิณฑบาต, ๓๙๙, ๔๒๓, ๕๗๙, ๖๕๒, ๖๗๓, ๖๗๖, ๗๓๗, 

๗๕๒, ๗๖๑, ๘๑๗, ๙๓๑, ๙๗๐, ดูอาหาร; -*, ๔๓๕, ๔๓๘; 
-การบริโภคของภิกษุสามเณร4แบบ, ๔๐๘; -ความหมาย

ของบิณฑบาต, ๔๐๙; -เคารพในอาหารบิณฑบาต, ๘๓๘; -
ในอนาคตภิกษุจะประกอบอเนสนาเพราะเห็นแก่อาหาร
อร่อย, ๖๖๒; -บัญญัติเดียรถีย์สงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต, 
๖๗๘; -บิณฑบาต 2 คราวสําคัญที่ถวายแด่พระพุทธเจ้า, 
๓๙๖; -บิณฑบาต2คราวสําคัญที่ถวายแดพระพุทธเจา, 
๓๙๓; -บิณฑบาตที่ควรเสพไม่ควรเสพ, ๖๗๐; -เหตุควร
คํานึงเพื่อไม่ประมาทเร่งเพียร, ๖๕๙ 

บิดา, ๘๖, ๕๙๔, ๖๕๕, ๖๗๓, ๖๙๒, ๗๑๕, ๗๔๙, ๘๙๙, 
๑๐๓๑; -(ปิตุฆาต), ๙๐๑ 

บิดามารดา, ๗๔๘–๗๔๙, ดู บิดามารดา; -*, ๘๗๑ 
บีบคั้น, ๙๔, ๑๒๔, ๖๓๔, ๖๘๑, ๖๓๕–๖๓๘, ดู ทุกข; -อโยนิ

โสมนสิการทําใหคนถูกความคิดบีบคั้น, ๖๒๙ 
บีบคั้นกดดันขัดแยง, ๗๑, ๑๐๔ 
บีบบังคับ, ๖๘๓, ๙๖๐; -*, ๗๑๓ 
บีบเบียน, ๑๒๘ 
บุคคล, ๑๒๕, ๖๔๐, ดู สังคม,วินัย,ธรรม,แตกตางระหวาง

บุคคล; -การจัดลําดับองคธรรมในมรรคตามท่ีสัมพันธกัน

ในตัวบุคคล, ๕๕๓; -การถือวัตรขึ้นกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล, ๖๔๔; -การพัฒนาบุคคล, ๗๐๐–๗๐๑; -เกิด
ทุกขเกิดปญหาเพราะปฏิบัติผิดตอโลกและชีวิต, ๑๐๓๔; -

ควรมีความสุขอันชอบธรรม, ๑๐๖๗; -ความแตกตาง

ระหวางบุคคลเก่ียวกับความตองการทรัพย, ๗๓๙–๗๔๐; -
คุณคาของบุคคลผูเลิศคือเกิดประโยชนแกพหูชน, ๓๖๘; -
คุณสมบัติในดานความเขาใจอรรถธรรม, ๖๔๐; -จุดเชื่อม

บุคคลกับโลก, ๖๗๙; -ใชโยนิโสมนสิการตรวจสอบภูมิ

ปญญาของบุคคล(อ), ๖๘๓; -ไตรสิกขามองบุคคลใน

สภาพแวดลอมทางสังคม, ๕๕๔; -ทานใหเคารพสงฆมิใช

เคารพบุคคล, ๙๓๔; -ธรรมเนนที่บุคคล วินัยเนนท่ีระบบ

หรือสังคม, ๘๘๑, ๙๓๙; -บางแงเก่ียวกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล, ๖๕๖, ๖๗๓, ๖๕๓–๖๕๔; -บุคคล ผูท่ีไดรับ



 
ดัชนี  ๑๒๓๗ 

ความหมายของบาป, ๗๑๗; -ความเห็นผิดว่าบาปไม่มี, ๘๙๖; 
-สงสัยพระพุทธเจาไมเปนบาป, ๕๙๘ 

บาปกรรม, ๘๕, ๒๔๓, ๒๕๓, ๓๑๗, ๓๙๖, ๕๙๑, ๗๒๙ 
บาปธรรม, ๒๕๓, ๙๕๓ 
บาปอกุศลธรรม, ๙๘๐, ๑๐๓๐; -บาปอกุศลธรรมดับไม่เหลือใน

เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ, ๔๓๖ 
บารมี, ๖๕๒ 
บาลี, ๘๗, ๒๓๓, ๒๔๕, ๒๕๓, ๕๖๗, ๕๘๓, ๖๓๗, ๖๔๕, ๖๖๗, 

๖๗๕, ๗๖๘, ๗๘๑, ๗๘๗, ๗๙๐, ๘๐๐, ๘๗๕, ๖๒๖–๖๒๙, 
๖๓๒–๖๓๔, ๖๓๘–๖๓๙, ๖๕๕–๖๕๖; -*, ๗๕, ๕๗๔, ๖๐๔, 
๖๒๑, ๖๖๔, ๘๐๕, ๘๐๖, ๘๔๐; -ตัวอยางบาลีท่ีหาไมพบ 

แตอางในวิสุทธิมัคค(อ), ๘๔๙ 
บําเพ็ญประโยชน, ๕๓๑, ๗๕๑, ๗๙๕; -*, ๗๔๕; -ไมโกรธ

ตอบ=บําเพ็ญประโยชนแกทั้งสองฝาย, ๖๕๒ 
บําเพ็ญพรต. ดู พรต 
บําเพ็ญเพียร. ดู เพียร 
บําเพ็ญเพียรทางจิต, ๑๐๒๓ 
บํารุงบําเรอ, ๑๒๖ 
บํารุงบําเรอ,บําเรอตน, ๕๔๐, ๖๔๔, ๖๘๖, ๘๖๕–๘๖๖ 
บําเรอ(เทพเจา,ส่ิงบูชา), ๕๒๗, ๖๖๘–๖๖๙ 
บิณฑบาต, ๓๙๗, ๔๒๑, ๕๗๗, ๖๔๙, ๖๗๐, ๖๗๓, ๗๓๔, 

๗๔๙, ๗๕๘, ๘๑๔, ๙๒๘, ๙๖๗, ดูอาหาร; -*, ๔๓๓, ๔๓๖; 
-การบริโภคของภิกษุสามเณร4แบบ, ๔๐๖; -ความหมาย

ของบิณฑบาต, ๔๐๗; -เคารพในอาหารบิณฑบาต, ๘๓๕; -
ในอนาคตภิกษุจะประกอบอเนสนาเพราะเห็นแก่อาหาร
อร่อย, ๖๕๙; -บัญญัติเดียรถีย์สงัดกิเลสเพราะบิณฑบาต, 
๖๗๕; -บิณฑบาต 2 คราวสําคัญที่ถวายแด่พระพุทธเจ้า, 
๓๙๔; -บิณฑบาต2คราวสําคัญที่ถวายแดพระพุทธเจา, 
๓๙๑; -บิณฑบาตที่ควรเสพไม่ควรเสพ, ๖๖๗; -เหตุควร
คํานึงเพื่อไม่ประมาทเร่งเพียร, ๖๕๖ 

บิดา, ๘๖, ๕๙๒, ๖๕๒, ๖๗๐, ๖๘๙, ๗๑๒, ๗๔๖, ๘๙๖, 
๑๐๒๖; -(ปิตุฆาต), ๘๙๘ 

บิดามารดา, ๗๔๕–๗๔๖, ดู บิดามารดา; -*, ๘๖๘ 
บีบคั้น, ๙๔, ๑๒๓, ๖๓๑, ๖๗๘, ๖๓๒–๖๓๕, ดู ทุกข; -อโยนิ

โสมนสิการทําใหคนถูกความคิดบีบค้ัน, ๖๒๖ 
บีบคั้นกดดันขัดแยง, ๗๑, ๑๐๔ 
บีบบังคับ, ๖๘๐, ๙๕๗; -*, ๗๑๐ 
บีบเบียน, ๑๒๗ 
บุคคล, ๑๒๔, ๖๓๗, ดู สังคม,วินัย,ธรรม,แตกตางระหวาง

บุคคล; -การจัดลําดับองคธรรมในมรรคตามที่สัมพันธกัน

ในตัวบุคคล, ๕๕๑; -การถือวัตรขึ้นกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล, ๖๔๑; -การพัฒนาบุคคล, ๖๙๗–๖๙๘; -เกิด
ทุกขเกิดปญหาเพราะปฏิบัติผิดตอโลกและชีวิต, ๑๐๒๙; -
ควรมีความสุขอันชอบธรรม, ๑๐๖๒; -ความแตกตาง

ระหวางบุคคลเก่ียวกับความตองการทรัพย, ๗๓๖–๗๓๗; -

คุณคาของบุคคลผูเลิศคือเกิดประโยชนแกพหูชน, ๓๖๖; -
คุณสมบัติในดานความเขาใจอรรถธรรม, ๖๓๗; -จุดเชื่อม

บุคคลกับโลก, ๖๗๖; -ใชโยนิโสมนสิการตรวจสอบภูมิ

ปญญาของบุคคล(อ), ๖๘๐; -ไตรสิกขามองบุคคลใน

สภาพแวดลอมทางสังคม, ๕๕๒; -ทานใหเคารพสงฆมิใช

เคารพบุคคล, ๙๓๑; -ธรรมเนนที่บุคคล วินัยเนนท่ีระบบ

หรือสังคม, ๘๗๘, ๙๓๖; -บางแงเก่ียวกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล, ๖๕๓, ๖๗๐, ๖๕๐–๖๕๑; -บุคคล ผูท่ีไดรับ
ยกยองสูงสุดในพุทธศาสนา คือผูมีปญญา, ๕๘๘; -บุคคล
กับสังคมใครปรุงแตงใคร, ๖๙๘; -บุคคลต่างประเภท
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อทรัพย์, ๗๓๖; -บุคคลท่ีจะได้ผลในการ
ฟังสัทธรรม, ๕๘๖; -บุคคลที่เป็นสัปปายะในการเจริญ
กรรมฐาน(อ), ๘๑๑; -บุคคลมีคุณสมบัติเสมอกัน แตมีขอ

ตางอยางอื่นจึงไดรับผลไมเหมือนกัน, ๖๗๑; -ปจจัยแหง

สัมมาทิฏฐิท่ีเปนฝายภายในบุคคล, ๕๖๓, ดู โยนิโส

มนสิการ; -ปุคคลัญุตา, ๕๗๐; -ผลเสียจากการวุนวายกับ
เทวดาและอิทธิปาฏิหาริย, ๙๔๒; -พัฒนาการของบุคคล

ตั้งแตปฏิสนธิ, ๑๐๒๙; -ศรัทธาเปนอุปกรณสําคัญแตถา

กลายเปนการติดในบุคคล ก็กลายเปนอุปสรรคตองละ, 
๕๘๘, ๕๙๘–๖๐๑; -ส่ิงที่เช่ือมบุคคลกัลกัลยาณมิตรแลว

โยงสูโยนิโสมนสิการคือศรัทธา, ๖๘๒–๖๘๓; -หลักการที่วา
ควรคบบุคคลหรือไม, ๖๖๔; -หลักการท่ีวาควรคบบุคคล

หรือไม(อ), ๖๖๗; -องคมรรคขั้นศีลขยายออกเปนขอปฏิบัติ
ทั้งเพื่อบุคคลและเพื่อสังคม, ๗๑๑ 

บุคคลหาได้ยาก(ผู้ธรรมานุธรรมปฏิบัติ), ๖๔๐ 
บุคลิกภาพ, ๑๐๑, ๑๘๔, ๒๗๐, ๓๓๒, ๔๘๖, ๔๙๑, ๗๑๘, 

๗๘๘, ๑๐๐๘, ดู ภพ,อุปปตติภพ; -การกอบุคลิกภาพใน

กระบวนการปฏิจจสมุปบาท, ๑๘๔, ๑๘๖; -การใหผลของ
กรรมในระดับบุคลิกภาพ, ๒๓๘, ๒๕๘; -บุคลิกภาพของผู
บรรลุนิพพาน, ๓๔๓, ๓๗๖; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิเปล่ียน

บุคลิกภาพไดอยางมาก, ๖๙๓; -สติปฏฐานชวยใหมี

บุคลิกภาพใหม, ๗๗๒ 
บุคลิกลักษณะ, ๙๒๗ 
บุญ, ๖๖, ๑๗๒, ๑๘๘, ๒๔๑, ๓๑๗, ๕๐๖, ๕๓๗, ๖๘๙, ๗๓๔, 

๗๔๒, ๙๐๖, ๙๖๒, ๑๐๔๓, ๗๐๒–๗๐๓, ดู กุศลเทียบบาป
,อกุศล; -*, ๘๖๕; -การทําบุญดวยอวิชชากับการทําท่ีถูกตอง
, ๕๑๗; -การทําบุญแบบคากําไร, ๒๗๘; -ความหมายและ
ความตางจากกุศล, ๗๑๗; -ความเห็นผิดว่าบุญไม่มี, ๘๙๖; -
บัณฑิตไมทําบุญเพ่ือเห็นแกอามิสสุข, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -

บุญเปนชื่อของความสุข, ๑๐๒๓; -บุญเปนโลกียอํานวย

วิบากแกขันธ, ๒๕๒, ๖๘๙; -อริยสาวกทําบุญไมหวัง

ผลตอบแทน, ๘๘๘ 
บุญกรรม, ๒๕๓ 
บุญกิริยา: -ท่านสอนให้ไม่ประมาทในบุญกิริยา, ๕๓๖; -บุญ

กิริยาคือระบบผอนของไตรสิกขาเนน๒อัตถะแรกมุง



  ุ

สําหรับคฤหัสถ, ๕๓๙–๕๔๐; -บุญกิริยาเปนไวพจนหนึ่งของ
กุศลธรรม, ๕๓๙, ๕๓๖ 

บุญกิริยาวัตถุ(๓,๑๐), ๒๕๒, ๒๕๔, ๓๒๒, ๕๓๙–๕๔๐ 
บุญขัยมรณะ, ๒๕๓ 
บุญเขต, ๖๘๓ 
บุญธรรม(ไมเปนศัพททางธรรม), ๒๕๓ 
บุญบาป, ๖๙๑, ๗๑๘–๗๑๙; -(ไมติด), ๓๗๑ 
บุณฑริก(อุปมาไม่ติดโลก), ๕๘๑, ๙๗๐ 
บุตร, ๘๗, ๕๓๓, ๕๗๑, ๗๔๕, ๙๗๙; -(ต้องให้เรียน), ๗๔๖ 
บุตรคฤหบดี, ๕๙๕ 
บุตรธิดา, ๖๕๒, ๗๓๐; -*, ๘๖๘ 
บุตรภรรยา, ๕๗๓, ๗๔๓, ๗๔๖, ๗๓๗–๗๓๘; -ควรต้ังใหอยู

ในอารยวัฒิ๕, ๙๑๒ 
บุตรี, ๗๒๕ 
บุถุชน, ๕๒๕, ดูปุถุชน 
บุพกิจ(ของผูเขานิโรธสมาบัติ), ๔๘๕ 
บุพนิมิต: -กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็นบุพนิมิตของ

มรรคและโพชฌงค์, ๕๒๙, ๖๑๙, ๕๖๖; -สัมมาทิฏฐิเป็น
บุพนิมิตของการตรัสรู้อริยสัจ, ๖๘๘; -อัปปมาทเป็น
บุพนิมิตของอริยมรรค, ๗๖๐ 

บุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา, ๕๖๓–๖๐๖, ๖๐๗–๖๘๖ 
บุพภาค: -*, ๖๓๖; -การละนิวรณ๕เปนบุพภาคของอัปปนา

สมาธิ, ๕๖๐; -บุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทาเชื่อมตอบุคคล

กับโลก, ๖๗๖; -บุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทาในทางปฏิบัติ, 
๖๘๓; -โยนิโสมนสิการเปนบุพภาคของปญญา, ๑๐๑๖; -

ศรัทธาอยูในสวนบุพภาคของมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๒; -

อุปจารสมาธิเปนบุพภาคของอัปปนาสมาธิ, ๗๘๐ 
บุพภาคของการศึกษา, ๘๗๔, ๕๖๓–๖๐๖, ๖๐๗–๖๘๔ 
บุพเหต,ุ ๔๕๖ 
บุรุษ, ๔๘๗, ๗๒๖; -คนมีแต่ศรัทธาเหมือนบุรุษตาเดียว, ๖๐๑; 

-ความเพียรเร่ียวแรงของบุรุษ, ๗๕๕; -คู่บุรุษ4ในสาวกสงฆ์
, ๘๙๑; -อุปมาคนรอคําตอบอัพยากตปัญหาดังบุรุษต้องศร
ไม่ยอมถอนเกี่ยงรอคําตอบว่าใครยิง, ๘๔๗ 

บูชา, ๕๓๙, ๕๗๐, ๖๘๙, ๘๓๕, ๘๙๖, ๙๓๐, ๕๙๑–๕๙๒, 
๖๖๘–๖๖๙; -*, ๙๖๕; -การบูชาจะดีก็เพราะทํากรรมดี, 
๓๑๘; -คนบูชาเทวดา เทวดาก็บูชาคน, ๙๖๒; -เทพพรหม
บูชามนุษยที่ฝกอบรมแลว, ๘๖๔, ๙๕๓, ๙๖๕ 

บูชาธรรม, ๔๐๗ 
บูชาไฟ, ๗๑๑, ๙๔๔ 
บูชายัญ, ๒, ๖, ๒๖๐, ๒๖๒, ๓๙๘, ๔๐๕, ๙๔๔, ๙๕๔, ๙๖๖–

๙๖๘, ดู มหายัญ; -*, ๙๖๒, ๙๖๕ 
เบญจขันธ, ๓๘๖ 
เบญจกัลยาณธรรม, ๗๒๗ 

เบญจขันธ, ๗๒, ๗๘, ๑๓๙, ๔๐๙, ๔๗๘, ดู ขันธ; -*, ๙๘๓; -
บุญเปนโลกียอํานวยผลแกเบญจขันธ, ๒๕๑; -เบญจขันธ์
ว่างเปล่าดังฟองน้ําเป็นต้น, ๖๓๐ 

เบญจโครส: -*, ๕๗๙ 
เบญจธรรม(คู่กับเบญจศีล), ๗๒๗ 
เบญจศีล, ๔๒๒, ๗๑๑, ๘๙๕; -(=อริยธรรม), ๙๑๓; -(คูกับ

เบญจธรรม), ๗๒๗, ดู ศีล ๕ 
เบาใจ,ความ, ๗๔ 
เบิกบาน, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๒๐, ๑๒๒, ๑๒๗, ๕๓๔, ๕๔๖, ๗๔๘, 

๗๘๕, ๗๙๗, ๘๕๐, ๘๖๒, ๘๖๘, ๘๗๖, ๘๗๗, ๙๑๑ 
เบียดเบียน, ๑๒๓, ๑๒๕, ๕๒๗, ๕๓๕, ๕๓๙, ๕๔๑, ๕๗๒, 

๕๘๔, ๖๘๐, ๖๘๖, ๗๐๘, ๗๑๕, ๗๒๒, ๗๔๗, ๗๘๒, 
๗๙๕, ๘๒๔, ๘๗๐, ๕๙๑, ๖๔๖–๖๔๗, ดู ศีล; -การไม

เบียดเบียนตนเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง, ๑๐๖๖; -

เกณฑต่ําท่ีสุดของศีลคือการไมเบียดเบียน, ๘๖๘; -
เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นเกณฑ์ตัดสินกรรมดีกรรมชั่ว
อย่างหน่ึง, ๒๖๗; -ผลกรรมแห่งการเบียดเบียนสัตว์, ๒๘๓; 
-มนุษยเบียดเบียนกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; -อันธพาลปุถุชน
พรอมท่ีจะเบียดเบียนใครๆเพื่อเห็นแกตน, ๘๖๕ 

เบื่อ,เบื่อหน่าย, ๗๔๗, ๘๓๔, ๘๔๕, ๘๕๐, ๘๖๑, ๘๖๖, ๙๘๖, 
๑๐๒๔, ๑๐๖๕; -เพราะในโลกมีอาทีนวะ ความเบื่อหน่าย
จึงมีได,้ ๖๔๓ 

เบื้องหน้า, ๖๔๔, ๖๗๐, ดู สัมปรายิกัตถะ,ทิศเบื้องหนา 
แบก(อุปมาธรรมกับแพ), ๕๓๑ 
แบงปน, ๘๘๓, ดู ทาน,จาคะ; -การปฏิบัติตอทรัพยของกาม

โภคี๑๐, ๖๗๑–๖๗๒; -คุณลักษณะของโสดาบัน, ๘๘๗, 
๘๙๓, ๙๐๐, ๙๑๑, ๙๐๕–๙๐๖ 

แบบแผน, ๕๒๗, ๕๔๖, ๕๖๙, ๖๓๒, ๙๒๑, ดู วินัย; -*, ๘๐๘; -
การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน, ๘๐๓–๘๑๒; -แบบ

แผนการดําเนินชีวิต=พุทธจริยธรรม, ๕๓๔; -แบบแผนของ
อริยชน, ๑๐๔๗, ดู อริยวินัย 

แบบอยาง, ๖๘๔, ๖๙๖; -วิภัชชวาทเปนแบบอยางของการ

ตรงไปตรงมา, ๖๗๒; -หลักของวินัยอยางหน่ึงคือการทํา

เพื่อเปนแบบอยางแกอนุชน, ๙๒๐ 
โบกขรณี, ๖๕๑; -*, ๘๙๙ 
โบราณ, ๑๐๘ 
โบราณาจารย, ๗๖๗ 
ใบกลวย(อุปมา): -*, ๗๖๗ 
ใบคา(อุปมาคบคนช่ัว), ๕๖๘ 
ใบประดูลาย(อุปมาสิ่งท่ีสอน), ๘๔๘ 
ใบไม้, ๕๓๑; -(อุปมาคบคน), ๕๖๘ 
ใบสําคัญ(ตัวอยางพฤติกรรมตัณหา-ฉันทะ), ๑๐๑๓ 
ปกครอง, ๑๒๕, ๑๔๙, ๒๑๐, ๕๙๗, ๖๕๘, ๙๓๓, ๑๐๒๒, 

๑๐๒๗, ดู วินัย; -*, ๗๙๒; -การปกครองเปนงานอยางหนึ่ง
ของพระอรหันต, ๓๖๙; -ตัวอยางพฤติกรรมของผูปกครอง

๑๒๓๘  พุทธธรรม 

 

๘๒๗, ๘๗๓, ๕๙๓, ๖๔๙–๖๕๐, ดู ศีล; -การไมเบียดเบียน
ตนเปนการปฏิบัติธรรมอยางหน่ึง, ๑๐๗๑; -เกณฑต่ําที่สุด
ของศีลคือการไมเบียดเบียน, ๘๗๑; -เบียดเบียนตนและ
ผู้อื่นเป็นเกณฑ์ตัดสินกรรมดีกรรมชั่วอย่างหนึ่ง, ๒๖๘; -
ผลกรรมแห่งการเบียดเบียนสัตว์, ๒๘๔; -มนุษยเบียดเบียน
กันเพราะกาม, ๑๐๓๖; -อันธพาลปุถุชนพรอมที่จะ

เบียดเบียนใครๆเพื่อเห็นแกตน, ๘๖๘ 
เบื่อ,เบื่อหน่าย, ๗๕๐, ๘๓๗, ๘๔๘, ๘๕๓, ๘๖๔, ๘๖๙, ๙๘๙, 

๑๐๒๙, ๑๐๗๐; -เพราะในโลกมีอาทีนวะ ความเบื่อหน่าย
จึงมีได้, ๖๔๖ 

เบื้องหน้า, ๖๔๗, ๖๗๓, ดู สัมปรายิกัตถะ,ทิศเบ้ืองหนา 
แบก(อุปมาธรรมกับแพ), ๕๓๓ 
แบงปน, ๘๘๖, ดู ทาน,จาคะ; -การปฏิบัติตอทรัพยของกาม

โภคี10, ๖๗๔–๖๗๕; -คุณลักษณะของโสดาบัน, ๘๙๐, 
๘๙๖, ๙๐๓, ๙๑๔, ๙๐๘–๙๐๙ 

แบบแผน, ๕๒๙, ๕๔๘, ๕๗๑, ๖๓๕, ๙๒๔, ดู วินัย; -*, ๘๑๑; -
การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน, ๘๐๖–๘๑๕; -แบบ

แผนการดําเนินชีวิต=พุทธจริยธรรม, ๕๓๖; -แบบแผนของ
อริยชน, ๑๐๕๒, ดู อริยวินัย 

แบบอยาง, ๖๘๗, ๖๙๙; -วิภัชชวาทเปนแบบอยางของการ

ตรงไปตรงมา, ๖๗๕; -หลักของวินัยอยางหน่ึงคือการทําเพื่อ
เปนแบบอยางแกอนุชน, ๙๒๓ 

โบกขรณี, ๖๕๔; -*, ๙๐๒ 
โบราณ, ๑๐๘ 
โบราณาจารย, ๗๗๐ 
ใบกลวย(อุปมา): -*, ๗๗๐ 
ใบคา(อุปมาคบคนช่ัว), ๕๗๐ 
ใบประดูลาย(อุปมาส่ิงที่สอน), ๘๕๑ 
ใบไม้, ๕๓๓; -(อุปมาคบคน), ๕๗๐ 
ใบสําคัญ(ตัวอยางพฤติกรรมตัณหา-ฉันทะ), ๑๐๑๖ 
ปกครอง, ๑๒๖, ๑๕๐, ๒๑๑, ๖๐๐, ๖๖๑, ๙๓๖, ๑๐๒๗, 

๑๐๓๒, ดู วินัย; -*, ๗๙๕; -การปกครองเปนงานอยางหนึ่ง
ของพระอรหันต, ๓๗๑; -ตัวอยางพฤติกรรมของผูปกครอง
ที่มีฉันทะ, ๑๐๒๗; -ถาเขาใจสาระของวินัยแลวก็เอามา

จัดการปกครองบานเมืองได, ๕๔๙; -ธรรมของจักรพรรดิ, 
๕๔๙, ๗๓๖, ๘๗๔; -ในพุทธกาล ชมพูทวีปมีการปกครอง2
แบบและทาทีพุทธบางอยางตอการปกครอง, ๗๕๖; -วิธี
ปกครองโดยสงฆ, ๙๓๓–๙๓๔; -วิวัฒนาการของสังคมใน

การเกิดมีผูปกครอง, ๒๑๑, ๘๘๐; -วิวัฒนาการของสังคม
ในการเกิดมีผูปกครอง(อ), ๗๕๕; -หนาที่ของผูปกครอง

เก่ียวกับทรัพย, ๗๕๕; -อโศกมหาราชและขัตติยราช

ประเพณีไทย, ๘๗๔ 
ปกิณณกเจตสิก, ๒๗, ๙๘๒ 
ปกิณณกโสภณเจตสิก, ๒๗ 
ปกิณณกอกุศลเจตสิก, ๒๗ 
ปกิรณกทุกข:์ -*, ๘๗ 

ปคุณ, ๒๔๘ 
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ: -*, ๓๓๕ 
ปญฺญุตฺตรา, ๘๔๕ 
ปฎิปกษ, ๖๘ 
ปฏิกิริยา, ๑๑๔, ๗๗๓, ๗๗๖; -ปฏิกิริยาตอกามสุข, ๑๐๗๐–

๑๐๗๓ 
ปฏิกูล, ๓๗๓, ๖๘๐, ๘๐๙ 
ปฏิกูลมนสิการ, ๖๘๐, ๗๖๘ 
ปฏิฆนิมิต: -*, ๘๓๗ 
ปฏิฆสัญญา, ๔๑๔, ๑๐๓๐ 
ปฏิฆะ, ๑๘๙, ๒๒๘; -(สังโยชน), ๔๑๓; -*, ๔๑๐, ๔๗๕ 
ปฏิฆานุสัย, ๑๗๐, ๓๗๖, ๔๗๐ 
ปฏิจจสมุปบัน, ๔๖๙, ๕๐๘ 
ปฏิจจสมุปบันธรรม, ๒๐๔, ๒๐๖, ๔๕๐, ๔๖๙, ๕๐๓ 
ปฏิจจสมุปบาท, ๖๒, ๓๔๓, ๔๑๐, ๔๓๕, ๔๕๖, ๔๖๕, ๕๑๕, 

๕๒๐, ๖๐๔, ๖๒๗, ๖๓๕, ๖๘๙, ๘๗๗, ๘๘๖, ๘๙๔, ๙๑๐, 
๙๘๘, ๕๒๐–๕๒๑, ๕๒๓–๕๒๔, ดู ปจจยาการ,อิทัปปจจย
ตา; -*, ๔๗๒; -กรรมในฐานะสวนหน่ึงแหงปฏิจจสมุปบาท, 
๑๗๗, ๒๓๕, ๒๔๒, ๓๐๓, ๓๒๑; -เขาใจหลักปฏิจจสมุป
บาทแลวไดประโยชนจากหลักกรรม, ๒๙๐; -ความ
รูปฏิจจสมุปบาทเปนสัมมาทิฏฐิ, ๖๙๒; -คําจํากัดความ
และความหมายหัวขอองคธรรมของปฏิจจสมุปบาท, ๒๓๑; 
-โดยตรง, ๑๙๔; -ตัวอยางปฏิจจสมุปบาทแหงการกอทุกข

จากกาม, ๑๐๓๔; -ปฏิจจสมุปบาทที่เร่ิมจากอโยนิโส

มนสิการ, ๖๒๖–๖๒๘; -ปฏิจจสมุปบาทเทียบกับอริยสัจ, 
๘๕๔–๘๕๗; -ปฏิจจสมุปบาทแนวดับทุกขท่ีตางออกไป, 
๕๑๙–๕๒๕; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา
, ๘๕๖; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมิจฉาปฏิปทาและสัมมา

ปฏิปทา, ๕๑๙; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะสมุทัยแบบ

กระบวนการหลังโรง, ๖๘๙, ๘๕๕, ๘๖๔, ดู ปฏิจจสมุป

บาทสมุทยวาร; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะสมุทัยแบบ

กระบวนการหลังโรง(อ), ๖๓๘; -ปฏิจจสมุปบาทเปนกฏ

ธรรมชาติ, ๖๒, ๑๕๓, ๕๑๕–๕๑๖; -ปฏิจจสมุปบาทเปน

กระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจและเปนเนื้อหาทาง

วิชาการ, ๘๕๖–๘๕๗; -ปฏิจจสมุปบาทเปนธรรมที่

พระพุทธเจาตรัสรูคูกับนิพพาน, ๑๕๔, ๓๓๗, ๘๕๗, ๘๕๓–
๘๕๔; -ปฏิจจสมุปบาทเปนไปไดในขณะจิตเดียว, ๑๕๘; -

ปฏิจจสมุปบาทฝายดับคือความหมายของนิโรธ, ๘๕๔–
๘๕๖, ดู ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร; -เปนกฏเดียวกับไตร

ลักษณ, ๖๒, ๖๘๙; -เปนวิภัชชวิธีแบบหนึ่ง(อ), ๖๓๒; -ผู้ใด
เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม, ๑๕๓; -ลึกซึ้งเข้าใจยาก, 
๑๕๔; -ลึกซ้ึงเขาใจยากมาก, ๘๕๔; -วิธีคิดแบบปฏิจจสมุป
บาท, ๖๓๑, ๖๖๖; -สรุปผลการปฏิบัติสติปฏฐานตาม

แนวปฏิจจสมุปบาท, ๗๗๔–๗๗๕; -หลักแจงหัวขอหรือ

หลักประยุกต, ๑๕๕; -หลักท่ัวไป, ๑๕๕ 
ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร. ดู ปฏิจจสมุปบาท 



 
ดัชนี  ๑๒๓๙ 

ที่มีฉันทะ, ๑๐๒๒; -ถาเขาใจสาระของวินัยแลวก็เอามา

จัดการปกครองบานเมืองได, ๕๔๗; -ธรรมของจักรพรรดิ, 
๕๔๗, ๗๓๓, ๘๗๑; -ในพุทธกาล ชมพูทวีปมีการปกครอง
๒แบบและทาทีพุทธบางอยางตอการปกครอง, ๗๕๓; -วิธี
ปกครองโดยสงฆ, ๙๓๐–๙๓๑; -วิวัฒนาการของสังคมใน

การเกิดมีผูปกครอง, ๒๑๐, ๘๗๖; -วิวัฒนาการของสังคม
ในการเกิดมีผูปกครอง(อ), ๗๕๒; -หนาที่ของผูปกครอง

เก่ียวกับทรัพย, ๗๕๒; -อโศกมหาราชและขัตติยราช

ประเพณีไทย, ๘๗๑ 
ปกิณณกเจตสิก, ๒๗, ๙๗๙ 
ปกิณณกโสภณเจตสิก, ๒๗ 
ปกิณณกอกุศลเจตสิก, ๒๗ 
ปกิรณกทุกข:์ -*, ๘๗ 
ปคุณ, ๒๔๗ 
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ: -*, ๓๓๓ 
ปญฺญุตฺตรา, ๘๔๒ 
ปฎิปกษ, ๖๘ 
ปฏิกิริยา, ๑๑๔, ๗๗๐, ๗๗๓; -ปฏิกิริยาตอกามสุข, ๑๐๖๕–

๑๐๖๘ 
ปฏิกูล, ๓๗๑, ๖๗๗, ๘๐๖ 
ปฏิกูลมนสิการ, ๖๗๗, ๗๖๕ 
ปฏิฆนิมิต: -*, ๘๓๔ 
ปฏิฆสัญญา, ๔๑๒, ๑๐๒๕ 
ปฏิฆะ, ๑๘๘, ๒๒๗; -(สังโยชน), ๔๑๑; -*, ๔๐๘, ๔๗๓ 
ปฏิฆานุสัย, ๑๖๙, ๓๗๔, ๔๖๘ 
ปฏิจจสมุปบัน, ๔๖๗, ๕๐๖ 
ปฏิจจสมุปบันธรรม, ๒๐๓, ๒๐๕, ๔๔๘, ๔๖๗, ๕๐๑ 
ปฏิจจสมุปบาท, ๖๒, ๓๔๑, ๔๐๘, ๔๓๓, ๔๕๔, ๔๖๓, ๕๑๓, 

๕๑๘, ๖๐๑, ๖๒๔, ๖๓๒, ๖๘๖, ๘๗๔, ๘๘๓, ๘๙๑, ๙๐๗, 
๙๘๕, ๕๑๘–๕๑๙, ๕๒๑–๕๒๒, ดู ปจจยาการ,อิทัปปจจย
ตา; -*, ๔๗๐; -กรรมในฐานะสวนหนึ่งแหงปฏิจจสมุปบาท, 
๑๗๖, ๒๓๔, ๒๔๑, ๓๐๑, ๓๑๙; -เขาใจปฏิจจสมุปบาทแลว
ไดประโยชนจากหลักกรรม, ๒๘๘; -ความรูปฏิจจสมุป
บาทเปนสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๙; -คําจํากัดความและ

ความหมายหัวขอองคธรรมของปฏิจจสมุปบาท, ๒๓๐; -

โดยตรง, ๑๙๓; -ตัวอยางปฏิจจสมุปบาทแหงการกอทุกข

จากกาม, ๑๐๒๙; -ปฏิจจสมุปบาทที่เริ่มจากอโยนิโส

มนสิการ, ๖๒๓–๖๒๕; -ปฏิจจสมุปบาทเทียบกับอริยสัจ, 
๘๕๑–๘๕๔; -ปฏิจจสมุปบาทแนวดับทุกขที่ตางออกไป, 
๕๑๗–๕๒๓; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรม
เทศนา, ๘๕๓; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมิจฉาปฏิปทาและ

สัมมาปฏิปทา, ๕๑๗; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะสมุทัยแบบ

กระบวนการหลังโรง, ๖๘๖, ๘๕๒, ๘๖๑, ดู ปฏิจจสมุป

บาทสมุทยวาร; -ปฏิจจสมุปบาทในฐานะสมุทัยแบบ

กระบวนการหลังโรง(อ), ๖๓๕; -ปฏิจจสมุปบาทเปนกฏ

ธรรมชาติ, ๖๒, ๑๕๒, ๕๑๓–๕๑๔; -ปฏิจจสมุปบาทเปน

กระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจและเปนเนื้อหาทาง

วิชาการ, ๘๕๓–๘๕๔; -ปฏิจจสมุปบาทเปนธรรมที่

พระพุทธเจาตรัสรูคูกับนิพพาน, ๑๕๓, ๓๓๕, ๘๕๔, ๘๕๐–
๘๕๑; -ปฏิจจสมุปบาทเปนไปไดในขณะจิตเดียว, ๑๕๗; -
ปฏิจจสมุปบาทฝายดับคือความหมายของนิโรธ, ๘๕๑–
๘๕๓, ดู ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร; -เปนกฏเดียวกับไตร

ลักษณ, ๖๒, ๖๘๖; -เปนวิภัชชวิธีแบบหนึ่ง(อ), ๖๒๙; -ผู้ใด
เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม, ๑๕๒; -ลึกซึ้งเข้าใจยาก, 
๑๕๓; -ลึกซึ้งเขาใจยากมาก, ๘๕๑; -วิธีคิดแบบปฏิจจสมุป
บาท, ๖๒๘, ๖๖๓; -สรุปผลการปฏิบัติสติปฏฐานตาม

แนวปฏิจจสมุปบาท, ๗๗๑–๗๗๒; -หลักแจงหัวขอหรือ

หลักประยุกต, ๑๕๔; -หลักท่ัวไป, ๑๕๔ 
ปฏิจจสมุปบาท สมุทยวาร, ๒๒๙, ๓๒๗, ๕๑๓, ดูปฏิจจสมุป

บาท; -(๔ แบบ); -*, ๓๒๙ 
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร, ๒๒๙, ๕๑๓, ๘๕๑–๘๕๓, ดู 

ปฏิจจสมุปบาท 
ปฏิจฉันนทุกข, ๘๖ 
ปฏิญาณ(พระพุทธเจ้า): -ดวยการมีอธิเทวญาณทัศนะ, ๙๕๓–

๙๕๕; -ด้วยการรู้ประจักษ์คุณโทษทางออกของโลกและ
อุปาทานขันธ์ ๕, ๖๔๓; -ด้วยความหยั่งรู้อริยสัจ๔, ๔๖๐, 
๘๔๖, ๘๕๖; -ปฏิญาณการตรัสรู้ด้วยความชํานาญในอนุ
ปุพพวิหารสมาบัติ๙, ๔๕๓; -ปฏิญาณวาไมวกกลับหากาม

เพราะรูคุณโทษทางออกของกามและประสบปติสุขที่

ประณีตกวา, ๖๔๔–๖๔๕ 
ปฏิบัติ, ๘๗๓, ๕๖๙–๕๗๐, ดู ปฏิบัติธรรม,ภาวนา,ปฏิปทา; -

การเปนอยูในขณะปจจุบันคือคิดในทางปฏิบัติกิจหรือ

เก่ียวกับการปฏิบัติได, ๖๕๙, ๖๕๕–๖๕๖; -กิจตอมรรคคือ
การปฏิบัติหรือภาวนา, ๖๓๕, ๑๑๕๔; -ธรรม, ๘๗๖–๑๑๕๐; 
-ธรรมขั้นปฏิบัติสําหรับปฏิบัติหรือภาคปฏิบัติทั้งหมด=

มรรค=มัชฌิมาปฏิปทา, ๘๖๗, ๖๘๕–๖๘๖; -ปฏิบัติโดยรู

จุดหมายจึงจะเปนทางสายกลาง, ๖๔๐; -ปฏิบัติถูกตองตอง
เปนไปตามหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติ, ๖๓๖; -พิจารณาว่าสิ่ง
ใดควรถือปฏิบัติหรือไม่ตามหลักกาลามสูตร, ๕๙๐; -ไม่ว่า
คฤหัสถ์ไม่ว่าบรรพชิตจะสําเร็จผลหรือไม่อยู่ที่ปฏิบัติถูกหรือ
ผิด, ๖๖๙; -สงฆคือหมูชนผูปฏิบัติตามมรรค, ๖๘๔; -หลัก
ปฏิบัติเพื่อความดับทุกขโดยใจความ, ๘๗๗ 

ปฏิบัติการ: -คุณธรรมในใจกับจริยธรรมภาคปฏิบัติการ, ๗๐๙; 
-ปฏิบัติการแกปญหา. ดูมรรค; -ปฏิบัติการของผูเสวยกาม
ในสังคม, ๑๐๒๙; -ปญญาภาคปฏิบัติการ, ๗๗๗–๗๗๘; -
ภาคปฏิบัติการของโยนิโสมนสิการ, ๖๒๗; -มรรควาโดย

ปฏิบัติการ, ๘๓๙ 
ปฏิบัติคลอยตามอรรค. ดูโยนิโสมนสิการ 
ปฏิบัติคลอยตามอรรถ: -*, ๖๓๖ 
ปฏิบัติงาย(สุขา ปฏิปทา), ๘๔๑ 
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ปฏิบัติตามลําดับข้ัน. ดู อนุปุพพปฏิปทา; -*, ๕๙๕ 
ปฏิบัติธรรม, ๕๓๓, ๕๔๐, ๕๕๑, ๕๖๒, ๕๗๗, ๕๘๒, ๕๘๘, 

๖๔๘, ๗๐๖, ๗๑๕, ๗๑๖, ๗๓๕, ๗๖๔, ๗๘๐, ๘๐๓, ๘๒๔, 
๘๒๘, ๘๓๐, ๘๖๖, ๘๖๗, ๙๙๙, ๑๐๐๖, ๑๐๐๙, ๑๐๒๓, 
๑๐๒๔, ๑๐๒๕, ๑๐๓๓, ๙๗๙–๙๘๑, ๕๕๕–๕๕๖, ๖๔๐–
๖๔๑, ๗๕๖–๗๕๗, ๗๙๒–๗๙๓, ๗๙๘–๗๙๙; -*, ๙๙๗; -
การปฏิบัติธรรมท่ีสําเร็จ แยกเปนปฏิปทา4, ๘๔๐; -การ

ปฏิบัติธรรมมีขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา, ๘๐๐; -ข้ันตอนของ

ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม, ๕๘๔–๕๘๖; -ความสุข

เปนสาระจําเปนของการปฏิบัติธรรม, ๑๐๕๘; -ในการปฏิบัติ  

เม่ือพูดถึงสติก็เล็งถึงปญญาดวย, ๗๗๕; -ปฏิบัติธรรมตอง
รูจุดหมายและความสัมพันธของธรรมน้ันๆใหเปนไปตาม

อรรถธรรมสัมพันธ และธรรมานุธรรมปฏิบัติ, ๕๓๖, ๕๓๑–
๕๓๒, ๖๓๖–๖๓๗; -ปฏิบัติธรรมตองรูจุดหมายและ

ความสัมพันธของธรรมน้ันๆใหเปนไปตามอรรถธรรมสัมพันธ 

และธรรมานุธรรมปฏิบัติ(อ), ๕๗๔; -ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร

(แงหน่ึง), ๙๓๙; -ปฏิบัติธรรมใหถูก ตองใหอริยสัจแตละขอ
ตรงกับกิจของมัน, ๘๕๔; -ปฏิบัติผิดหลักพุทธธรรม เพราะ

เขาใจความคิดขณะปจจุบันผิด, ๖๕๓–๖๕๔; -ผูให

การศึกษาหรือสอนการปฏิบัติธรรมมีหนาที่ปลุกฉันทะ, 
๑๐๒๑; -โยนิโสมนสิการแบบที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติ

ธรรม, ๖๒๗; -ระบบปฏิบัติธรรมท่ีครบถวนคือไตรสิกขา, 
๕๔๔; -ศรัทธาในกระบวนการปฏิบัติธรรม, ๕๘๗–๕๘๙; -
สัมมาทิฏฐิเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติธรรม, ๕๖๓; -

สําหรับคฤหัสถผอนลงมาโดยให วิธีการสอดคลองกับ

จุดหมายเปนระบบบุญกิริยา, ๕๓๙–๕๔๐ 
ปฏิบัติธรรมถูกหลัก. ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัต ิ
ปฏิบัติธรรมนอยคลอยแกธรรมใหญ. ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัต ิ
ปฏิบัติธรรมหลักยอยคลอยแกหลักใหญ. ดู ธรรมานุธรรม

ปฏิบัต ิ
ปฏิบัติบูชา, ๘๓๕ 
ปฏิบัติผิด(มิจฉาปฏิบัติ), ๔๘๘ 
ปฏิบัติยาก(ทุกขา ปฏิปทา), ๘๔๑ 
ปฏิปทา, ๑๓๙, ๕๔๑, ๖๒๕, ๗๖๖, ๘๕๐, ๘๙๗, ๘๙๙, ดู 

ปฏิบัติ,ปฏิบัติธรรม,ขอปฏิบัติ,มรรค; -*, ๖๓๖, ๘๙๙; -การ
กาวจากสภาวธรรม(นิโรธ)สูปฏิปทา(มรรค), ๕๑๖; -เข้าสู่
ปฏิปทาที่ไม่ผิดพลาด, ๗๐๙; -ความหมายของปฏิปทา, 
๕๑๔; -ปฏิปทา2 มิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทา, ๕๑๖; -
ปฏิปทา๒; กรานและเกรียม(อ), ๕๒๗, ๖๔๑; -ปฏิปทาของ
ชาวพุทธมีความสุข, ๑๐๖๐; -ปฏิปทาของพระสงฆ

รายละเอียดไมตองเหมือนกัน, ๗๙๒; -ปฏิปทาของเศรษฐี

ชาวพุทธ(อ), ๗๕๒; -ปฏิปทาเพื่อละฉันทะ, ๑๐๑๑; -
ปฏิปทาสู่สมุทัยและนิโรธแห่งเวทนา, ๔๖๑; -ปฏิปทาใหถึง
นิโรธ(ใหถึงความดับทุกขหรือทุกขนิโรธ). ดู มรรค; -อิทธิ

บาท=ปฏิปทาสูอิทธิและมรรค=ปฏิปทาใหถึงอิทธิบาท

ภาวนา, ๘๐๑–๘๐๒ 
ปฏิปทา๔(ตัวการ=อินทรีย๕), ๘๒๙, ๘๔๐ 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ, ๔๗๘, ๖๓๙ 
ปฏิปปสสัทธินิโรธ,ปฏิปสสัทธินิโรธ, ๔๐๒, ๘๖๓ 
ปฏิปปัสสัทธิวิมุตติ,ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ, ๔๓๙ 
ปฏิปกษ, ๙๔๘; -(ของนิวรณ), ๘๒๘; -(สมาธิ), ๗๘๓–๗๘๔ 
ปฏิปัสสนา(อานาปานสติ): -*, ๘๒๐ 
ปฏิปัสสัทธิ(นิพพาน), ๓๓๗ 
ปฏิปุจฉาพยากรณ, ๖๖๖–๖๖๗ 
ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา, ๖๖๖ 
ปฏิผล: -*, ๙๒๕ 
ปฏิภาคนิมิต. ดู นิมิต; -กรรมฐานใดใหสําเร็จไดและเหตุผลที่

ใหสําเร็จไดหรือไมได, ๘๑๑–๘๑๒; -เกิดในอุปจารสมาธิ

และเสพตอไปในอัปปนาภาวนา, ๗๘๐, ๘๑๑, ๘๑๙–๘๒๐ 
ปฏิภาณ, ๕๖๘, ๕๖๙, ๘๙๔; -(เอตทัคคะ)(อ), ๓๖๘ 
ปฏิรูปเทสวาส, ๒๗๑ 
ปฏิลาภฉันทะ: -*, ๙๘๗ 
ปฏิโลม, ๔๕๓, ๔๗๔, ๖๐๑, ๘๕๐ 
ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท, ๑๕๔ 
ปฏิวัติ: -*, ๗๑๑ 
ปฏิเวธอริยะ: -*, ๔๐๔ 
ปฏิสงฺขา โยนิโส: -*, ๖๔๗, ๑๐๓๖ 
ปฏิสนธิ, ๑๗๔, ๒๓๒, ๓๒๑; -*, ๓๙๓ 
ปฏิสนธิปุนภพ: -*, ๑๘๒ 
ปฏิสนธิวิญญาณ, ๑๗๓ 
ปฏิสังขรณ์, ๑๔๙ 
ปฏิสังขา: -*, ๖๒๑ 
ปฏิสังขาญาณ,ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ, ๔๗๙ 
ปฏิสังขาโย: -*, ๙๙๘ 
ปฏิสัญจิกขณา: -*, ๖๒๑ 
ปฏิสัมภิทัปปัตตะ, ๔๑๙ 
ปฏิสัมภิทา(๔), ๔๑๙; -*, ๓๖๘, ๔๑๘; -แสดงความสําคัญ

ของการเข้าใจอรรถสัมพันธ์, ๖๓๗ 
ปฏิเสธ, ๗๔; -ความหมายเชิงปฏิเสธของสติ, ๗๕๙, ๗๖๓; -

เหตุผลที่คําจํากัดความศีลเปนความปฏิเสธ, ๗๑๔–๗๑๗; -
เหตุผลที่ปฏิเสธลัทธิผิดหลักกรรม๓, ๘๖๐ 

ปฏิเสวนา, ๖๔๖ 
ปฐพี, ๗๔๕ 
ปฐมฌาน, ๔๐๐, ๔๐๑, ๔๒๔, ๔๒๗, ๔๔๗, ๔๔๙, ๔๕๘, ๖๐๒, 

๗๗๙, ๗๘๒, ๘๔๑, ๘๕๑, ๑๐๒๔, ๑๐๔๘, ๑๐๖๑, ๘๒๑; -
*, ๔๒๘, ๔๓๕, ๔๓๖, ๔๕๗, ๘๘๔, ๘๙๘; -ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติ, ๘๑๙–๘๒๐; -ถาไมไดฌานมากอนพอถึงอริยมรรค
ยอมได, ๔๕๘; -เปนขั้นเริ่มรูปาวจรสมาธิ, ๘๑๑; -สิทธิธัตถ
กุมารได้แต่ยังเยาว์, ๑๐๖๐; -สิทธิธัตถกุมารไดแตยังเยาว

๑๒๔๐  พุทธธรรม 

 

ปฏิลาภฉันทะ: -*, ๙๙๐ 
ปฏิโลม, ๔๕๕, ๔๗๖, ๖๐๔, ๘๕๓ 
ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท, ๑๕๕ 
ปฏิวัติ: -*, ๗๑๔ 
ปฏิเวธอริยะ: -*, ๔๐๖ 
ปฏิสงฺขา โยนิโส: -*, ๖๕๐, ๑๐๔๑ 
ปฏิสนธิ, ๑๗๕, ๒๓๓, ๓๒๓; -*, ๓๙๕ 
ปฏิสนธิปุนภพ: -*, ๑๘๓ 
ปฏิสนธิวิญญาณ, ๑๗๔ 
ปฏิสังขรณ์, ๑๕๐ 
ปฏิสังขา: -*, ๖๒๔ 
ปฏิสังขาโย: -*, ๑๐๐๑ 
ปฏิสังญาณ,ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ, ๔๘๑ 
ปฏิสัญจิกขณา: -*, ๖๒๔ 
ปฏิสัมภิทัปปัตตะ, ๔๒๑ 
ปฏิสัมภิทา: -*, ๓๗๐ 
ปฏิสัมภิทา 4, ๔๒๑; -*, ๔๒๐ 
ปฏิสัมภิทา(4): -แสดงความสําคัญของการเข้าใจ

อรรถสัมพันธ์, ๖๔๐ 
ปฏิเสธ, ๗๔; -ความหมายเชิงปฏิเสธของสติ, ๗๖๒, ๗๖๖; -

เหตุผลที่คําจํากัดความศีลเปนความปฏิเสธ, ๗๑๗–๗๒๐; -
เหตุผลท่ีปฏิเสธลัทธิผิดหลักกรรม3, ๘๖๓ 

ปฏิเสวนา, ๖๔๙ 
ปฐพี, ๗๔๘ 
ปฐมฌาน, ๔๐๒, ๔๐๓, ๔๒๖, ๔๒๙, ๔๔๙, ๔๕๑, ๔๖๐, ๖๐๕, 

๗๘๒, ๗๘๕, ๘๔๔, ๘๕๔, ๑๐๒๙, ๑๐๕๓, ๑๐๖๖, ๘๒๔; -
*, ๔๓๐, ๔๓๗, ๔๓๘, ๔๕๙, ๘๘๗, ๙๐๑; -ข้ันตอนของการ
ปฏิบัติ, ๘๒๒–๘๒๓; -ถาไมไดฌานมากอนพอถึงอริยมรรค
ยอมได, ๔๖๐; -เปนขั้นเริ่มรูปาวจรสมาธิ, ๘๑๔; -สิทธิธัตถ
กุมารได้แต่ยังเยาว์, ๑๐๖๕; -สิทธิธัตถกุมารไดแตยังเยาว

(อ), ๘๑๗; -องคฌาน, ๔๒๖, ๘๒๙–๘๓๐; -อาสวักขัยใน
ปฐมฌาน, ๔๔๕ 

ปฐมฌานวิปสสนาปญญา, ๔๘๕ 
ปฐมฌานสุข, ๑๐๒๙ 
ปฐมทัศนแหงนิพพาน(=โสดาปตติมรรค), ๘๘๙ 
ปฐมเทศนา, ๕๒๗, ๘๕๗ 
ปฐมยาม, ๔๕๓ 
ปฐมวัย, ๖๕๙, ๗๖๑ 
ปฐว,ี ๔๐, ๓๙๒, ๘๐๗ 
ปฐวีธาตุ, ๒๖ 
ปณิธาน,ประณิธาน, ๓๒๐, ๔๒๔ 
ปณิธิ: -*, ๙๘๑ 
ปณีตะ(นิพพาน), ๕๐๗ 
ปตฺต,ปตฺต,ิ ๔๘๓ 
ปตฺถนา(ความปรารถนา)2, ๙๗๔ 
ปถ: -*, ๖๒๔ 

ปถมนสิการ: -*, ๖๒๕ 
ปทปรมะ(คิดเองไมเปน), ๕๘๗ 
ปทะ(นิพพาน), ๓๓๙ 
ปทัฏฐาน: -*, ๕๘๗, ๙๘๒, ๙๙๖; -ปทัฏฐานของวิปสสนา เชน 

ฌาน, ๔๗๘; -ปทัฏฐานของวิปสสนาเชน ฌาน, ๔๘๖; -
ปทัฏฐานของวิปัสสนาเช่นฌาน, ๗๙๔; -ปทัฏฐานของ

สติ, ๗๖๖; -ปทัฏฐานของสมาธิ=สุข, ๘๒๘; -ปทัฏฐาน
ของอภิญญา, ๗๙๔ 

ปทุม, ๑๔๖ 
ปทุม(อุปมาไม่ติดโลก), ๕๘๓, ๙๗๓ 
ปธาน, ๗๖๐; -*, ๕๒๕, ๑๐๐๙; -ปธาน4โดยความหมายและวา

เปนมัชฌิมาปฏิปทา, ๗๕๘; -ปธาน4โดยความหมายและวา

เปนมัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๙; -โพชฌงคเปนยอดของปธาน
, ๘๔๑ 

ปธานสังขาร, ๑๐๑๔, ๘๐๑–๘๐๒; -*, ๔๖๓; -ความหมาย, 
๘๐๔–๘๐๕ 

ปธานิยังคะ: -*, ๘๙๗ 
ปปฺจสฺาสงฺขา: -*, ๓๔ 
ปปญจธรรม, ๒๒๕ 
ปปญจสัญญา, ๑๕, ๓๕, ๓๗, ๔๓, ๒๒๕ 
ปปญจะ, ๓๕, ๒๒๕, ๓๓๘ 
ปปญจะ,ปปญจธรรม, ๑๒๗ 
ปภัสสร, ๒๔๘ 
ปยิรุปาสน,ปยิรุปาสนา: -*, ๕๒๕, ๑๐๐๙ 
ปรการวาท, ๒๘๖ 
ปรการวาทะ, ๒๐๓ 
ปรจิตตวิชานน, ๙๔๙ 
ปรโตฆสะ: -ขั้นตอนในกระบวนการของการศึกษา, ๘๘๑ 
ปรโตโฆสะ, ๒๗๒, ๖๙๔, ๘๖๙, ๘๗๗–๘๗๘, ดู กัลยาณมิตร,

ศรัทธา,; -*, ๖๗๐, ๙๐๔; -คติคนเปนไปตาม

สภาพแวดลอม, ๘๘๑; -ความรูประเภทสุตะเปนปรโตโฆสะ, 
๔๗; -ความรูประเภทสุตะเปนปรโตโฆสะ(อ), ๘๙๐; -

ความหมายเบ้ืองตน, ๕๖๕–๕๖๖; -เทียบกับหลักโสตาปตติ
ยังคะหรือกระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๘๖; -ปรโตโฆสะท่ีดี
เปนที่ใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตองโดยทางสังคม, 
๖๗๙; -ปรโตโฆสะที่ดีเปนแหลงของศรัทธาชวยใหเกิด

สัมมาทิฏฐิไดเพียงขั้นโลกียแตชวยกระตุนโยนิโสมนสิการ

ได, ๖๒๕, ๕๖๑, ๕๘๖–๕๘๗, ๑๑๖๐, ๖๙๔–๖๙๕; -ปรโตโฆ
สะอยางเดียวไมพอใหบรรลุสัจธรรม, ๘๘๑; -ปรโตโฆสะ

อาศัยศรัทธาเปนทางเดิน, ๖๒๘; -ศรัทธาเช่ือมบุคคลกับปร
โตโฆสะที่ดีและโยงสูโยนิโสมนสิการ, ๖๘๕–๖๘๖ 

ปรทวุตฺตา: -*, ๓๙๘ 
ปรนนิบัติ, ๗๓๔ 
ปรนเปรอ, ๑๐๐, ๑๑๖, ๕๔๒, ๖๔๙, ๗๕๓, ๗๔๙–๗๕๐, ๘๔๗–

๘๔๘, ดู กาม,กามคุณ,กามสุข 
ปรนิมมิตวสวัตดี, ๙๖๐; -*, ๙๕๕ 



 
ดัชนี  ๑๒๔๑ 

(อ), ๘๑๔; -องคฌาน, ๔๒๔, ๘๒๖–๘๒๗; -อาสวักขัยใน
ปฐมฌาน, ๔๔๓ 

ปฐมฌานวิปสสนาปญญา, ๔๘๓ 
ปฐมฌานสุข, ๑๐๒๔ 
ปฐมทัศนแหงนิพพาน(=โสดาปตติมรรค), ๘๘๖ 
ปฐมเทศนา, ๕๒๕, ๘๕๔ 
ปฐมยาม, ๔๕๑ 
ปฐมวัย, ๖๕๖, ๗๕๘ 
ปฐว,ี ๔๐, ๓๙๐, ๘๐๔ 
ปฐวีธาตุ, ๒๖ 
ปณิธาน,ประณิธาน, ๓๑๘, ๔๒๒ 
ปณิธิ: -*, ๙๗๘ 
ปณีตะ(นิพพาน), ๕๐๕ 
ปตฺต,ปตฺต,ิ ๔๘๑ 
ปตฺถนา(ความปรารถนา)๒, ๙๗๑ 
ปถ: -*, ๖๒๑ 
ปถมนสิการ: -*, ๖๒๒ 
ปทปรมะ(คิดเองไมเปน), ๕๘๕ 
ปทะ(นิพพาน), ๓๓๗ 
ปทัฏฐาน: -*, ๕๘๔, ๙๗๙, ๙๙๓; -ปทัฏฐานของวิปสสนา เชน 

ฌาน, ๔๗๖; -ปทัฏฐานของวิปสสนาเชน ฌาน, ๔๘๔; -
ปทัฏฐานของวิปัสสนาเช่นฌาน, ๗๙๑; -ปทัฏฐานของ

สติ, ๗๖๓; -ปทัฏฐานของสมาธิ=สุข, ๘๒๕; -ปทัฏฐาน
ของอภิญญา, ๗๙๑ 

ปทุม, ๑๔๕ 
ปทุม(อุปมาไม่ติดโลก), ๕๘๑, ๙๗๐ 
ปธาน, ๗๕๗; -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖; -ปธาน4โดยความหมายและวา

เปนมัชฌิมาปฏิปทา, ๗๕๕; -ปธาน๔โดยความหมายและวา
เปนมัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -โพชฌงคเปนยอด

ของปธาน, ๘๓๘ 
ปธานสังขาร, ๑๐๑๑, ๗๙๘–๗๙๙; -*, ๔๖๑; -ความหมาย, 

๘๐๑–๘๐๒ 
ปธานิยังคะ: -*, ๘๙๔ 
ปปฺจสฺาสงฺขา: -*, ๓๔ 
ปปญจธรรม, ๒๒๔ 
ปปญจสัญญา, ๑๕, ๓๕, ๓๗, ๔๓, ๒๒๔ 
ปปญจะ, ๓๕, ๒๒๔, ๓๓๖ 
ปปญจะ,ปปญจธรรม, ๑๒๖ 
ปภัสสร, ๒๔๗ 
ปยิรุปาสน,ปยิรุปาสนา: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖ 
ปรการวาท, ๒๐๒, ๒๘๕ 
ปรจิตตวิชานน, ๙๔๖ 
ปรโตโฆสะ, ๒๗๐, ๖๙๑, ๘๖๖, ๘๗๔–๘๗๕, ดู กัลยาณมิตร,

ศรัทธา,; -*, ๖๖๗, ๙๐๑; -ขั้นตอนในกระบวนการของ

การศึกษา, ๘๗๗; -คติคนเปนไปตามสภาพแวดลอม, 

๘๗๘; -ความรูประเภทสุตะเปนปรโตโฆสะ, ๔๗; -ความรู

ประเภทสุตะเปนปรโตโฆสะ(อ), ๘๘๗; -ความหมาย

เบื้องตน, ๕๖๓–๕๖๔; -เทียบกับหลักโสตาปตติยังคะหรือ

กระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๘๓; -ปรโตโฆสะท่ีดีเปนที่ให
บุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตองโดยทางสังคม, ๖๗๖; -ปร
โตโฆสะท่ีดีเปนแหลงของศรัทธาชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิได

เพียงขั้นโลกียแตชวยกระตุนโยนิโสมนสิการได, ๖๒๒, 
๕๕๙, ๕๘๔–๕๘๕, ๑๑๕๔, ๖๙๑–๖๙๒; -ปรโตโฆสะอยาง
เดียวไมพอใหบรรลุสัจธรรม, ๘๗๘; -ปรโตโฆสะอาศัย

ศรัทธาเปนทางเดิน, ๖๒๕; -ศรัทธาเช่ือมบุคคลกับปรโตโฆ
สะที่ดีและโยงสูโยนิโสมนสิการ, ๖๘๒–๖๘๓ 

ปรทวุตฺตา: -*, ๓๙๖ 
ปรนนิบัติ, ๗๓๑ 
ปรนเปรอ, ๑๐๐, ๑๑๖, ๕๔๐, ๖๔๖, ๗๕๐, ๗๔๖–๗๔๗, ๘๔๔–

๘๔๕, ดู กาม,กามคุณ,กามสุข 
ปรนิมมิตวสวัตดี, ๙๕๗; -*, ๙๕๒ 
ปรมสุข(นิพพาน), ๓๓๖ 
ปรมัตถ,ปรมัตถ: -ปรมัตถ=นิพพาน,เชน, ๓๘๒ 
ปรมัตถ,ปรมัตถะ, ๓๑๓, ๓๓๖, ๓๘๒, ๓๘๗, ๔๒๐, ๔๙๒, 

๖๔๐, ๕๓๖–๕๔๓, ดู อัตถะ,อรรถะ; -*, ๔๘, ๓๘๕; -

ความหมายในฐานะประโยชนหรือจุดหมายสูงสุด, ๕๓๘; -
คําสอนแกภิกษุมุงปรมัตถ, ๕๖๙; -คูกับสมมติเชน, ๓๑๓; -
คูกับสมมติเชน(อ.), ๔๘; -ปรมัตถะ=นิพพาน,เช่น, ๓๓๖, 
๕๓๗; -ประโยชนของฉันทะในระดับปรมัตถ, ๑๐๑๖–
๑๐๑๗; -เปนขอพิเศษของพุทธศาสนา, ๕๓๘; -สัจจานุโล

มิกญาณเขาแนวสูการบรรลุปรมัตถะ, ๕๘๓ 
ปรมัตถเทศนา, ๔๙ 
ปรมัตถสัจจะ(๒นัย), ๔๙, ๕๙๕ 
ปรมาตมัน, ๑๐๕ 
ปรโลก, ๑๔๐, ๑๔๒, ๑๔๖, ๔๒๑, ๘๙๖, ๕๙๑–๕๙๒; -*, ๔๐๕; 

-ขอคิดเก่ียวกับปรโลก, ๕๙๑; -ความเห็นว่าปรโลกมีเป็น
โลกียสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๙; -บุญเป็นที่พึ่งในปรโลก, ๓๒๐; -
ปรโลกไม่ใช่นิพพาน, ๓๓๘ 

ปรหิตปฏิบัติ: -ปรหิตปฏิบัติสําเร็จดวยกรุณา(อ), ๑๐๑๙; -ผู

หลุดพนหมดภาระของตนแลว บําเพ็ญแตปรหิตปฏิบัติ

ตอไป, ๓๖๕, ๓๖๗, ๘๖๒ 
ประ(นิพพาน), ๓๓๗ 
ประกาศธรรม,ประกาศพระศาสนา: -ทรงประกาศพระศาสนา

เพื่อประโยชนสุขของพหูชน, ๓๖๖, ๙๓๙; -พุทธดําริในการ
ที่จะประกาศธรรม, ๘๕๐–๘๕๑, ๘๕๓–๘๕๔; -พุทธพจนสง
สาวกออกประกาศพระศาสนา, ๕, ๕๓๒ 

ประกาศิต, ๙๕๖ 
ประจบ, ๗๓๔, ๗๕๐; -*, ๗๑๐ 
ประจักษ, ๑๒๗, ๑๕๐, ๕๕๖, ๕๕๘, ๕๖๑, ๖๘๐, ๘๔๒, ๕๘๕–

๕๘๖, ๕๘๗–๕๙๐, ๖๔๓–๖๔๔; -รู้เห็นประจักษ์จนไม่ต้อง



  ุ

อาศัยศรัทธา, ๓๗๙, ๖๐๑–๖๐๓; -อุปมาการรูนิพพาน

ประจักษเฉพาะตัว, ๓๘๙ 
ประจักษกับตัว, ๔๑๓, ดู กายสักขี 
ประจักษ์แจ้ง, ๑๑๓, ๑๑๘, ๑๕๐, ๖๑๙, ๖๓๕, ๖๘๒, ๖๘๓, 

๘๔๒, ๘๕๕, ๖๔๘–๖๔๙, ดู สัจฉิกิริยา 
ประชา,ประชาชน, ๑๒๕, ๑๔๑, ๑๔๗, ๕๓๑, ๕๔๗, ๖๕๗, 

๗๒๖, ๗๕๓, ๗๕๘, ๗๙๓, ๘๔๘, ๘๕๐, ๙๑๙, ๑๐๒๒, ดู 

คฤหัสถ,ชาวบาน,ชาวโลก,มนุษย,โลก,สังคม; -การ

เก่ียวของกับของขลังส่ิงศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย, ๙๕๐; -ขอ
ที่ภิกษุพึงปฏิบัติเก่ียวกับเทวดาฤทธิ์และมงคล, ๙๖๔; -

ความสัมพันธกับภิกษุเพื่อประโยชนแกสงฆ, ๙๒๖; -ความ
อยูดีและความพรอมเพรียงหรือไมของประชาชนเปนขอ

ควรคํานึงในการบําเพ็ญเพียรของสงฆ, ๖๕๖–๖๕๗, 
๗๕๗–๗๕๘; -พระสงฆควรปฏิบัติตอประชาชนอยางไร, 
๙๒๙; -มรรคและไตรสิกขาจัดในรูปที่ผอนใหเหมาะสําหรับ
ประชาชน, ๘๖๗, ๕๒๓–๕๒๔, ๕๓๙–๕๔๐; -ศีลสําหรับ

ประชาชน, ๗๑๙, ๗๒๙ 
ประชาราษฎร, ๑๐๒๘ 
ประชุม, ๙๔, ๙๖, ๙๘, ๑๐๒, ๑๕๑, ๓๙๖, ๕๔๗, ๙๓๒, ๙๓๓ 
ประณิธาน. ดู ปณิธาน 
ประดู่ลาย(ในอุปมา), ๘๔๘ 
ประเด็น: -*, ๖๘๐ 
ประตูเมือง(อุปมา), ๕๙๙, ดู นายประต ู
ประทุษราย, ๕๔๐, ๖๕๒, ดูโทสะ,ศีล ๕ 
ประเทศ,ประเทศชาติ, ๒๗๒, ๕๔๗, ๑๐๑๕, ๑๐๒๖ 
ประพฤติ, ๑๓๙, ๑๔๑, ๑๔๗, ๕๓๓, ๕๓๕, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖, 

๕๖๑, ๗๔๖, ๗๙๕, ๕๕๕–๕๕๖, ๖๕๐–๖๕๑, ๗๔๒–๗๔๔, ดู 

กรรม,กายกรรม,วจีกรรม ,มโนกรรม,ศีล ,สุจริต ,ทุจริต ,
ธรรมจริยา,พรหมณจรรย,ปฏิบัติ 

ประพฤติวัตร, ๘๕ 
ประเพณี, ๕๔๗, ๕๗๐, ๖๓๐, ๗๒๘, ๙๘๕, ๑๐๖๖, ๖๒๔–

๖๒๕, ๖๙๘; -(ความสัมพันธมนุษยกับเทวดา), ๙๕๘; -(บวช
เรียน), ๙๒๑; -(บวชเรียน)(อ), ๙๓๗; -(ปฏิบัติวิปสสนา), 
๖๓๒; -(ราช)(อ), ๖๓๗; -(วงศตระกูล), ๙๑๓; -การปกครอง
ของไทย, ๘๗๑ 

ประมวล,ประมวลกฏหมาย, ๙๑๗; -(เทียบวินัย), ๙๑๙; -(ศีล
แบบเทวโองการ), ๗๑๗ 

ประมวลธรรม(เปน๔หมวดและ๑๐แง), ๘๔๑–๘๔๓ 
ประมวลบทบัญญัติ,-สิกขาบท(=วินัย), ๙๓๘, ๙๑๘–๙๑๙ 
ประมาณ,รูจัก, ๕๖๙, ๑๐๓๖, ดู รูจักประมาณตน,มัตตัญุตา

,โภชเนมัตตัญุตา; -*, ๖๔๗ 
ประมาท, ๒๖๓, ๔๓๘, ๕๗๖, ๖๗๓, ๗๒๔, ๗๓๑, ๗๓๘, ๗๔๓, 

๘๓๐, ๙๕๓, ๙๖๗, ๑๐๑๖, ดู ไมประมาท,อัปปมาท; -*, 
๙๒๑; -ความประมาทของชาวพุทธ, ๙๓๗; -ท้ังท่ีเทวดาวา

ชนะ  แตประมาทก็แพ, ๙๕๖; -ทั้งมนุษยและเทวดาพากัน
ประมาท, ๙๕๕, ๙๖๕; -อินทรพรหมก็ยังประมาท, ๙๕๕ 

ประมุข(ของธรรมท้ังปวง=สติ), ๘๔๒ 
ประเมิน, ๖๖๐–๖๖๑ 
ประยุกต, ๕๓๙, ๕๕๑, ๗๑๑, ๗๑๓, ๗๑๖, ๕๓๔–๕๓๕; -มรรค

และจริยธรรมเปนขั้นประยุกต, ๕๑๕ 
ประโยชน, ๑๐๐, ๑๒๑, ๑๒๕, ๑๓๗, ๑๔๐, ๑๔๒, ๑๕๑, ๓๖๖, 

๕๒๕, ๕๕๑, ๕๖๔, ๕๖๘, ๕๖๙, ๕๗๓, ๕๗๖, ๕๘๓, ๕๘๗, 
๖๒๕, ๖๒๗, ๖๔๕, ๖๕๖, ๖๕๙, ๖๖๓, ๘๗๓, ๘๙๕, ๙๗๕, 
๙๘๕, ๙๙๗, ๕๓๐–๕๓๑, ๕๓๔–๕๓๕, ๕๓๖–๕๔๓, ๕๘๒–
๕๘๓, ๕๘๘–๕๙๐, ๕๙๙–๖๐๑, ๖๔๗–๖๔๘, ๘๖๓–๘๖๔, ดู 
อัตถะ,อรรถะ,คุณคา,จุดหมาย; -*, ๖๒๓, ๖๘๐, ๑๐๑๖; -
การคิดเตรียมปกปองประโยชนสวนรวม, ๖๕๗–๖๕๙; -
ความมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ยิ่งใหญ่, ๕๖๖, ๖๒๐; -ชาวพุทธถือประโยชน์เป็นตัวฤกษ์, 
๓๑๘; -บัญญัติหามอุตริมนุษยธรรมและแสดงฤทธ์ิก็เพ่ือ

ประโยชนสวนรวม, ๙๒๕–๙๒๖; -ประโยชนตนบริบูรณ

แลว จึงสามารถทําเพื่อประโยชนผูอ่ืนไดเต็มที่, ๘๖๒; -

ประโยชนทั่วๆไปของการมีกัลยาณมิตร, ๕๗๙; -ประโยชน
ทางจิตปญญาเปนแกนสารแทของชีวิตมนุษย, ๘๗๑, ๘๗๒; 
-ประโยชนท่ีควรถือเอาจากทรัพย, ๗๔๓–๗๔๔; -ประโยชน
ที่เปนคุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๖; -ประโยชน์ที ่เป็น
จุดหมายของพรหมจรรย์คืออะไร, ๔๓๗; -ประโยชนใน

ความหมายของคําวาอรรถ, ๓๖๖, ๖๓๖; -ประโยชนในแง
ละระดับตางๆของสมาธิทั้งโดยสรุปและเตรียมบาลีตาม

อรรถกถา, ๗๘๗–๗๙๓; -เป็นบัณฑิตเพราะบรรลุประโยชน์
2หรือเพราะคิดการเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก, ๕๗๒; -
พยายามทําโดยคํานึงถึงความเป็นประโยชน์หรือไม่เป็น
เครื ่องแสดงความเป็นพาลและบัณฑิต, ๕๗๒; -

พระพุทธเจาสอนแตความจริงที่เปนประโยชน, ๘๔๖–
๘๔๘; -พระพุทธเจาสอนเพื่อประโยชนแกผูฟง ไมชักจูงให
เชื่อ, ๕๙๑; -พระอรหันตทําประโยชนตนเสร็จส้ินแลว, ๓๖๕; 
-โพชฌงคชวยขอปฏิบัติอ่ืนใหเกิดประโยชนมาก, ๘๓๗; -
ภิกษุที่จะสามารถปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น, 
๕๗๔; -มิตรดีในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ, 
๕๗๕–๕๗๖; -โยนิโสมนสิการใชประโยชนไดทุกที่ทุกเวลา, 
๖๗๖; -โยนิโสมนสิการใหมีการับรูเพ่ือประโยชนทาง

สติปญญาและเปนไปเพ่ือประโยชนสุข, ๖๗๖–๖๗๗; -

ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา นิวรณ๕ครอบงําแลวไมรูจัก

ประโยชนตน ประโยชนผู อ่ืนและประโยชนทั้งสองฝาย, 
๓๖๕, ๗๘๕–๗๘๖; -สติมีประโยชน์ที่ต้องใช้ทุกกรณ,ี ๘๓๐, 
๘๓๘; -สรุปศรัทธาในแงการใชประโยชน3ระดับ, ๖๗๙–
๖๘๑; -สละโภคะมาบวชแล้วประโยชน์ที่มุ่งของเพศสมณะก็
ไม่สําเร็จก็นับว่าแย่ที่สุด, ๑๐๖๓; -สอนมุงเพื่อประโยชนแก
ผูรับคําสอน, ๕๗๘ 

๑๒๔๒  พุทธธรรม 

 

ประโยชนทั่วๆไปของการมีกัลยาณมิตร, ๕๘๑; -ประโยชน
ทางจิตปญญาเปนแกนสารแทของชีวิตมนุษย, ๘๗๔, ๘๗๕; 
-ประโยชนที่ควรถือเอาจากทรัพย, ๗๔๖–๗๔๗; -ประโยชน
ที่เปนคุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๙; -ประโยชน์ที่เป็น
จุดหมายของพรหมจรรย์คืออะไร, ๔๓๙; -ประโยชนใน

ความหมายของคําวาอรรถ, ๓๖๘, ๖๓๙; -ประโยชนในแง
ละระดับตางๆของสมาธิทั้งโดดยสรุปและเตรียมบาลีตาม

อรรถกถา, ๗๙๐–๗๙๖; -เป็นบัณฑิตเพราะบรรลุประโยชน์2
หรือเพราะคิดการเพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลก, ๕๗๔; -พยายาม
ทําโดยคํานึงถึงความเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นเครื่องแสดง
ความเป็นพาลและบัณฑิต, ๕๗๔; -พระพุทธเจาสอนแต

ความจริงที่เปนประโยชน, ๘๔๙–๘๕๑; -พระพุทธเจาสอน
เพื่อประโยชนแกผูฟง ไมชักจูงใหเชื่อ, ๕๙๓; -พระอรหันต
ทําประโยชนตนเสร็จส้ินแลว, ๓๖๗; -โพชฌงคชวยขอ

ปฏิบัติอ่ืนใหเกิดประโยชนมาก, ๘๔๐; -ภิกษุที่จะสามารถ
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น, ๕๗๖; -มิตรดีใน

ระดับทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ, ๕๗๗–๕๗๘; -

โยนิโสมนสิการใชประโยชนไดทุกท่ีทุกเวลา, ๖๗๙; -โยนิโส
มนสิการใหมีการับรู เพ่ือประโยชนทางสติปญญาและ

เปนไปเพ่ือประโยชนสุข, ๖๗๙–๖๘๐; -ราคะ โทสะ โมหะ 
ตัณหา นิวรณ5ครอบงําแลวไมรูจักประโยชนตน ประโยชน

ผูอ่ืนและประโยชนทั้งสองฝาย, ๓๖๗, ๗๘๘–๗๘๙; -สติมี
ประโยชน์ที่ต้องใช้ทุกกรณี, ๘๓๓, ๘๔๑; -สรุปศรัทธาในแง
การใชประโยชน3ระดับ, ๖๘๒–๖๘๔; -สละโภคะมาบวช
แล้วประโยชน์ที่มุ่งของเพศสมณะก็ไม่สําเร็จก็นับว่าแย่ที่สุด
, ๑๐๖๗; -สอนมุงเพื่อประโยชนแกผูรับคําสอน, ๕๘๐ 

ประโยชน์ตน, ๑๔๙, ๕๔๔, ดูอัตตัตถะ 
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย, ๑๔๙, ๕๔๔, ดู อุภยัตถะ 
ประโยชนท่ีลึกล้ํา, ๑๑๓ 
ประโยชน์เบื้องหน้า, ๑๑๓; -ภายหนา,-โลกหนา,-ลึกลํ้า, ๔๒๒, 

๕๓๙, ดู สัมปรายิกัตถะ 
ประโยชนปจจุบัน: -บัดนี้,-ขั้นตน,-โลกน้ี, ๔๒๒, ๕๓๙, 

ดูทิฏฐธัมมิกัตถะ 
ประโยชน์ผู้อื่น, ๑๔๙, ๕๔๔, ดู ปรัตถะ,ปรหิต 
ประโยชนสามัญ, ๑๑๓ 
ประโยชนสุข, ๑๑๓, ๕๔๘, ๖๔๙, ๖๘๐, ๗๑๖, ๗๑๘, ๘๖๙, 

๘๗๑, ๙๐๖, ๑๐๒๑, ๑๐๒๖, ๑๐๖๘, ๑๐๗๑, ๗๓๗–๗๓๙, 
๗๕๔–๗๕๖, ดู ประโยชน,อัตตะ,อรรถะ; -*, ๑๐๐๗, 
๑๐๖๙; -เจตนารมณอยางหนึ่งของศีล/เนนวินัยความ

รับผิดชอบตอประโยชนสุขรวมกันและกันของพหูชน, ๘๘๑, 
๙๓๗; -ทรงสงพระสาวกออกจาริกเพื่อประโยชนสุขของพหู
ชน, ๔, ๗๙๕; -ธรรมที่เปนไปเพ่ือประโยชนสุขปจจุบันและ
ภายหนาของคฤหัสถ, ๗๔๔–๗๔๕; -ผูหลุดพนแลว มี

ปญญาและกรุณาเปนแรงนํา ชี วิตไปในการบําเพ็ญ

ประโยชนสุขแกผูอ่ืนอยางบริบูรณ, ๘๖๔–๘๖๕; -

พระพุทธเจา พระอรหันต มหาบุรุษ สงฆและคติการปฏิบัติ

เพื่อประโยชนสุขของชาวโลก ของประชาชน ของสังคม 

ของสวนรวม ของสงฆแกผูอ่ืน แกเทวะและมนุษยทั้งหลาย, 
๔๐๙; -พระพุทธเจา พระอรหันต มหาบุรุษ สงฆและคติ

การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน ของชาวโลก ของ

ประชาชน ของสังคม ของสวนรวม ของสงฆแกผูอื่น แกเท

วะและมนุษยทั้งหลาย, ๙๔๒; -พระพุทธเจา พระอหันต 

มหาบุรุษ สงฆและคติการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหู

ชน ของชาวโลก ของประชาชน ของสังคม ของสวนรวม 

ของสงฆแกผูอ่ืน แกเทวะมนุษยท้ังหลาย, ๔๐๗; -
พระพุทธเจ าพระอรหันต  มหาบุ รุษ  สงฆ  และคติ

การปฏบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน ของชาวโลก ของ

ประชาชน ของสังคม ของสวนรวม ของสงฆ แกผูอื่น แก

เทวะและมนุษยทั้งหลาย, ๙๒๒–๙๒๙, ๙๓๒–๙๓๖ 
ประโยชนสูงสุด, ๕๔๐, ๑๐๑๔, ดู ปรมัตถะ 
ประวัติการแสวงหาสัจธรรม, ๘๕๕ 
ประวัติศาสตร, ๑๐๙ 
ประวิจาร, ๖๘๘ 
ประสบการณ, ๕๖๐, ๕๘๒, ๖๒๘, ๖๙๓, ๗๗๑, ๙๑๐, ๙๒๘, 

๙๓๐, ๙๓๖, ๑๐๓๔, ๑๐๕๘, ๑๐๕๕–๑๐๕๖; -การรับรูที่

ไดรับประโยชนหรือโทษจากประสบการณ, ๖๗๙–๖๘๐; -
การหลงยึดเอาประสบการณดื่มด่ํ า เคลิบเค ล้ิมหรือ

ประสบการณในฌานเปนอัตตาเปนนิพพาน, ๔๔๓; -

ตัวอยางวิภัชชวาทเด็กควรไดรับประสบการณอยางเสรี

หรือไม, ๖๖๗–๖๖๙; -ประสบการณลวนๆกับประสบการณ
ที่เปนภาพปรุงแตง, ๗๗๖; -ประสบการณอยางเดียวกันคน
มองแลวปรุงแตงเห็นไปคนละอยาง, ๖๕๐; -สมาธิชวยให

สามารถใชประสบการณในทางที่เปนประโยชนอยางเดียว, 
๗๙๑ 

ประสาท(5), ๒๖, ๗๐๕, ๑๐๐๙, ๑๐๓๔; -*, ๘๔๕ 
ประสิทธิภาพ, ๗๙๒; -ภาวะจิตดีงาม/สมาธิเสริมประสิทธิภาพ

ในการเรียน การทํางาน, ๑๐๕๗ 
ประเสริฐ, ๕๓๐, ๕๓๕, ดู อริยะ,เลิศ; -คนทรามประเสริฐเพราะ

กรรมมิใช่เพราะชาติตระกูล, ๓๒๑; -คนทรามหรือประเสริฐ
เพราะกรรมมิใชเพราะชาติตระกูล, ๓๑๘; -ชาวบานชนิด

ประเสริฐสุด, ๖๗๕; -ปญญาเปนองคธรรมประเสริฐสุด(อ), 
๘๓๕; -ผูมีปาฏิหาริยครบสามประเสริฐสุด, ๙๕๑; -พระอยู่
ป่าชนิดประเสริฐสุด, ๖๗๕ 

ประหมา(ไมขึ้นตอเหตุผลแท), ๔๙๗ 
ประหยัด, ๕๔๐ 
ประหาร, ๗๒๘, ๘๗๙ 
ปรัชญา, ๕๐๖, ๕๓๗, ๗๕๖, ๙๔๖, ๑๐๖๔; -การพิจารณา

นิพพานในแงของปรัชญาพนขอบเขตของพุทธธรรม(อ), 
๓๙๗; -ปรัชญาสายหนึ่งๆเทียบไดกับวาทะหนึ่งๆ, ๖๖๓ 

ปรัตถะ, ๑๑๓, ๑๔๙, ๖๔๓, ๕๔๔, ดู ประโยชน,อัตตะ,อรรถะ; -
คุณธรรมแกนนําของปรัตถะคือกรุณา, ๓๘๓, ๕๔๔; -พระ



 
ดัชนี  ๑๒๔๓ 

ประโยชน์ตน, ๑๔๘, ๕๔๒, ดูอัตตัตถะ 
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย, ๑๔๘, ๕๔๒, ดู อุภยัตถะ 
ประโยชนท่ีลึกล้ํา, ๑๑๓ 
ประโยชน์เบื้องหน้า, ๑๑๓; -ภายหนา,-โลกหนา,-ลึกลํ้า, ๔๒๐, 

๕๓๗, ดู สัมปรายิกัตถะ 
ประโยชนปจจุบัน: -บัดนี้,-ขั้นตน,-โลกน้ี, ๔๒๐, ๕๓๗, 

ดูทิฏฐธัมมิกัตถะ 
ประโยชน์ผู้อื่น, ๑๔๘, ๕๔๒, ดู ปรัตถะ,ปรหิต 
ประโยชนสามัญ, ๑๑๓ 
ประโยชนสุข, ๑๑๒, ๕๔๖, ๖๔๖, ๖๗๗, ๗๑๓, ๗๑๕, ๘๖๖, 

๘๖๘, ๙๐๓, ๑๐๑๘, ๑๐๒๑, ๑๐๖๓, ๑๐๖๖, ๗๓๔–๗๓๖, 
๗๕๑–๗๕๓, ดู ประโยชน,อัตตะ,อรรถะ; -*, ๑๐๐๔, 
๑๐๖๔; -เจตนารมณอยางหนึ่งของศีล/เนนวินัยความ

รับผิดชอบตอประโยชนสุขรวมกันและกันของพหูชน , 
๘๗๘, ๙๓๔; -ทรงสงพระสาวกออกจาริกเพื่อประโยชนสุข
ของพหูชน, ๔, ๗๙๒; -ธรรมที่เปนไปเพ่ือประโยชนสุข

ปจจุบันและภายหนาของคฤหัสถ, ๗๔๑–๗๔๒; -ผูหลุดพน
แลว มีปญญาและกรุณาเปนแรงนําชีวิตไปในการบําเพ็ญ

ประโยชนสุขแกผูอ่ืนอยางบริบูรณ, ๘๖๑–๘๖๒; -

พระพุทธเจา พระอรหันต มหาบุรุษ สงฆและคติการปฏิบัติ

เพื่อประโยชนสุขของชาวโลก ของประชาชน ของสังคม 

ของสวนรวม ของสงฆแกผูอ่ืน แกเทวะและมนุษยทั้งหลาย, 
๔๐๗; -พระพุทธเจา พระอรหันต มหาบุรุษ สงฆและคติ

การปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน ของชาวโลก ของ

ประชาชน ของสังคม ของสวนรวม ของสงฆแกผูอ่ืน แกเท

วะและมนุษยทั้งหลาย, ๙๓๙; -พระพุทธเจา พระอหันต 

มหาบุรุษ สงฆและคติการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหู

ชน ของชาวโลก ของประชาชน ของสังคม ของสวนรวม 

ของสงฆแกผูอ่ืน แกเทวะมนุษยท้ังหลาย, ๔๐๕; -
พระพุทธเจ าพระอรหันต  มหาบุ รุษ  สงฆ  และคติ

การปฏบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน ของชาวโลก ของ

ประชาชน ของสังคม ของสวนรวม ของสงฆ แกผูอ่ืน แก

เทวะและมนุษยทั้งหลาย, ๙๑๙–๙๒๖, ๙๒๙–๙๓๓ 
ประโยชนสูงสุด, ๕๓๘, ๑๐๑๑, ดู ปรมัตถะ 
ประวัติการแสวงหาสัจธรรม, ๘๕๒ 
ประวัติศาสตร, ๑๐๘ 
ประวิจาร, ๖๘๕ 
ประสบการณ, ๕๕๘, ๕๗๙, ๖๒๕, ๖๙๐, ๗๖๘, ๙๐๗, ๙๒๕, 

๙๒๗, ๙๓๓, ๑๐๒๙, ๑๐๕๓, ๑๐๕๐–๑๐๕๑; -การรับรูท่ี
ไดรับประโยชนหรือโทษจากประสบการณ, ๖๗๖–๖๗๗; -
การหลงยึดเอาประสบการณดื่ม ดํ่า เคลิบเค ล้ิมหรือ

ประสบการณในฌานเปนอัตตาเปนนิพพาน, ๔๔๑; -

ตัวอยางวิภัชชวาทเด็กควรไดรับประสบการณอยางเสรี

หรือไม, ๖๖๔–๖๖๖; -ประสบการณลวนๆกับประสบการณท่ี
เปนภาพปรุงแตง, ๗๗๓; -ประสบการณอยางเดียวกันคน

มองแลวปรุงแตงเห็นไปคนละอยาง, ๖๔๗; -สมาธิชวยให

สามารถใชประสบการณในทางที่เปนประโยชนอยางเดียว, 
๗๘๘ 

ประสาท(๕), ๒๖, ๗๐๒, ๑๐๐๖, ๑๐๒๙; -*, ๘๔๒ 
ประสิทธิภาพ, ๗๘๙; -ภาวะจิตดีงาม/สมาธิเสริมประสิทธิภาพ

ในการเรียน การทํางาน, ๑๐๕๒ 
ประเสริฐ, ๕๒๘, ๕๓๓, ดู อริยะ,เลิศ; -คนทรามประเสริฐเพราะ

กรรมมิใช่เพราะชาติตระกูล, ๓๑๙; -คนทรามหรือประเสริฐ

เพราะกรรมมิใชเพราะชาติตระกูล, ๓๑๖; -ชาวบานชนิด

ประเสริฐสุด, ๖๗๒; -ปญญาเปนองคธรรมประเสริฐสุด(อ), 
๘๓๒; -ผูมีปาฏิหาริยครบสามประเสริฐสุด, ๙๔๘; -พระอยู่
ป่าชนิดประเสริฐสุด, ๖๗๒ 

ประหมา(ไมขึ้นตอเหตุผลแท), ๔๙๕ 
ประหยัด, ๕๓๘ 
ประหาร, ๗๒๕, ๘๗๖ 
ปรัชญา, ๕๐๔, ๕๓๕, ๗๕๓, ๙๔๓, ๑๐๕๙; -การพิจารณา

นิพพานในแงของปรัชญาพนขอบเขตของพุทธธรรม(อ), 
๓๙๕; -ปรัชญาสายหนึ่งๆเทียบไดกับวาทะหนึ่งๆ, ๖๖๐ 

ปรัตถะ, ๑๑๓, ๑๔๘, ๖๔๐, ๕๔๒, ดู ประโยชน,อัตตะ,อรรถะ; -
คุณธรรมแกนนําของปรัตถะคือกรุณา, ๓๘๑, ๕๔๒; -พระ
อรหันตพรอมที่สุดสําหรับการบําเพ็ญปรัตถะ, ๓๖๕, ๓๖๗; 
-สาระของปรัตถะคือชวยใหเขาพึ่งตนได, ๕๔๒ 

ปรับใจ, ๑๑๘ 
ปรับปรุงตนเอง, ๖๗๒ 
ปรับภายนอก, ๑๑๙ 
ปรับภายใน, ๑๑๙ 
ปรัมปรา, ๕๙๐ 
ปรากฏการณ, ๖๒๘, ๖๓๒, ๖๖๒, ๗๐๒, ๘๗๗; -

ปรากฏการณ์คล้ายกันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างกัน
พึงจับเหตุปัจจัยให้ถูกต้อง, ๖๖๓ 

ปราชญ์, ๑๔๐, ๑๔๔, ๕๑๐, ๕๓๖, ๕๖๘, ๕๗๒, ๗๒๗, ๗๔๕, 
๙๔๐; -แยงขอตําหนิของปราชญตะวันตกวาพุทธศาสนา

เปนคําสอนปฏิเสธถอนตัวเปนตน, ๗๑๓ 
ปราณยาม(ข้อต่างจากอานาปานสติ): -*, ๘๑๖ 
ปรามฏ, ๔๒๓ 
ปรามาส, ๔๒๒; -*, ๓๙, ๘๙๑ 
ปราโมทย, ๔๓๓, ๔๔๖, ๖๒๑, ๑๐๔๖, ๕๑๗–๕๑๙, ๕๒๑–

๕๒๒; -(ในการเกิดสมาธิ), ๗๙๕; -(เพื่อปีติ), ๖๓๙; -*, 
๘๒๕, ๙๒๐, ๙๘๔, ๙๙๓, ๑๐๐๙ 

ปรายนะ(นิพพาน), ๓๓๖ 
ปรารถนา,ความ. ดู ฉันทะ,ตัณหา; -ความปรารถนา๒ประเภท

คือตัณหากับฉันทะ, ๙๗๑; -ความปรารถนาของพาลกับ
บัณฑิต, ๕๗๐; -ความสําเร็จมิใชเพียงดวยปรารถนา แต

ตองปฏิบัติ, ๓๑๘; -บางท่านอยู่ป่าด้วยความปรารถนาลามก, 
๖๗๒; -ปรารถนานิพพานเปนฉันทะหรือตัณหา, ๑๐๐๙ 
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ปราศรัย, ๕๗๐, ๕๗๓; -บัณฑิตไมปราศรัยอยากไดกาม(อ), 
๖๔๒ 

ปราศส่ิงมัวหมอง. ดู วิคตูปกิเลส 
ปราสาท๓ฤด,ู ๑๐๒๘ 
ปริกขีณภวสังโยชน,์ ๓๔๓ 
ปริคคหะ, ๒๐๗ 
ปริจฉินนากาส(กสิณ), ๘๐๕ 
ปริญญา, ๗๘ 
ปริญญา(กิจในทุกข), ๑๓๐, ๔๖๖, ๖๓๕, ๘๕๔–๘๖๐, ดู กิจใน

อริยสัจ; -จะชื่อว่าปริญญากามต่อเมื่อรู้ส่วนดีส่วนเสียและ
ทางออกตามเป็นจริง, ๖๔๔; -ปริญญา3, ๔๗๕ 

ปริญญา(ความหมายปจจุบัน), ๑๐๑๓ 
ปริญญากิจ, ๗๘, ๘๘ 
ปริญเญยยธรรม,ปริญไญยธรรม, ๔๐, ๔๓, ๘๕๔–๘๕๘ 
ปริฺเยฺยํ, ๘๕๔ 
ปริณายกแกว, ๑๐๒๗ 
ปริตตกุศล, ๗๙๑ 
ปริตสฺสต,ิปริตสฺสนา: -*, ๓๙๒ 
ปริเทวะ, ๘๕, ๑๓๘, ๓๗๘, ๓๙๘, ๔๖๒, ๕๐๓, ๕๖๖, ๖๒๔, 

๖๓๓, ๗๖๔, ๘๔๗; -*, ๘๗ 
ปรินิพพาน, ๑๔๗, ๒๑๑, ๓๙๔, ๔๓๘, ๔๔๑, ๔๔๓, ๕๙๓, 

๖๐๑, ๙๒๘, ดู นิพพาน; -*, ๔๘๘, ๕๘๑; -การใชคํา

นิพพานกับปรินิพพาน(อ), ๓๙๐; -ปรินิพพานประจักษ์เอง, 
๓๙๒ 

ปรินิพพานจิต, ๔๒๑ 
ปริปกกเวทนีย, ๓๒๔ 
ปริปุจฉา, ๔๖; -*, ๘๐๘ 
ปริพาชก, ๑๐๙, ๓๔๒, ๖๗๐, ๘๑๔, ๘๔๒, ๙๐๐, ๑๐๔๖, 

๑๐๔๘, ๑๐๖๐; -*, ๔๙๙; -ความสงัดกิเลสตามบัญญัติของ

ปริพาชก, ๖๗๕ 
ปริยัติ, ๖๖, ๙๒๗; -(ปลิโพธ), ๘๐๔ 
ปริยัติธรรม: -*, ๓๓๓ 
ปริยาย, ๔๖๙, ๔๘๓, ๔๘๕, ๖๐๒, ดู นิปริยาย; -*, ๔๓๕ 
ปริยายกถา(พระสูตร), ๔๘๓ 
ปริยายทัสสาวี, ๕๗๘ 
ปริยายทุกข, ๘๖ 
ปริเยสนฉันทะ: -*, ๙๘๗ 
ปริเยสนา(ต่อจากตัณหา), ๒๐๗, ๙๘๗, ๑๐๒๐, ๙๘๙–๙๙๐; -

*, ๙๙๔ 
ปริเยสนานานัตต์, ๒๐๙ 
ปริโยทาตะ(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔ 
ปริโยสาน(นิพพาน), ๓๓๗ 
ปริวัฏ,ปริวัฏฏ์(๓), ๔๖๐, ๘๔๖, ๑๑๕๔; -*, ๙๕๔ 
ปริวาส, ๗๙๘ 
ปริวีมังสา: -*, ๖๒๑ 

ปริสัญญุตา, ๕๗๐ 
ปริสุทธะ(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔ 
ปริฬาหนานัตต์, ๒๐๙ 
ปรีชา, ๖๗๓, ๘๒๔, ๘๓๕ 
ปรีชาญาณ, ๕๓๔, ๘๗๗, ๙๐๘, ๙๐๙; -*, ๕๓๐ 
ปรึกษา, ๕๖๕, ๕๗๔, ๕๘๖, ๖๒๕ 
ปรุงแตง, ๖๙, ๗๒, ๑๐๖, ๒๖๓, ๓๙๗, ๔๔๓, ๔๔๘, ๖๓๑, 

๖๖๐, ๖๔๗–๖๔๘, ๖๕๓–๖๕๔, ๖๖๔–๖๖๖, ดู สังขาร; -การ
ปรุงแต่งท่ีเป็นอกุศลเป็นอันตรายปกปิดอย่างหนึ่ง, ๒๖๓; -
แงตางของการปรุงแตงดวยอวิชชากับดวยตัณหา, ๖๒๖ 

ปรุงแปร, ๖๙ 
ปรุปกกมมูลกทุกข, ๘๕ 
ปรูปกกมทุกข, ๘๖ 
ปลงใจ, ๑๑๘ 
ปลงตก, ๖๓๑ 
ปลดปลอย(จิต): -*, ๘๓๔ 
ปลน, ๖๖๒, ๑๐๓๑ 
ปลวก(อุปมาขยันกอทรัพย), ๗๓๐ 
ปลอดกิเลส, ๑๑๕ 
ปลอดทุกข, ๑๑๔, ๑๑๗ 
ปลอดโปรง, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๗, ๑๒๗, ๕๓๔, ๕๔๘, ๕๕๕, 

๖๕๐–๖๕๑ 
ปลอดโปรงโลงใจ,ความ, ๗๔ 
ปลอดภัย, ๗๔, ๑๐๐, ๑๒๒, ๑๒๕, ๓๓๗, ๘๐๐, ๖๕๖–๖๕๗, ดู 

เขมะ,เกษม 
ปลอยวาง, ๑๒๔, ๔๔๖, ๘๒๙ 
ปล่อยอินทรีย์, ๖๗๓ 
ปลา, ๕๔๑; -*, ๗๘๖ 
ปลาเน่า(อุปมาคบคนช่ัว), ๕๖๘ 
ปลายจมูก(อานาปานสติ), ๘๑๙ 
ปลายผักหญ้า, ๖๕๙ 
ปลายสุด, ๑๔๐, ๒๓๑ 
ปลิโพธ, ๙๔๙; -ปลิโพธ ๑๐ประการ, ๘๐๓–๘๐๔; -ฤทธิ์เปน

ปลิโพธของวิปสสนา(อ), ๗๙๓ 
ปลุกใจ, ๑๒๕, ๖๒๓ 
ปลุกเรา, ๖๒๒, ๖๒๕, ๖๗๘ 
ปลุกเราคุณธรรม,วิธีคิด, ๖๔๗–๖๕๓ 
ปลุกเราใจ. ดู สังเวค,สังเวช 
ปลุกให้ร่าเริง, ๕๗๔ 
ปลูกปา: -*, ๗๔๕ 
ปวดศีรษะ(กายจิตสัมพันธ), ๗๘๙ 
ปวย,ปวยไข, ๑๐๐๐, ๖๕๐–๖๕๑, ดู พยาธิ 
ปวัตติกาล, ๓๒๑ 
ปวารณา: -*, ๘๘๘, ๙๒๕ 
ปวิเวก(แบบพุทธกับเดียรถีย), ๖๗๕ 

๑๒๔๔  พุทธธรรม 

 

ปลอดโปรง, ๑๑๓, ๑๑๕, ๑๑๘, ๑๒๘, ๕๓๖, ๕๕๐, ๕๕๗, 
๖๕๓–๖๕๔ 

ปลอดโปรงโลงใจ,ความ, ๗๔ 
ปลอดภัย, ๗๔, ๑๐๐, ๑๒๓, ๑๒๖, ๓๓๙, ๘๐๓, ๖๕๙–๖๖๐, ดู 

เขมะ,เกษม 
ปลอยวาง, ๑๒๕, ๔๔๘, ๘๓๒ 
ปล่อยอินทรีย์, ๖๗๖ 
ปลา, ๕๔๓; -*, ๗๘๙ 
ปลาเน่า(อุปมาคบคนช่ัว), ๕๗๐ 
ปลายจมูก(อานาปานสติ), ๘๒๒ 
ปลายผักหญ้า, ๖๖๒ 
ปลายสุด, ๑๔๑, ๒๓๒ 
ปลิโพธ, ๙๕๒; -ปลิโพธ 10ประการ, ๘๐๖–๘๐๗; -ฤทธิ์เปน

ปลิโพธของวิปสสนา(อ), ๗๙๖ 
ปลุกใจ, ๑๒๖, ๖๒๖ 
ปลุกเรา, ๖๒๕, ๖๒๘, ๖๘๑ 
ปลุกเราคุณธรรม,วิธีคิด, ๖๕๐–๖๕๖ 
ปลุกเราใจ. ดู สังเวค,สังเวช 
ปลุกให้ร่าเริง, ๕๗๖ 
ปลูกปา: -*, ๗๔๘ 
ปวดศีรษะ(กายจิตสัมพันธ), ๗๙๒ 
ปวย,ปวยไข, ๑๐๐๓, ๖๕๓–๖๕๔, ดู พยาธิ 
ปวัตติกาล, ๓๒๓ 
ปวารณา: -*, ๘๙๑, ๙๒๘ 
ปวิเวก(แบบพุทธกับเดียรถีย), ๖๗๘ 
ปวิเวกสุข, ๑๐๓๙ 
ปศุสัตว: -*, ๙๒๔ 
ปสาท(ประสาท), ๔๑ 
ปสาทนียธรรม (10): -*, ๙๓๔ 
ปสาทนียธรรม(10), ๙๒๘ 
ปสาทะ, ๖๐๑, ๖๐๒, ๙๒๒ 
ปหาตพฺพ,ํ ๘๕๗ 
ปหาตัพพธรรม, ๔๐, ๘๕๗–๘๖๑; -*, ๑๐๑๓ 
ปหาน,ปหานะ(กิจในสมุทัย), ๓๓๙, ๖๓๘, ๗๕๓, ๘๕๘–

๘๖๓, ดู กิจในอริยสัจ 
ปหานปธาน, ๗๕๗–๗๕๘ 
ปหานปริญญา, ๔๗๘ 
ปโหติ: -*, ๖๙๑, ๘๔๒ 
ปองกัน, ๑๑๘, ๑๑๙, ๑๕๑ 
ปองกัน(ภัยที่ยังไมมาถึง), ๖๕๙–๖๖๒ 
ป้อม, ๖๐๑ 
ปคคหะ(กิจของวิริยะ), ๘๓๑–๘๓๒ 
ปจจนีกธรรม,ปจจนึกธรรม, ๔๓๖, ๔๕๗ 
ปจจยาการ, ๑๕๗, ดู ปฏิจจสมุปบาท; -ตัวอยางปจจยาการแบบ

ตางๆ, ๘๗๙; -โยนิโสมนสิการแบบปัจจยาการ(อ), ๖๘๓ 
ปัจจเวกขณ์: -*, ๖๒๔, ๘๒๓ 

ปจจเวกขณญาณ, ๔๘๒, ๑๐๗๒; -*, ๕๕๘ 
ปัจจเวกขณวสี: -*, ๘๑๕ 
ปจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ: -*, ๕๘๖ 
ปัจจัตตญาณ, ๖๐๔ 
ปจจัตตบุคคล, ๘๘๑ 
ปจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญูห,ิ ๓๘๙, ๔๐๓ 
ปจจัย, ๗๖, ๗๙, ๑๑๕, ๑๓๗, ๔๖๔, ๕๔๑, ๕๘๔, ๕๘๗, ๖๓๑, 

๖๓๔, ๖๔๑, ๖๔๗, ๖๕๓, ๗๙๙, ๘๐๒, ๘๔๓, ๘๘๐, ๘๙๙, 
๑๐๐๒, ๑๐๕๕, ๑๐๕๙, ๖๐๓–๖๐๔, ๖๒๖–๖๒๘, ๖๓๕–
๖๓๗, ๖๖๕–๖๖๖, ๘๖๓–๘๖๔, ดู ปฏิจจสมุปบาท,สังขาร,
เหตุ,ปจจัยส่ี; -*, ๕๐๓; -24แบบปฏฐาน, ๑๗๙; -ความหมาย
ละความตางจากเหตุ, ๑๙๔; -ความหมายและความตางจาก
เหตุ, ๑๕๘; -จุดเชื่อมปจจัยทางสังคมกับปจจัยในตัวบุคคล, 
๕๘๖–๕๘๘; -ทรัพยเปนปจจัยอุดหนุนเทานั้น, ๗๕๔–
๗๕๖; -ปัจจัย3ที่ให้ตั้งครรภ์, ๑๐๓๑; -ปัจจัยของกรรมชั่ว, 
๖๒๓; -ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประสานกัน, ๖๒๘; 
-มิตรหรือเสวนาเปนปจจัยแกศรัทธา, ๕๘๕; -สืบหาปจจัย

ทั้งดานมนุษย(สมุทัย)และปจจัยที่เก่ียวของ, ๖๓๘ 
ปจจัยทางสังคม, ๕๖๕, ดู กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ 
ปจจัยปริคคหะ,-ปจจัยปริเคราะห, ๖๓๕ 
ปจจัยปจจเวกขณ, ๗๕๓ 
ปจจัยภายนอก. ดู กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ,เทวดา,ส่ิง

ศักดิ์สิทธ์ิ,อิทธิปาฏิหาริย; -ขั้นศรัทธาอาศัยปจจัยภายนอก 

จึงเส่ือมได, ๖๐๓; -นิสัยหวังพึ่งปจจัยภายนอก, ๘๖๗; -ยัง
ไมม่ันในพระรัตนตรัย จึงหวังพึ่งปจจัยภายนอก, ๘๖๘, 
๘๗๐ 

ปจจัยภายใน(ตัวบุคคล), ๕๖๕, ดู โยนิโสมนสิการ 
ปจจัยแวดลอม, ๗๕๖, ๘๔๗; -ปจจัยแวดลอมทางสังคมกับการ

ใหผลของกรรม, ๒๗๑; -ปจจัยแวดลอมมีความสําคัญตอ

การเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรม, ๗๖๐ 
ปัจจัยสันนิสิตศีล, ๔๗๘, ๗๕๓; -*, ๘๗๒ 
ปจจัยสัมพันธ, ๒๓๖; -(วิธีคิด), ๖๓๑ 
ปจจัยส่ี, ๔๗๘, ๗๕๒, ๗๓๕–๗๓๖; -*, ๘๗๒, ๘๙๑, ๑๐๐๑; -

ในแงวินัย/ศีลสําหรับภิกษุสงฆ, ๗๕๓, ๙๓๖; -ในหลัก

เก่ียวกับทักขิณา, ๔๐๗; -ปจจัยส่ีที่ควรเสพและไมควรเสพ
(อ), ๖๗๐; -ปจจัยส่ีสําคัญตอการเจริญกรรมฐาน, ๘๑๓; -
พิจารณาใหเปนการบริโภคดวยปญญา/คุณคาแทคุณคา

เทียม, ๑๐๔๑, ๖๔๙–๖๕๐; -พุทธศาสนายอมรับความ

จําเปนของปจจัยส่ี, ๗๔๙; -ภิกษุพึงรูประมาณในการับ

ปจจัยส่ี, ๕๗๒ 
ปจจัยแหงนามรูป, ๔๗๙, ดู นามรูป,นามรูปปจจัยปริคคห

ญาณ 
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ2, ๘๖๙, ๕๖๑, ๕๖๕–๖๘๙, ดูกัลยาณมิตร

,ปรโตโฆสะ,โยนิโสมนสิการ; -*, ๘๙๐, ๙๐๔; -แงที่สัมพันธ
กับหลักพระรัตนตรัย, ๖๘๔–๖๘๗; -หลักท่ัวไป, ๕๖๕–๕๖๖ 



 
ดัชนี  ๑๒๔๕ 

ปวิเวกสุข, ๑๐๓๔ 
ปศุสัตว: -*, ๙๒๑ 
ปสาท(ประสาท), ๔๑ 
ปสาทนียธรรม(๑๐), ๙๒๕; -*, ๙๓๑ 
ปสาทะ, ๕๙๘, ๕๙๙, ๙๑๙ 
ปหาตพฺพ,ํ ๘๕๔ 
ปหาตัพพธรรม, ๔๐, ๘๕๔–๘๕๘; -*, ๑๐๑๐ 
ปหาน,ปหานะ(กิจในสมุทัย), ๓๓๗, ๖๓๕, ๗๕๐, ๘๕๕–๘๖๐, 

ดู กิจในอริยสัจ 
ปหานปธาน, ๗๕๔–๗๕๕ 
ปหานปริญญา, ๔๗๖ 
ปโหติ: -*, ๖๘๘, ๘๓๙ 
ปองกัน, ๑๑๗, ๑๑๙, ๑๕๐ 
ปองกัน(ภัยที่ยังไมมาถึง), ๖๕๖–๖๕๙ 
ป้อม, ๕๙๙ 
ปคคหะ(กิจของวิริยะ), ๘๒๘–๘๒๙ 
ปจจนีกธรรม,ปจจนึกธรรม, ๔๓๔, ๔๕๕ 
ปจจยาการ, ๑๕๖, ดู ปฏิจจสมุปบาท; -ตัวอยางปจจยาการแบบ

ตางๆ, ๘๗๖; -โยนิโสมนสิการแบบปัจจยาการ(อ), ๖๘๐ 
ปัจจเวกขณ์: -*, ๖๒๑, ๘๒๐ 
ปจจเวกขณญาณ, ๔๘๐, ๑๐๖๗; -*, ๕๕๖ 
ปัจจเวกขณวสี: -*, ๘๑๒ 
ปจจเวกขณสัมมาทิฏฐ:ิ -*, ๕๘๔ 
ปัจจัตตญาณ, ๖๐๑ 
ปจจัตตบุคคล, ๘๗๘ 
ปจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญูห,ิ ๓๘๗, ๔๐๑ 
ปจจัย, ๗๖, ๗๙, ๑๑๕, ๑๓๖, ๔๖๒, ๕๓๙, ๕๘๒, ๕๘๕, ๖๒๘, 

๖๓๑, ๖๓๘, ๖๔๔, ๖๕๐, ๗๙๖, ๗๙๙, ๘๔๐, ๘๗๗, ๘๙๖, 
๙๙๙, ๑๐๕๐, ๑๐๕๔, ๖๐๐–๖๐๑, ๖๒๓–๖๒๕, ๖๓๒–
๖๓๔, ๖๖๒–๖๖๓, ๘๖๐–๘๖๑, ดู ปฏิจจสมุปบาท,สังขาร,
เหต,ุปจจัยส่ี; -*, ๕๐๑; -24แบบปฏฐาน, ๑๗๘; -ความหมาย
ละความตางจากเหตุ, ๑๙๓; -ความหมายและความตางจาก
เหตุ, ๑๕๗; -จุดเช่ือมปจจัยทางสังคมกับปจจัยในตัวบุคคล, 
๕๘๔–๕๘๖; -ทรัพยเปนปจจัยอุดหนุนเทานั้น, ๗๕๑–
๗๕๓; -ปัจจัย๓ที่ให้ตั้งครรภ์, ๑๐๒๖; -ปัจจัยของกรรมชั่ว, 
๖๒๐; -ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประสานกัน, ๖๒๕; 
-มิตรหรือเสวนาเปนปจจัยแกศรัทธา, ๕๘๒; -สืบหาปจจัย

ทั้งดานมนุษย(สมุทัย)และปจจัยที่เก่ียวของ, ๖๓๕ 
ปจจัยทางสังคม, ๕๖๓, ดู กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ 
ปจจัยปริคคหะ,-ปจจัยปริเคราะห, ๖๓๒ 
ปจจัยปจจเวกขณ, ๗๕๐ 
ปจจัยภายนอก. ดู กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ,เทวดา,สิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิ,อิทธิปาฏิหาริย; -ขั้นศรัทธาอาศัยปจจัยภายนอก 

จึงเส่ือมได, ๖๐๑; -นิสัยหวังพึ่งปจจัยภายนอก, ๘๖๔; -ยัง

ไมม่ันในพระรัตนตรัย จึงหวังพึ่งปจจัยภายนอก, ๘๖๕, 
๘๖๗ 

ปจจัยภายใน(ตัวบุคคล), ๕๖๓, ดู โยนิโสมนสิการ 
ปจจัยแวดลอม, ๗๕๓, ๘๔๔; -ปจจัยแวดลอมทางสังคมกับการ

ใหผลของกรรม, ๒๗๐; -ปจจัยแวดลอมมีความสําคัญตอ

การเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรม, ๗๕๗ 
ปัจจัยสันนิสิตศีล, ๔๗๖, ๗๕๐; -*, ๘๖๙ 
ปจจัยสัมพันธ, ๒๓๕; -(วิธีคิด), ๖๒๘ 
ปจจัยส่ี, ๔๗๖, ๗๔๙, ๗๓๒–๗๓๓; -*, ๘๖๙, ๘๘๘, ๙๙๘; -ใน

แงวินัย/ศีลสําหรับภิกษุสงฆ, ๗๕๐, ๙๓๓; -ในหลักเก่ียวกับ
ทักขิณา, ๔๐๕; -ปจจัยส่ีที่ควรเสพและไมควรเสพ(อ), ๖๖๗; 
-ปจจัยส่ีสําคัญตอการเจริญกรรมฐาน, ๘๑๐; -พิจารณาให
เปนการบริโภคดวยปญญา/คุณคาแทคุณคาเทียม, ๑๐๓๖, 
๖๔๖–๖๔๗; -พุทธศาสนายอมรับความจําเปนของปจจัยส่ี, 
๗๔๖; -ภิกษุพึงรูประมาณในการับปจจัยส่ี, ๕๖๙ 

ปจจัยแหงนามรูป, ๔๗๗, ดู นามรูป,นามรูปปจจัยปริคคห
ญาณ 

ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ๒, ๘๖๖, ๕๕๙, ๕๖๓–๖๘๖, ดู

กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ,โยนิโสมนสิการ; -*, ๘๘๗, ๙๐๑; 
-แงท่ีสัมพันธกับหลักพระรัตนตรัย, ๖๘๑–๖๘๔; -หลัก

ทั่วไป, ๕๖๓–๕๖๔ 
ปัจจุบัน, ๑๒๖, ๔๖๔, ๔๗๒, ๕๐๗, ๕๙๙, ๖๓๐, ๘๔๗, ๑๐๖๐, 

๕๙๑, ๕๙๒–๕๙๓; -การกําหนดอารมณปจจุบันในสติปฏ

ฐาน, ๘๔๕; -การคิดในแนวทางของปญญา คิดปรารภเพื่อ
ทํากิจหนาที่จัดเปนปจจุบัน, ๖๕๙, ๖๕๔–๖๕๖; -คนมักเล่ียง
หนีความรับผิดชอบตอปจจุบัน, ๘๖๐; -เมื่ออกุศลธรรม
ครอบงําแล้ว แม้ปัจจุบันก็อยู่เป็นทุกข์, ๒๖๕; -ลักษณะ

การคิดและการเปนอยูปจจุบันในทางธรรมซึ่งตางจากท่ีมัก

เขาใจกันท่ัวไป, ๖๕๔–๖๕๕, ๗๗๐; -เหตุใดสติตามทัน

ในขณะปจจุบัน จึงเปนหลักสําคัญของวิปสสนา, ๗๗๒–
๗๗๘; -องคธรรมสวนปจจุบันของปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๕; -
อย่ามัวอาลัยอดีตหวังอนาคต เร่งทํากิจปัจจุบัน, ๓๑๘; -
อยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันจึงผ่องใส, ๓๗๒; -อยู่ในปัจจุบันคือ
ความหมายของการอยู่เดียวท่ีแท,้ ๖๗๔ 

ปจจุบันธรรม, ๖๕๔ 
ปจจุบันผล, ๑๗๕, ๑๗๖ 
ปจจุบันเหตุ, ๑๗๕, ๑๗๖ 
ปจจุปฏฐาน: -(ของสมาธิ), ๘๒๕; -*, ๙๗๙ 
ปจเจกบุคคล, ๕๓๔ 
ปจเจกพุทธเจา, ๙๒๗–๙๒๘; -*, ๘๑๗; -ทรงฌานกีฬา(อ), 

๗๙๓; -อยูในความหมายของคําวาอริยะและสัตบุรุษ, ๔๐๔, 
๙๑๓, ๕๖๔–๕๖๕; -อาศัยโยนิโสมนสิการอยางเดียว ไม

ตองพึ่งปรโตโฆสะ คือเริ่มท่ีปญญาไมผานศรัทธา(อ), ๕๓๐, 
๕๕๘; -อาศัยโยนิโสมนสิการอยางเดียว ไมตองพึ่งปรโตโฆ
สะคือเริ่มท่ีปญญา ไมตองผานศรัทธา, ๕๘๘ 
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ปัจฉิมยาม, ๔๕๑ 
ปัจฉิมวาจา(ของพระพุทธเจ้า), ๗๖๐ 
ปจฉิมาชนตา, ๑๒๕ 
ปจฉิมาชนตานุกัมปา, ๓๖๖ 
ปญจกนัย(ฌาน), ๔๒๔, ๘๒๑, ๘๒๖ 
ปญจกัชฌาน, ๘๒๑, ดู ปญจกนัย 
ปญจทวาร, ๔๐, ๔๒; -*, ๓๗ 
ปญจทวาริกสัญญา: -*, ๓๗ 
ปญจมฌาน, ๘๒๑ 
ปญจโวการภพ, ๑๗๒ 
ปญญา, ๑๐๐, ๑๐๕, ๑๐๘, ๑๓๒, ๑๙๐, ๒๒๖, ๒๔๗, ๒๗๔, 

๒๘๒, ๓๓๒, ๓๗๗, ๓๘๑, ๔๒๑, ๔๔๐, ๔๔๘, ๔๙๔, ๕๐๔, 
๕๒๐, ๕๓๐, ๕๔๐, ๕๔๑, ๕๖๔, ๕๖๖, ๕๖๘, ๕๗๒, ๕๗๙, 
๕๘๔, ๕๙๖, ๕๙๘, ๖๒๙, ๖๓๔, ๖๔๐, ๖๕๖, ๖๗๑, ๗๓๓, 
๗๓๕, ๗๔๙, ๗๕๑, ๗๗๑, ๗๗๓, ๗๘๒, ๗๙๔, ๘๐๗, 
๘๒๕, ๘๕๒, ๘๖๔, ๘๖๗, ๘๗๔, ๘๘๒, ๘๘๓, ๙๐๑,๙๐๓, 
๙๐๕, ๙๑๑, ๙๒๐, ๙๒๙, ๙๓๓, ๙๓๘, ๙๔๙, ๙๕๒, ๙๖๓, 
๑๐๑๔, ๑๐๓๐, ๑๐๔๗, ๑๐๖๗, ๘๘๕–๘๘๖, ๘๘๖–๘๘๘, 
๘๘๙–๘๙๓, ๘๙๓–๘๙๕, ๘๙๘–๙๐๐, ๙๐๖–๙๐๘, ๙๑๑–
๙๑๓, ๑๐๐๗–๑๐๐๘, ๑๐๑๐–๑๐๑๒, ๕๒๑–๕๒๔, ๕๓๕–
๕๓๖, ๕๓๘–๕๓๙, ๕๔๕–๕๔๘, ๕๕๒–๕๕๓, ๕๖๑–๕๖๒, 
๕๗๐–๕๗๑, ๕๗๓–๕๗๕, ๕๘๒–๕๘๓, ๖๔๑–๖๔๓, ๖๘๗–
๗๐๙, ๗๑๔–๗๒๓, ๗๔๑–๗๔๒, ๗๔๖–๗๔๗, ๗๕๖–
๗๕๘, ๘๓๕–๘๓๖, ๘๓๙–๘๔๑, ดู จิตปญญา,ญาณ,วิชชา,
วิปสสนา,สัมมาทิฏฐิ,อธิปญญาสิกขา; -*, ๒๔๒, ๔๓๕, 
๕๘๗, ๙๐๑; -กระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๑๙, ๖๒๔, 
๗๐๒, ๘๗๗, ๕๕๘, ๖๗๙–๖๘๓; -กัลยาณมิตรและศรัทธา
ในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๕๖๕, ๕๖๗, ๕๘๗–๕๘๙, 
๖๘๐–๖๘๒, ๖๘๒–๖๘๓; -การคิดแบบปจจุบันคือคิดดวย
ปญญา, ๖๕๔, ๖๕๖, ๖๕๙; -กิเลสมีในตนหรือไม่ รู้ด้วย
ปัญญามิใช่ด้วยศรัทธา, ๖๐๒; -คนที่อบรมกายศีลจิต
ปัญญาแล้วกับคนไม่ได้อบรมทํากรรมอย่างเดียวกันได้รับ
ผลไม่เท่ากัน, ๒๘๙; -ความต่างจากโยนิโสมนสิการ, 
๖๒๓; -ความสัมพันธประสานและเสริมกันระหวางสติกับ

ปญญา, ๗๗๐, ๘๐๒, ๘๒๒, ๗๖๓–๗๖๔, ๗๖๖–๗๖๘, 
๗๗๕–๗๗๖; -ความสัมพันธประสานและเสริมกันระหวาง

สมาธิกับปญญาเริ่มแตเรื่องนิวรณ, ๘๒๕, ๗๘๓–๗๘๙, 
๗๙๔–๗๙๕; -ความสําคัญของปญญา, ๙๐๗, ๕๕๖; -ความ
สิ้นอาสวะสําเร็จด้วยปัญญา นิโรธสมาบัติก็ต้องต่อด้วย
ปัญญา, ๔๕๓, ๔๖๐, ๘๒๓; -ความส้ินอาสวะสําเร็จดวย

ปญญา นิโรธสมาบัติก็ตองตอดวยปญญา(อ), ๔๓๕; -

ความหมาย/ความแตกตางจากสัญญาและวิญญาณ, ๔๐, 
๕๔๖, ๘๒๙, ๙๐๖–๙๐๘; -แงท่ีศรัทธาเสริมหรือเปน

อุปสรรคตอปญญา, ๘๖๕, ๕๙๕–๖๐๑; -ชาวพุทธเช่ือมั่นใน
ปญญาของมนุษย, ๙๐๘–๙๐๙; -ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา, 

๑๓๔, ๕๔๘, ๖๗๖, ๖๘๖, ๖๙๙, ๗๗๐, ๘๗๗, ๙๕๐, 
๑๐๑๗–๑๐๑๙, ดู (=ทางสายกลาง); -ใชปญญาชักนําสมาธิ
ก็ได(วิมังสา), ๗๙๙; -ตําแหนงฐานะในบุญกิริยาในมรรค

และในไตรสิกขา, ๕๔๐, ๘๖๘, ๕๔๔–๕๔๖, ๕๕๒–๕๕๙; -
ทาทีแหงปญญาและการปฏิบัติดวยปญญา, ๖๓๑, ๖๗๖; -
ทํากรรมดวยปญญาเพื่อความสิ้นกรรมคือเพื่อความดีงาม

และประโยชนบริสุทธิ์, ๒๗๕; -ทุกหมวดธรรมที่มีศรัทธา

ตองมีปญญา แตท่ีมีปญญาไมจําเปนตองมีศรัทธา, ๕๘๗; -
ธรรมเปนฐานสําคัญโยนิโสมนสิการอยูฝายปญญาอัปปมาท

อยูฝายสมาธิ, ๗๖๐; -ในดินแดนแหงกิจกรรมทางจิต

ปญญา, ๘๗๘; -ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะมิไดอบรมกาย
ศีลจิตปญญา, ๖๕๗–๖๕๘; -บทบาทของปญญาในเกณฑ

ตัดสินความดีชั่ว, ๒๖๑; -บัณฑิตคือผูดําเนินชีวิตดวย

ปญญา, ๕๔๘, ๕๗๐; -ปจจัยสันนิสิตศีลสําเร็จดวยปญญา, 
๗๕๐; -ปญญา ๓ ประเภท, ๔๖; -ปญญากับกุศลและความ
เปนกุศล, ๒๔๗; -ปญญากับกุศลและความเปนกุศล(อ), 
๙๘๗; -ปญญากับฉันทะและการชวยไมใหฉันทะพลาด, 
๙๘๘, ๑๐๐๐, ๑๐๑๗, ๑๐๒๐, ๑๐๐๕–๑๐๐๖; -ปญญาเกิน
ศรัทธาเหมือนโรคเกิดจากยาแตในวิปสสนาไมเปนไร , 
๘๓๐; -ปญญาของพระพุทธเจาและพระอรหันตไมมี

อหังการมมังการ(อ), ๑๐๑๙; -ปัญญาคู่กับกรุณา เป็น
พุทธคุณหลักและยํ ้าต่างกันในเถรวาทกับมหายาน, 
๘๖๒, ๑๐๑๘–๑๐๒๐; -ปญญาเจตสิก, ๒๗; -ปญญาทําให
ไมติดอารมณอดีตอนาคต, ๓๗๒; -ปญญานําสูวิมุตติแลว

ทําใหเกิดแรงจูงใจอยางใหมคือกรุณา, ๓๖๔; -ปญญาในชื่อ
วาสัมปชัญญะ, ๗๖๗, ๗๗๕; -ปญญาในชื่อวาอภิญญา(อ), 
๘๔๒; -ปญญาในฐานะความรูประเภทหน่ึง, ๓๘, ๓๙; -

ปญญาในฐานะที่ เปนวิปสสนาเชนในกระบวนวิสุทธิ๗ , 
๔๓๑, ๔๔๑, ๗๗๕, ๘๖๓, ดูวิปสสนา; -ปญญาในฐานะท่ี
เปนวิปสสนาเชนในกระบวนวิสุทธิ๗(อ), ๔๒๗; -ปญญาใน
ฐานะธรรมวิจัย, ๘๓๓; -ปญญาในฐานะอินทรียอยางหนึ่ง

กับการแบงข้ันของพระอริยบุคคล, ๘๒๘–๘๓๒; -ปญญา

ประเสริฐกวาทรัพยและควรใหทรัพยเสริมปญญา กินใช

โดยมีปญญาทําตนใหเปนอิสระ, ๖๗๒, ๗๓๖, ๗๔๕; -

ปญญาเปนคุณธรรมแกนของอัตตัตถะ, ๕๔๒; -ปญญาเปน
เครื่องกําหนดคุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๖, ๗๐๑; -ปัญญา
เป็นเคร่ืองวัดความเป็นผู้ใหญ่, ๕๗๑; -ปญญาเปนตัวตัดสิน
ในการเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรม, ๘๒๒, ๘๓๒–๘๓๓; -
ปญญาเปนตัวแปรในกระบวนกรรมนิยาม, ๒๕๖, ๒๖๐; -

ปญญาเปนตัวแปรในกระบวนกรรมนิยาม(อ.), ๒๕๖; -

ปญญาเปนองคธรรมหลักในการพัฒนาชีวิตเปนยอดธรรม

ในการตรัสรู, ๘๒๒, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๓๒–๘๓๓, ๘๔๓; -

ปญญาเปนองคธรรมหลักในการพัฒนาชีวิตเปนยอดธรรม

ในการตรัสรู(อ), ๑๐๒๒; -ปัญญาสําหรับอุบาสก, ๙๐๐; -
ปญญาหลุดพนจากกิเลส/ความหลุดพนทางปญญา, ๘๗๖, 

๑๒๔๖  พุทธธรรม 

 

ไมติดอารมณอดีตอนาคต, ๓๗๔; -ปญญานําสูวิมุตติแลว

ทําใหเกิดแรงจูงใจอยางหนึ่งคือกรุณา, ๓๖๖; -ปญญาในชื่อ
วาสัมปชัญญะ, ๗๗๐, ๗๗๘; -ปญญาในชื่อวาอภิญญา(อ), 
๘๔๕; -ปญญาในฐานะความรูประเภทหน่ึง, ๓๘; -ปญญาใน
ฐานะที่เปนวิปสนาเชนในกระบวนวิสุทธิ7, ๔๓๓; -ปญญาใน
ฐานะท่ีเปนวิปสสนาเชนในกระบวนวิสุทธิ7, ๔๔๓, ๗๗๘, 
๘๖๖, ดูวิปสสนา; -ปญญาในฐานะท่ีเปนวิปสสนาเชนใน

กระบวนวิสุทธิ7(อ), ๔๒๙; -ปญญาในฐานะธรรมวิจัย, 
๘๓๖; -ปญญาในฐานะอินทรียอยางหนึ่งกับการแบงข้ัน

ของพระอริยบุคคล, ๘๓๑–๘๓๕; -ปญญาในบานะความรู

ประเภทหน่ึง, ๓๙; -ปญญาประเสริฐกวาทรัพยและควรให

ทรัพยเสริมปญญา กินใชโดยมีปญญาทําตนใหเปนอิสระ, 
๖๗๕, ๗๓๙, ๗๔๘; -ปญญาเปนคุณธรรมแกนของอัตตัต
ถะ, ๕๔๔; -ปญญาเปนเครื่องกําหนดคุณคาแทคุณคาเทียม, 
๖๔๙, ๗๐๔; -ปัญญาเป็นเครื่องวัดความเป็นผู้ใหญ่, ๕๗๓; 
-ปญญาเปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรม, 
๘๒๕, ๘๓๕–๘๓๖; -ปญญาเปนตัวแปรในกระบวนกรรม

นิยาม, ๒๕๗, ๒๖๑; -ปญญาเปนตัวแปรในกระบวนกรรม
นิยาม(อ.), ๒๕๗; -ปญญาเปนองคธรรมหลักในการพัฒนา
ชีวิตเปนยอดธรรมในการตรัสรู, ๘๒๕, ๖๐๕–๖๐๙, ๘๓๕–
๘๓๖, ๘๔๖; -ปญญาเปนองคธรรมหลักในการพัฒนาชีวิต

เปนยอดธรรมในการตรัสรู(อ), ๑๐๒๗; -ปัญญาสําหรับ
อุบาสก, ๙๐๓; -ปญญาหลุดพนจากกิเลส/ความหลุดพน

ทางปญญา, ๘๗๙, ดู ปญญาวิมุตติ; -ปญญาเห็นอนัตตาทํา
ใหหมดความเห็นแกตัว, ๑๓๔, ๔๔๒; -ปาฏิหาริยและเทวดา
เองก็อับจนในดานปญญา มนุษยฝกตนไดดวยปญญา ไม

ตองรอเทวดา, ๙๕๕, ๙๕๘; -ปาฏิหาริยและเทวดาเองก็อับ
จนในดานปญญา มนุษยฝกตนไดดวยปญญาไมตองรอ

เทวดา, ๙๖๘; -ปาฏิหาริยและเทวดาเองก็อับจนในดานปญญา
มนุษยฝกตนไดดวยปญญา ไมตองรอเทวดา, ๙๖๖; -เป็น
ความหมายหนึ่งของโยนิ(อ), ๖๒๔; -ผลกรรมที่ทําให้มี
ปัญญาน้อยปัญญามาก, ๒๘๕; -ผลทางปญญาที่ตางกัน

ระหวางศรัทธากับโยนิโสมนสิการ(อ), ๗๘๐; -มองด้วย
ปัญญาเห็นโลกดังท่อนใบไม้ใหญ่, ๔๐๐; -มารหมิ่นว่าสตรีมี
ปัญญาแค่2นิ้วภิกษุณีว่าในการหยั่งรู้สัจธรรม ไม่มีความ
เป็นหญิงไม่มีความเป็นชาย, ๔๙๐; -มิจฉาสังกัปปดับ

ปญญา, ๗๑๑; -เม่ือปัญญารู้ประจักษ์ก็ไม่ต้องอาศัยศรัทธา, 
๖๐๕; -โยนิโสมนสิการในฐานะบุพภาคของปญญา วิธีการ

แหงปญญา และในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๑๐๑๙, 
๕๖๕–๕๖๖, ๖๒๘–๖๒๙, ๗๘๐–๗๘๑; -โยนิโสมนสิการใน
ฐานะบุพภาคของปญญาวิธี การแห งปญญาและใน

กระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๒๒, ๖๘๓; -รู้ปฏิจจสมุปป
บาท, ๔๖๔; -โลกุตรสมาธิเจริญเองกับการเจริญปญญา ไม
ตองแยกพูด(อ), ๘๐๖; -วิธีการแหงปญญา(แบบพุทธกับ

วิทยาศาสตร), ๘๗๖, ๖๘๘–๖๘๙; -ศรัทธาท่ีถูกตองเกื้อกูล
กันกับปญญาหรือเปนขั้นหนึ่งของการพัฒนาการทางปญญา

, ๙๑๔, ๙๔๒, ๙๑๑–๙๑๒; -ศรัทธาที่ไมถูกทางอาจเส่ือม

เพราะปญญา, ๔๓๙; -ศรัทธาม่ันในพระรัตนตรัย=ปญญา

เจริญถึงขั้นแกปญหาตามแนวอริยสัจ=จัดการกับชีวิตดวย

ปญญาของมนุษยเอง, ๘๖๘, ๘๗๔, ๘๗๖; -ศีล สมาธิ 

ปญญากับการแบงขั้นของพระอริยบุคคล, ๔๑๐, ๔๑๑, 
๔๑๓; -สนามปฏิบัติการทางปญญา, ๘๑๖, ๘๒๕, ๘๓๕–
๘๔๑, ๘๔๑–๘๔๒; -สมาธิบ่มปัญญา ปัญญาบ่มจิตให้หลุด
พ้น, ๓๗๓, ๕๕๗, ๗๙๐; -สมาธิเพื่อปัญญา(ปัญญาเป็นท่ี
หมายของสมาธิ), ๗๙๐, ๗๙๓, ๗๙๖, ๘๒๕, ๗๘๒–๗๘๓, 
๗๘๗–๗๘๘; -สมาธิลวนๆไมพอใหถึงนิโรธสมาบัติตอง

อาศัยปญญาชวยสมาธิ, ๔๓๗; -สัมมาทิฏฐิเปนไวพจนของ
ปญญา, ๖๙๖; -หลักการพัฒนาปญญา, ๕๘๗–๕๘๘, ๖๔๑–
๖๔๔; -เหตุใดนิยมใหเจริญสมาธิเปนฐานกอนเจริญปญญา

, ๗๙๗–๗๙๘; -ใหมีปญญาท่ีจะสลัดตัวจากกามสุขได, 
๑๐๔๐ 

ปญญาขันธ, ๕๔๖–๕๔๗ 
ปัญญาจักษุ, ๕๘๘, ๘๙๑ 
ปญญาตรัสรู. ดู โพธิ 
ปญญาแตกฉาน. ดู ปฏิสัมภิทา 
ปญญาแนวโลกุตร, ๙๑๔ 
ปัญญาพละ, ๖๙๒ 
ปญญาพาตัวรอด. ดู นิสสรณปญญา 
ปญญาภาวนา, ๕๓๗, ๕๔๒; -*, ๕๔๘ 
ปัญญาย่ิง, ๔๘๙, ดู อภิญญา 
ปญญาวิมุต: -พระปญญาวิมุตกับอุภโตภาควิมุต, ช, ๔๗๖ 
ปญญาวิมุต(บุคคล), ๔๖๑, ๘๒๖, ๑๐๗๓; -ไดเจโตวิมุตติดวย, 

๔๓๓; -ปญญาวิมุต5, ๔๕๒, ๔๘๔; -มีมากกวาอุภโตภาค

วิมุต, ๔๓๘; -แยกคําปญญาวิมุตกับปญญาวิมุตติ(อ), ๔๓๑ 
ปัญญาวิมุตติ, ๒๐๑, ๓๖๔, ๔๐๑, ๔๔๒, ๔๔๓, ๔๖๒, ๕๖๓, 

๗๐๔, ๘๙๖, ๑๐๑๕, ดู เจโตวิมุตติ,วิมุตติ; -*, ๕๙๐; -
กําหนดความต่างระหว่างพระเสขะกับอเสขะ, ๔๗๓; -ความ
เขาใจผิดเกี่ยวกับปญญาวิมุตติ(อ), ๔๕๖; -ความหมาย, 
๔๓๑; -ผลของวิปสสนา, ๔๓๒ 

ปญญาวิสุทธ:ิ -*, ๕๒๔ 
ปญญาวุฒิ, ๙๔๓ 
ปัญญาวุฒิธรรม(4), ๖๔๐, ดู กระบวนการพัฒนาปญญา,โส

ตาปตติยังคะ; -*, ๕๘๘, ๙๐๕ 
ปญญาสัมปทา, ๕๔๐, ๗๔๕; -*, ๕๙๐ 
ปญญาสิกขา(คํานอกบาลี): -*, ๕๔๗ 
ปัญญินทรีย์, ๔๗๒, ๖๐๕, ๖๐๖, ๖๙๒, ๗๗๘, ๘๓๒, ๙๘๓, 

๘๓๕–๘๓๖ 
ปญหา, ๑๑๘, ๑๒๗, ๕๐๗, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๘, ๕๓๖, ๕๔๘, 

๕๕๔, ๕๕๙, ๕๖๕, ๕๘๒, ๖๖๖, ๖๗๓, ๗๐๔, ๗๑๘, ๗๒๙, 
๗๔๘, ๗๕๑, ๗๗๒, ๗๗๗, ๘๐๓, ๘๔๑, ๘๔๓, ๑๐๒๖, 
๑๐๑๑–๑๐๑๓, ๑๐๑๖–๑๐๑๗, ๘๕๔–๘๕๖, ดู ทุกข; -กาม
สุขกอปญหาสุขไรอามิสดับปญหาและชวยประกันไมใหคน



 
ดัชนี  ๑๒๔๗ 

ดู ปญญาวิมุตติ; -ปญญาเห็นอนัตตาทําใหหมดความเห็น

แกตัว, ๑๓๓, ๔๔๐; -ปาฏิหาริยและเทวดาเองก็อับจนใน

ดานปญญา มนุษยฝกตนไดดวยปญญา ไมตองรอเทวดา, 
๙๕๒, ๙๕๕; -ปาฏิหาริยและเทวดาเองก็อับจนในดาน

ปญญา มนุษยฝกตนไดดวยปญญาไมตองรอเทวดา, ๙๖๕; 
-ปาฏิหาริยและเทวดาเองก็อับจนในดานปญญามนุษยฝกตน

ไดดวยปญญา ไมตองรอเทวดา, ๙๖๓; -เป็นความหมาย
หนึ่งของโยนิ(อ), ๖๒๑; -ผลกรรมที่ทําให้มีปัญญาน้อย
ปัญญามาก, ๒๘๔; -ผลทางปญญาที่ตางกันระหวางศรัทธา
กับโยนิโสมนสิการ(อ), ๗๗๗; -มองด้วยปัญญาเห็นโลกดัง
ท่อนใบไม้ใหญ่, ๓๙๘; -มารหมิ่นว่าสตรีมีปัญญาแค่๒นิ้ว
ภิกษุณีว่าในการหยั่งรู้สัจธรรม ไม่มีความเป็นหญิงไม่มี
ความเป็นชาย, ๔๘๘; -มิจฉาสังกัปปดับปญญา, ๗๐๘; -
เมื่อปัญญารู้ประจักษ์ก็ไม่ต้องอาศัยศรัทธา, ๖๐๓; -โยนิโส
มนสิการในฐานะบุพภาคของปญญา วิธีการแหงปญญา 

และในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๑๐๑๖, ๕๖๓–๕๖๔, 
๖๒๕–๖๒๖, ๗๗๗–๗๗๘; -โยนิโสมนสิการในฐานะบุพภาค
ของปญญาวิธีการแหงปญญาและในกระบวนการพัฒนา

ปญญา, ๖๑๙, ๖๘๐; -รู้ปฏิจจสมุปปบาท, ๔๖๒; -โลกุตรส
มาธิเจริญเองกับการเจริญปญญา ไมตองแยกพูด(อ), ๘๐๓; 
-วิธีการแหงปญญา(แบบพุทธกับวิทยาศาสตร), ๘๗๓, 
๖๘๕–๖๘๖; -ศรัทธาท่ีถูกตองเก้ือกูลกันกับปญญาหรือเปน
ขั้นหน่ึงของการพัฒนาการทางปญญา, ๙๑๑, ๙๓๙, ๙๐๘–
๙๐๙; -ศรัทธาท่ีไมถูกทางอาจเส่ือมเพราะปญญา, ๔๓๗; -
ศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย=ปญญาเจริญถึงขั้นแกปญหา

ตามแนวอริยสัจ=จัดการกับชีวิตดวยปญญาของมนุษยเอง, 
๘๖๕, ๘๗๑, ๘๗๓; -ศีล สมาธิ ปญญากับการแบงขั้นของ
พระอริยบุคคล, ๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๑; -สนามปฏิบัติการทาง
ปญญา, ๘๑๓, ๘๒๒, ๘๓๒–๘๓๘, ๘๓๘–๘๓๙; -สมาธิบ่ม
ปัญญา ปัญญาบ่มจิตให้หลุดพ้น, ๓๗๑, ๕๕๕, ๗๘๗; -
สมาธิเพื่อปัญญา(ปัญญาเป็นที่หมายของสมาธิ), ๗๘๗, 
๗๙๐, ๗๙๓, ๘๒๒, ๗๗๙–๗๘๐, ๗๘๔–๗๘๕; -สมาธิ

ลวนๆไมพอใหถึงนิโรธสมาบัติตองอาศัยปญญาชวยสมาธิ, 
๔๓๕; -สัมมาทิฏฐิเปนไวพจนของปญญา, ๖๙๓; -หลักการ
พัฒนาปญญา, ๕๘๕–๕๘๖, ๖๓๘–๖๔๑; -เหตุใดนิยมให

เจริญสมาธิเปนฐานกอนเจริญปญญา, ๗๙๔–๗๙๕; -ใหมี
ปญญาที่จะสลัดตัวจากกามสุขได, ๑๐๓๕ 

ปญญาขันธ, ๕๔๔–๕๔๕ 
ปัญญาจักษุ, ๕๘๖, ๘๘๘ 
ปญญาตรัสรู. ดู โพธิ 
ปญญาแตกฉาน. ดู ปฏิสัมภิทา 
ปญญาแนวโลกุตร, ๙๑๑ 
ปัญญาพละ, ๖๘๙ 
ปญญาพาตัวรอด. ดู นิสสรณปญญา 
ปญญาภาวนา, ๕๓๕, ๕๔๐; -*, ๕๔๖ 

ปัญญาย่ิง, ๔๘๗, ดู อภิญญา 
ปญญาวิมุต: -พระปญญาวิมุตกับอุภโตภาควิมุต, ๔๗๔ 
ปญญาวิมุต(บุคคล), ๔๕๙, ๘๒๓, ๑๐๖๘; -ไดเจโตวิมุตติดวย, 

๔๓๑; -ปญญาวิมุต5, ๔๕๐, ๔๘๒; -มีมากกวาอุภโตภาค

วิมุต, ๔๓๖; -แยกคําปญญาวิมุตกับปญญาวิมุตติ(อ), ๔๒๙ 
ปัญญาวิมุตติ, ๒๐๐, ๓๖๒, ๓๙๙, ๔๔๐, ๔๔๑, ๔๖๐, ๕๖๑, 

๗๐๑, ๘๙๓, ๑๐๑๒, ดู เจโตวิมุตติ,วิมุตติ; -*, ๕๘๘; -
กําหนดความต่างระหว่างพระเสขะกับอเสขะ, ๔๗๑; -ความ
เขาใจผิดเก่ียวกับปญญาวิมุตติ(อ), ๔๕๔; -ความหมาย, 
๔๒๙; -ผลของวิปสสนา, ๔๓๐ 

ปญญาวิสุทธ:ิ -*, ๕๒๒ 
ปญญาวุฒิ, ๙๔๐ 
ปัญญาวุฒิธรรม(๔), ๖๓๗, ดู กระบวนการพัฒนาปญญา,โส

ตาปตติยังคะ; -*, ๕๘๕, ๙๐๒ 
ปญญาสัมปทา, ๕๓๘, ๗๔๒; -*, ๕๘๗ 
ปญญาสิกขา(คํานอกบาลี): -*, ๕๔๕ 
ปัญญินทรีย์, ๔๗๐, ๖๐๓, ๖๘๙, ๗๗๕, ๘๒๙, ๙๘๐, ๘๓๒–

๘๓๓ 
ปญหา, ๑๑๗, ๑๒๖, ๕๐๕, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๒๖, ๕๓๔, ๕๔๖, 

๕๕๒, ๕๕๗, ๕๖๓, ๕๘๐, ๖๖๓, ๖๗๐, ๗๐๑, ๗๑๕, ๗๒๖, 
๗๔๕, ๗๔๘, ๗๖๙, ๗๗๔, ๘๐๐, ๘๓๘, ๘๔๐, ๑๐๒๑, 
๑๐๐๘–๑๐๑๐, ๑๐๑๓–๑๐๑๔, ๘๕๑–๘๕๓, ดู ทุกข; -กาม
สุขกอปญหาสุขไรอามิสดับปญหาและชวยประกันไมใหคน

ทําชั่วเพราะกามสุข, ๑๐๕๕, ๑๐๕๖, ๑๐๕๘, ๑๐๖๓; -การ
รับรูชนิดท่ีเปนประโยชนทางสติปญญากับที่กอปญหา, 
๖๗๖, ๖๗๗; -เกณฑวัดความสําเร็จในการแกปญหา, 
๘๕๖–๘๕๘; -แกปญหาแบบพุทธหรืออริยสัจคือแกตาม

เหตุปจจัยโดยใชสติปญญาของมนุษยเอง, ๘๖๑, ๘๖๔, 
๘๗๐–๘๗๓; -ขอควรคํานึงบางอยางในการแกปญหา, 
๖๔๒; -คุณคาแทคือคุณคาที่ชวยแกปญหาของมนุษย, 
๖๔๖; -จัดเขาในพวกปริญไญยธรรม, ๘๕๘; -ดับกิเลส 

หมดเหตุกอปญหา, ๑๐๒๓; -ตัวอยางใชวิภัชชวาทตอบ

ปญหา, ๖๖๔–๖๖๖; -ถาไมมีทางออกสําหรับผูผิดหวังจาก

กามสุขจะเกิดปญหาทางจิตและปญหาสังคมอยางหนัก, 
๑๐๖๕; -ธรรมแกปญหาจากภายใน วินัยแกปญหาจาก

ภายนอก, ๘๗๘; -บัณฑิตกับการตั้งและตอบปัญหา, ๕๗๐; 
-บุคคลผูพรอมท่ีสุดที่จะแกปญหาชีวิตและสังคม, ๘๔๕; -
ปฏิจจสมุปบาทคือวงจรแหงปญหา, ๑๙๒; -ปญญาคือ

ความรูที่ใชแกปญหาได, ๙๐๗; -ปญหา=การขาดอิสรภาพ, 
๓๖๔; -ปญหาการแปลคําวานิโรธ, ๒๒๙, ๓๒๘, ๘๔๕; -

ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ, ๘๗๔, ๙๗๑–๑๐๒๒; -ปญหาจาก
กาม และแนวทางที่กามสุขกอทุกขกอปญหา, ๑๐๒๙–
๑๐๓๑, ๑๐๕๓–๑๐๕๖; -ปญหาจากการกลบระบายเปล้ือง
ทุกขของบุคคล, ๘๔๕, ๑๐๕๕; -ปญหาจากความรักความ

เมตตาท่ีไมบริสุทธิ,์ ๑๐๐๔; -ปญหาชีวิตกับปญหาสังคมเกิด
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สืบจากตัณหา, ๙๘๖, ๙๙๒, ๙๙๙, ๑๐๐๘; -ปญหาชีวิตกับ
ปญหาสังคมเกิดสืบจากตัณหา(อ), ๗๙๗; -ปญหาทางจิต

จากปฏิกิริยาตอกามสุข, ๑๐๖๖; -ปญหาที่เกิดจากสุตะคือ

ความรูแบบเลาเรียน, ๙๐๕, ๙๑๐; -ปญหาในความหมาย

ของทุกข, ๕๑๓, ๕๑๕, ๖๓๕, ๘๔๙, ๘๕๕, ๘๕๙; -ปญหา
และวิธีตอบปญหา๔แบบ, ๖๖๖–๖๖๗; -ปญหาสังคมจะแก
ไมเสร็จถาสรางฉันทะไมได, ๑๐๒๑; -พระพุทธเจาไมสน

พระทัยปญหาทางอภิปรัชญาทรงสอนแต ส่ิ งที่ เปน

ประโยชนแกปญหาได, ๘๔๗–๘๔๘; -โยนิโสมนสิการชวย
แกปญหา, ๖๒๖; -วิธีแกปญหาตามหลักกิจญาณ, ๑๑๕๔; -
วิธีคิดแบบแกปญหา, ๖๓๓–๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖; -หา

ความสุขดวยการสนองตัณหา ตัณหาเกิดขึ้นสนองระงับ

ไมได ก็เกิดปญหา, ๘๔๕, ๑๐๕๖ 
ปญหาชีวิต, ๙๐๖, ดู ชีวิต,ปญหา 
ปญหาทางจริยธรรม, ๘๗๘, ดู จริยธรรม 
ปญหาทางเศรษฐกิจ, ๗๓๕, ดู ทรัพย,ปญหา 
ปญหาท่ีไมตรงพยากรณ. ดู อัพยากตปญหา 
ปญหาพยากรณ4, ๖๖๖ 
ปญหาสังคม, ๒๐๙, ๒๒๓, ดูปญหา,สังคม 
ปฏฐานนัย, ๑๗๘ 
ปตติทาน: -*, ๙๖๕ 
ปสสนะ, ๔๖ 
ปสสัทธะ, ๒๔๗ 
ปสสัทธิ, ๒๔๙, ๓๓๖, ๕๘๘, ๖๒๑, ๖๓๙, ๘๓๑, ๘๓๖, ๕๑๗–

๕๑๙, ๘๓๒–๘๓๘, ๘๓๔–๘๓๕; -*, ๖๑๙, ๗๖๖; -ควร

เจริญหรือไมเวลาใด, ๘๓๖–๘๓๘; -ในกระบวนธรรมเกิด

สมาธิ, ๗๙๕ 
ปสสาวะ, ๘๖, ๑๐๖๐; -*, ๘๗ 
ปสสาสะ. ดูอัสสาสะ 
ปา, ๑๒๓, ๕๓๕, ๕๖๘, ๖๗๓, ๗๒๕, ๗๓๕, ๘๑๕, ๙๑๒, 

๑๐๓๑, ๑๐๔๖, ๑๐๖๓, ๖๕๖–๖๕๘; -*, ๓๖๘, ๗๔๕; -ความ
มีใจใฝรักการอยูปาก็เปนเจโตวิมุตติไดอยางหนึ่ง, ๔๓๔; -
เดียรถีย์ว่าสงัดกิเลสเพราะป่า, ๖๗๕; -ถือวาภิกษุอ่ืนไมได

อยูปาอยางตน=เปนอสัตบุรุษ(อ), ๔๓๖, ๙๒๑; -ทานแกพระ
อยูปาอยูถ่ินบานขอใหเปนพระดีก็ดีทั้งนั้น, ๙๒๙; -เทวดากับ
พระที่ไปอยูปา, ๙๕๖; -นับถือป่าเขาเป็นที่พึ่งที่ผิด, ๘๖๔; -
นิพพานแปลวาไมมีปากิเลสก็ได(อ), ๓๘๕; -พระป่ากับพระ
บ้านอย่างไหนดี, ๖๗๒, ๖๗๔; -พระปาไมอาจตัดความ

รับผิดชอบทางสังคม, ๗๙๒; -พระพุทธเจาทรงเสพ

เสนาสนะปาเพื่อประโยชนแกคนรุนหลัง, ๓๖๗; -พระอยูปา
พระพุทธเจาสรรเสริญก็มี ติก็มี, ๖๖๓; -ภิกษุอยู่ป่า๕
ประเภท, ๖๗๒; -ภิกษุอยูปาควรไมประมาทเรงเพียร, ๖๕๗; 
-ไมใชพระทุกองคควรอยูปา, ๗๙๒; -หลักเกณฑ์ว่าแดนป่า
ใดควรอยู่หรือไม่, ๖๖๗ 

ปากกาล(กรรม), ๓๒๑ 

ปากทานปริยาย(กรรม), ๓๒๒ 
ปากมาก, ๖๗๓ 
ปากัฏฐาน(กรรม), ๓๒๒ 
ปาจิตตีย, ๙๒๕ 
ป่าชัฏ, ๖๗๕ 
ป่าช้า, ๖๗๕, ๘๙๖ 
ปาฏิบุคลิกทาน,-ปุคลิก, ๙๒๘, ดู เทียบ/สังฆทาน 
ปาฏิปุคลิก, ๙๒๘ 
ปาฏิโมกข์, ๑๕๑, ๗๕๐, ดู ปาติโมกข; -*, ๖๙๙ 
ปาฏิโมกขสังวรศีล, ๗๒๐, ๗๕๐, ดูปาติโมกขสังวรศีล 
ปาฏิหาริย, ๓, ๔, ๖๔๐, ดู อิทธิปาฏิหาริย,อาเทศนาปาฏิหาริย,

อนุสาสนีปาฏิหาริย; -ความหมาย, ๙๔๘; -ปาฏิหาริย๓, 
๙๔๕–๙๔๗ 

ปาฐะ: -*, ๘๗ 
ปาณะ, ๘๙๖ 
ปาณาติบาต, ๒๑๑, ๒๔๒, ๒๘๒, ๒๘๗, ๒๘๙, ๓๙๙, ๗๑๒, 

๗๑๔, ๗๒๙, ๘๙๐, ๘๙๕, ๙๐๐, ดู ศีล ๕; -โทษมากโทษ
นอยและองคของการละเมิด, ๗๒๓–๗๒๗ 

ปาณาติปาตา เวรมณี, ๗๑๐ 
ปาติโมกข, ๓๖๙, ๕๖๖, ๖๕๗, ๘๗๑, ๙๓๐ 
ปาติโมกขสังวรศีล, ๔๗๖, ๕๖๑–๕๖๒ 
ปาทกัชฌาน, ๔๘๓ 
ปาปชน, ๗๖๑ 
ปาปมิตร, ๓๘, ๗๖๑, ดู มิตรเทียบกัลยาณมิตร; -ปาปมิตรหนุน

อกุศลกรรม, ๖๒๓; -พอแมบางคนทําตนเปนปาปมิตรของ
ลูก, ๖๗๖–๖๗๙; -หมายถึงผู้ชักนําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ, 
๕๘๒, ๖๙๑ 

ปาปสหาย, ๗๖๑ 
ปาพจน: -*, ๔๗ 
ปาระ(นิพพาน), ๓๓๖ 
ปาราชิก, ๙๒๕ 
ปาริสุทธิ: -*, ๘๒๐ 
ปาริสุทธิศีล ๔, ๔๒๒, ๔๗๖, ๗๕๐; -*, ๕๒๒ 
ปาริหาริยกรรมฐาน, ๘๐๖ 
ปาล: -*, ๕๓๓ 
ปิฏกสัมปทาน, ๕๙๐ 
ปดตา(อุปมา), ๘๖๓ 
ปตติวิสยิกทุกข, ๘๖ 
ปตุฆาตกรรม, ๓๒๑ 
ปย: -*, ๗๑๔ 
ปยรูป สาตรูป: -*, ๙๘๕ 
ปยวชฺช: -*, ๕๗๖ 
ปิยวาจา, ๕๗๖, ๖๕๓, ๗๐๙, ๗๓๑–๗๓๒ 
ปยวิปโยค, ๘๕; -*, ๘๗ 
ปยะอปยะ: -*, ๑๐๐๓ 

๑๒๔๘  พุทธธรรม 

 

ปาปมิตร, ๓๘, ๗๖๔, ดู มิตรเทียบกัลยาณมิตร; -ปาปมิตร

หนุนอกุศลกรรม, ๖๒๖; -ผู้ชักนําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ, 
๕๘๔; -พอแมบางคนทําตนเปนปาปมิตรของลูก, ๖๗๙–
๖๘๒; -หมายถึงผูชักนําใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ, ๖๙๔ 

ปาปสหาย, ๗๖๔ 
ปาพจน: -*, ๔๗ 
ปาระ(นิพพาน), ๓๓๘ 
ปาราชิก, ๙๒๘ 
ปาริสุทธิ: -*, ๘๒๓ 
ปาริสุทธิศีล 4, ๔๒๔, ๔๗๘; -*, ๕๒๔ 
ปาริสุทธิศีล4, ๗๕๓ 
ปาริหาริยกรรมฐาน, ๘๐๙ 
ปาล: -*, ๕๓๕ 
ปิฏกสัมปทาน, ๕๙๓ 
ปดตา(อุปมา), ๘๖๖ 
ปตติวิสยิกทุกข, ๘๖ 
ปติ, ๕๑๙–๕๒๑ 
ปตุฆาตกรรม, ๓๒๓ 
ปย: -*, ๗๑๗ 
ปยรูป สาตรูป: -*, ๙๘๘ 
ปยวชฺช: -*, ๕๗๘ 
ปิยวาจา, ๕๗๘, ๖๕๖, ๗๑๒, ๗๓๔–๗๓๕ 
ปยวิปโยค, ๘๕; -*, ๘๗ 
ปยะอปยะ: -*, ๑๐๐๖ 
ปิโย, ๕๗๖ 
ปิสุณาย วาจาย เวรมณี, ๗๑๓ 
ปิสุณาวาจา, ๒๙๑, ๗๒๖–๗๒๗ 
ปต, ๘๐๘ 
ปติ, ๒๗, ๔๒๖, ๔๓๖, ๔๕๔, ๔๘๓, ๔๘๕, ๗๘๒, ๗๘๔, ๘๐๐, 

๘๔๐, ๑๐๕๑, ๑๐๕๔, ๑๐๖๕, ๑๐๗๒, ๑๐๒๙–๑๐๓๐, 
๘๒๔, ดู ปสสัทธิ,สุข,สมาธิ; -*, ๕๙๐, ๖๒๒, ๗๖๙, ๘๒๘; -
กําหนดปีติในอานาปานสติ, ๘๑๘; -ความตางจากสุข, ๘๒๙; 
-ความหมายเปนตนในฐานะองคฌาน, ๘๒๘–๘๓๐; -

ความหมายเปนตนในฐานะองคโพชฌงค, ๘๓๕–๘๔๑; -

ในกระบวนธรรมเกิดสมาธิ, ๗๙๘; -ปติ5อยางตามท่ีพระอร
รกถาจารยจําแนกไว(อ), ๘๒๙; -ปติจากกามคุณเหมือนไฟ
มีควันเพราะมีเชื้อหญาไม, ๑๐๓๙; -ปีติเพื่อปัสสัทธิ, ๖๔๒; 
-ปติสุขท่ีไมอาศัยกาม, ๑๐๒๙, ๑๐๓๙; -เปนคูปรับของ

พยาบาท, ๘๓๑; -มีปติเปนภักษา, ๗๙๒; -สืบจากโยนิโส
มนสิการก็มี, ๖๒๔ 

ปติปราโมทย(ทํางานดวยฉันทะ), ๙๙๖, ๑๐๑๑ 
ปีศาจ, ๑๔๒ 
ปฬนฏ, ๗๖ 
ปุคคลัญญุตา, ๕๗๒ 
ปุญญาภิสังขาร, ๑๗๒, ๒๕๓, ๒๕๕, ๓๙๔, ๕๑๙; -*, ๑๗๒; -

เน่ืองจากอวิชชา, ๒๕๓, ๕๑๙ 

ปุญญาภิสันทะ: -*, ๒๕๔ 
ปุตตสิเนห,ิ ๗๑๐ 
ปุถุชน, ๖๙, ๙๙, ๑๐๕, ๑๑๖, ๑๑๘, ๑๕๑, ๔๗๓, ๔๙๓, ๕๐๒, 

๕๐๖, ๖๓๖, ๖๙๖, ๗๓๐, ๗๕๒, ๗๙๒, ๘๐๗, ๘๘๔, ๘๙๘, 
๙๐๘, ๙๔๖, ๑๐๐๗, ๑๐๑๐, ๑๐๒๒, ๑๐๒๙, ๑๐๕๔, 
๑๐๖๑, ๑๐๖๖, ๑๐๗๒, ๑๐๓๙–๑๐๔๐; -*, ๔๓๕, ๔๔๘; -
การเปนอยูดวยปญญาหรืออารมณ, ๖๗๙–๖๘๐; -การแยก
เรียกและใชคําปุถุชน อริยะ และทักขิไณย, ๔๐๖; -การรับรู 
การคิด และพฤติกรรมตามปกติ ถูกอวิชชาตัณหา

อุปาทาน/คนิยมความเคยชินครอบงํา โดยมีอโยนิโส

มนสิการชักนําและไมมีสติกํากับ หรือคิดพูดทําเพ่ือสนอง

ตัณหาทิฏฐิ, ๖๒๘–๖๒๙; -การรับรู การคิด และพฤติกรรม

ตามปกติ ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทาน/คานิยมความเคยชิน

ครอบงํา โดยมีอโยนิโสมนสิการชักนําและไมมีสติกํากับ 

หรือคิดพูดทําเพื่อสนองตัณหาทิฏฐ,ิ ๗๗๖; -การรับรู การ

คิดและพฤติกรรมตามปกติ ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทาน/

คานิยมความเคยชินครอบงํา โดยมีอโยนิโสมนสิการชักนํา

และไมมีสติกํากับหรือคิดพูดทําเพื่อสนองตัณหาทิฏฐิ, 
๓๗๙; -การรับรู การคิดและพฤติกรรมตามปกติถูกอวิชชา
ตัณหาอุปาทาน/คานิยมความเคยชินครอบงําโดยมีอโยนิโส

มนสิการชักนําและไมมีสติกํากับหรือคิดพูดทําเพื่อสนอง

ตัณหาทิฏฐ,ิ ๗๐๖; -การรับรูการคิดและพฤติกรรมตามปกติ
ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทาน/คานิมความเคยชินครอบงําโดย

มีอโยนิโสมนสิการชักนําและไมมีสติกํากับหรือคิดทําพูด

เพิ่อสนองตัณหาทิฏฐิ, ๖๙๖; -การรับรูการคิดและ

พฤติกรรมตามปกติถูกอวิชชาตัณหาอุปาทาน/คานิยมความ

เคยชินครอบงําโดยมรอโยนิโสมนสิการชักนําและไมมีสติ

กํากับหรือคิดพูดทําเพื่อสนองตัณหาทิฏฐิ, ๗๐๘; -ขอตาง

จากอริยชนที่สําคัญ, ๘๘๐; -คฤหัสถอริยะไหวภิกษุปุถุชน 

ภิกษุอริยะออนไหวภิกษุปุถุชนแก, ๙๒๖; -คําจํากัดความ

ของปุถุชนโดยองคประกอบ, ๘๓๒, ๙๐๓; -คําจํากัดความ
ของปุถุชนโดยองคประกอบ(อ), ๙๐๔; -เครื่องวัดความเจริญ
ของปุถุชน, ๘๙๖; -จะตองมีสุขไรอามิสหรือปติประณีตไว

บางเพื่อชวยเสริมคุณคาชีวิตและมีทางออกในการหา

ความสุขไมหลงใหลไมทําชั่วเพราะกาม, ๑๐๖๑; -จะตองมี

สุขไรอามิสหรือปตีประณีตไวบางเพื่อชวยเสริมคุณคาชีวิต

และมีทางออกในการหาความสุขไมหลงใหล ไมทําชั่วเพราะ

กาม, ๑๐๖๓; -ญาณหัวตอความเปนปุถุชนกับอริยภูมิ, 
๔๘๑; -ตางจากอริยชนในแงการกระทําคือทํากรรมดีชั่วกลัว
กิเลส, ๕๓๒; -ตางจากอริยชนในแงการกระทําคือทํากรรมดี
ชั่วกล้ัวกิเลส, ๓๖๔, ๑๐๐๒, ๑๐๑๓, ๑๐๑๔, ๑๐๑๗; -ต่าง
จากอริยสาวกในแง่ที่ไม่รู้ทันและพอกพูนทิฏฐิ, ๓๘๐; -ทาน
แกปุถุชนมีผลแคใด, ๙๓๑; -เทวดาสวนใหญเปนปุถุชน, 
๙๕๕, ๙๕๘–๙๕๙; -ปุถุชนกับความสุข ลักษณะท่ีตองอาศัย
เวทนาและอารมณและระดับความสุขที่สามารถเสวย , 
๑๐๕๕; -ปุถุชนตามปกติ มีแตกรุณาเทียม(อ), ๑๐๒๒; -



 
ดัชนี  ๑๒๔๙ 

ปิโย, ๕๗๓ 
ปิสุณาย วาจาย เวรมณี, ๗๑๐ 
ปิสุณาวาจา, ๒๘๙, ๗๒๓–๗๒๔ 
ปต, ๘๐๕ 
ปติ, ๒๗, ๔๒๔, ๔๓๔, ๔๕๒, ๔๘๑, ๔๘๓, ๗๗๙, ๗๘๑, ๗๙๗, 

๘๓๗, ๑๐๔๖, ๑๐๔๙, ๑๐๖๐, ๑๐๖๗, ๑๐๒๔–๑๐๒๕, 
๕๑๗–๕๑๙, ๘๒๑, ดู ปสสัทธิ,สุข,สมาธิ; -*, ๕๘๘, ๖๑๙, 
๗๖๖, ๘๒๕; -กําหนดปีติในอานาปานสติ, ๘๑๕; -ความตาง
จากสุข, ๘๒๖; -ความหมายเปนตนในฐานะองคฌาน, 
๘๒๕–๘๒๗; -ความหมายเปนตนในฐานะองคโพชฌงค, 
๘๓๒–๘๓๘; -ในกระบวนธรรมเกิดสมาธิ, ๗๙๕; -ปติ๕

อยางตามท่ีพระอรรกถาจารยจําแนกไว(อ), ๘๒๖; -ปติจาก
กามคุณเหมือนไฟมีควันเพราะมีเชื้อหญาไม, ๑๐๓๔; -ปีติ
เพื่อปัสสัทธิ, ๖๓๙; -ปติสุขที่ไมอาศัยกาม, ๑๐๒๔, ๑๐๓๔; 
-เปนคูปรับของพยาบาท, ๘๒๘; -มีปติเปนภักษา, ๗๘๙; -
สืบจากโยนิโสมนสิการก็มี, ๖๒๑ 

ปติปราโมทย(ทํางานดวยฉันทะ), ๙๙๓, ๑๐๐๘ 
ปีศาจ, ๑๔๑ 
ปฬนฏ, ๗๖ 
ปุคคลัญญุตา, ๕๗๐ 
ปุญญาภิสังขาร, ๑๗๑, ๒๕๒, ๒๕๔, ๓๙๒, ๕๑๗; -*, ๑๗๑; -

เน่ืองจากอวิชชา, ๒๕๒, ๕๑๗ 
ปุญญาภิสันทะ: -*, ๒๕๓ 
ปุตตสิเนห,ิ ๗๐๗ 
ปุถุชน, ๖๙, ๙๘, ๑๐๕, ๑๑๕, ๑๑๗, ๑๕๐, ๔๗๑, ๔๙๑, ๕๐๐, 

๕๐๔, ๖๓๓, ๖๙๓, ๗๒๗, ๗๔๙, ๗๘๙, ๘๐๔, ๘๘๑, ๘๙๕, 
๙๐๕, ๙๔๓, ๑๐๐๔, ๑๐๐๗, ๑๐๑๙, ๑๐๒๔, ๑๐๔๙, 
๑๐๕๖, ๑๐๖๑, ๑๐๖๗, ๑๐๓๔–๑๐๓๕; -*, ๔๓๓, ๔๔๖; -
การเปนอยูดวยปญญาหรืออารมณ, ๖๗๖–๖๗๗; -การแยก
เรียกและใชคําปุถุชน อริยะ และทักขิไณย, ๔๐๔; -การรับรู
การคิดและพฤติกรรมตามปกติ ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทาน/

คานิยมความเคยชินครอบงํา โดยมีอโยนิโสมนสิการชักนํา

และไมมีสติกํากับ หรือคิดพูดทําเพ่ือสนองตัณหาทิฏฐิ, 
๖๒๕–๖๒๖; -การรับรูการคิดและพฤติกรรมตามปกติถูก

อวิชชาตัณหาอุปาทาน/คานิยมความเคยชินครอบงํา โดย

มีอโยนิโสมนสิการชักนําและไมมีสติกํากับ หรือคิดทําพูด

เพิ่อสนองตัณหาทิฏฐิ, ๖๙๓; -การรับรูการคิดและ

พฤติกรรมตามปกติถูกอวิชชาตัณหาอุปาทาน/คานิยมความ

เคยชินครอบงํา โดยมีอโยนิโสมนสิการชักนําและไมมีสติ

กํากับ หรือคิดพูดทําเพื่อสนองตัณหาทิฏฐิ, ๓๗๗, ๗๐๓, 
๗๐๕, ๗๗๓; -ขอตางจากอริยชนที่สําคัญ, ๘๗๗; -คฤหัสถ
อริยะไหวภิกษุปุถุชน ภิกษุอริยะออนไหวภิกษุปุถุชนแก, 
๙๒๓; -คําจํากัดความของปุถุชนโดยองคประกอบ, ๘๒๙, 
๙๐๐; -คําจํากัดความของปุถุชนโดยองคประกอบ(อ), ๙๐๑; 
-เครื่องวัดความเจริญของปุถุชน, ๘๙๓; -จะตองมีสุขไรอามิส

หรือปติประณีตไวบางเพื่อชวยเสริมคุณคาชีวิตและมี

ทางออกในการหาความสุขไมหลงใหลไมทําชั่วเพราะกาม, 
๑๐๕๖; -จะตองมีสุขไรอามิสหรือปตีประณีตไวบางเพื่อชวย
เสริมคุณคาชีวิตและมีทางออกในการหาความสุขไม

หลงใหล ไมทําชั่วเพราะกาม, ๑๐๕๘; -ญาณหัวตอความ

เปนปุถุชนกับอริยภูมิ, ๔๗๙; -ตางจากอริยชนในแงการ

กระทําคือทํากรรมดีชั่วกล้ัวกิเลส, ๓๖๒, ๕๓๐, ๙๙๙, 
๑๐๑๐, ๑๐๑๑, ๑๐๑๔; -ต่างจากอริยสาวกในแง่ที่ไม่รู้ทัน
และพอกพูนทิฏฐิ, ๓๗๘; -ทานแกปุถุชนมีผลแคใด, ๙๒๘; 
-เทวดาสวนใหญเปนปุถุชน, ๙๕๒, ๙๕๕–๙๕๖; -ปุถุชนกับ
ความสุข ลักษณะท่ีตองอาศัยเวทนาและอารมณและระดับ

ความสุขที่สามารถเสวย, ๑๐๕๐; -ปุถุชนตามปกติ มีแต

กรุณาเทียม(อ), ๑๐๑๙; -ปุถุชนถึงไดอภิญญาก็เกิดโทษและ
เสื่อมได, ๔๕๙, ๙๔๕, ๙๔๘–๙๕๐; -ปุถุชนพหูสูตรอาจสอน
กรรมฐานเกงกวาพระอรหันตหลายทาน, ๘๐๔; -ปุถุชนยัง

ยึดติดศีลวัตร, ๔๒๔; -ปุถุชนระดับตางๆเชนกัลยาณปุถุชน
และอัสสุตวา ปุถุชน, ๘๖๕; -ปุถุชนระดับตางๆเชนกัลยาณ
ปุถุชนและอัสสุตวาปุถุชน, ๙๑๓; -ปุถุชนระดับตางๆเชน

กัลยาณปุถุชนและอัสสุตวาปุถุชน(อ), ๘๘๖; -ปุถุชนเห็น
ขันธ์๕เป็นอัตตา, ๔๖๗; -ปุถุชนอาจมองภาวะจิตใจพระ

อรหันตไมเขาใจหรือเขาใจผิด, ๓๙๙; -ปุถุชนอาจมองภาวะ
จิตใตพระอรหันตไมเขาใจหรือเขาใจผิด, ๔๔๑; -พระปุถุชน
มีเชื้อที่จะอวดอุตริมนุษยธรรม, ๙๒๘; -พฤติกรรมในการ
กิน การสืบพันธุ, ๙๙๓–๑๐๐๐; -ภิกษุสามเณรปุถุชน

บริโภคหรือไมก็เปนหนี้, ๔๐๖; -เห็นสุขทุกขขัดกับพระ

อรหันต, ๓๗๒; -อานิสงสของสมาธิสําหรับปุถุชน, ๗๙๑, 
๘๒๑; -อาศัยกัลยาณมิตรชวยปลุกโยนิโสมนสิการ, ๕๘๕; -
อุปมาความตางระหวางปุถุชนกับผูบรรลุนิพพาน, ๓๘๙ 

ปุถุชนกัลยาณกะ: -*, ๘๘๖ 
ปุถุชนภูมิ, ๔๗๑ 
ปุถุชนสุข, ๑๐๓๔ 
ปุถุตตะ, ๒๐๑ 
ปุพเปตพลี: -*, ๙๖๔ 
ปุพพเปตพลี, ๗๔๓ 
ปุพพันตะ: -*, ๑๗๑ 
ปุพพันตาปรันตะ: -*, ๑๗๑ 
ปุพเพกตวาท, ๑๐๓ 
ปุพเพกตวาท,กตเหตุวาท, ๘๖๐ 
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ,นุสสติญาณ, ๓๗๒, ๔๕๑, ๖๕๔, ๗๙๐, 

๘๒๓, ๘๕๑; -*, ๔๕๒; -จําเปนสําหรับการบรรลุนิพพาน

หรือไม, ๔๔๒ 
ปุยนุนปุยฝาย(นิมิต), ๘๒๐ 
ปุริมจิต,ปุริมวิญญาณ, ๔๒๑ 
ปุริสปุคคลปโรปริยญาณ, ๖๗๐ 
ปุริสภาวะ, ๔๑ 



  ุ

ปุริสภูมิ ๘, ๘๙๗ 
ปุริสินทรีย, ๒๖; -*, ๓๔ 
ปุฬุวกะ: -*, ๘๐๕ 
เป็นอยู่: -ดวยความรูเทาทันธรรมดา, ๘๗๗, ดูธรรมดา; -ด้วยใจ

ไร้เขตแดน, ๖๔๓, ดู ใจ; -ดวยปญญา, ๖๗๖, ๗๗๐, ดู 

ปญญา; -ในขณะปจจุบัน, ๖๕๔–๖๕๙, ๗๗๐, ดู ปจจุบัน; -
อย่างมีทุกข์/ความไร้ทุกข์เป็นพ้ืนฐาน, ๘๔๕, ดู ทุกข 

เปยฺยวชฺช: -*, ๕๗๖ 
เปรต, ๘๖, ๑๔๑; -*, ๙๕๓ 
เปรตวิสัย, ๔๗๑, ๘๙๐ 
เปรมปรีย์, ๖๗๔ 
เปรียง: -*, ๙๖๕ 
เปลวควัน(นิมิต), ๘๒๐ 
เปลวเทียน(อุปมาสมาธิ), ๗๘๗ 
เปล่ียนแปลง, ๖๓๑, ๖๘๖, ดู อนิจจตา,ทุกขตา,วิปริณาม 
เปลือกปอกรอง, ๖๗๕ 
เปาหมาย, ๖๒๒, ๖๓๔, ๖๓๖, ๖๔๐, ดู จุดหมาย 
เปิดเผย: -*, ๘๑๐; -ความเปิดเผยเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของ

ผู้ท่ีจะบรรลุวิมุตติได้ในเวลาไม่นาน, ๗๕๗; -ธรรมนี้เปิดเผย
ไม่มีเงื่อนไข, ๖๐๑ 

แปง(อุปมา), ๗๘๗, ๑๐๔๖ 
แปรปรวน, ๗๔, ๗๙, ๑๑๒, ๑๓๘, ๑๔๖, ๖๓๑, ๖๓๓, ๑๐๕๐, ดู 

อนิจจตา,ทุกขตา,วิปริณาม 
แปรสภาพ, ๗๔ 
แปลความหมาย, ๗๗๓ 
แปลงตัว: -*, ๙๔๘ 
โปรงโลง, ๕๓๘, ๑๐๔๙, ๑๐๕๒, ดูเบิกบาน,อิสระ,วิมุตติ,

นิพพาน,อนังคณะ 
ผงธุลี(อุปมา), ๘๒๓ 
ผดุงธรรม, ๗๓๔, ๗๔๖–๗๔๗ 
ผนวช, ๖๘๖, ๘๕๑, ดู บวช 
ผม, ๖๔๑, ๖๕๓, ๖๕๖, ๖๗๗; -(ขนเล็บ)(อ), ๘๓๕ 
ผมคน(ผ้ากัมพล), ๖๗๕ 
ผมหงอก(ไม่วัดความเป็นผู้ใหญ่), ๕๗๑ 
ผรณาปีติ(มีในฌาน): -*, ๘๒๖ 
ผรุสวาจา, ๒๘๙, ๗๒๓–๗๒๔ 
ผรุสวาท, ๒๑๑, ๒๔๒ 
ผรุสาย วาจาย เวรมณี, ๗๑๐ 
ผล, ๑๑๘; -เกณฑกําหนดวาขอปฏิบัติหรืองานใดมีผลหรือไม 

มากหรือนอย, ๖๖๘–๖๖๙; -ความเห็นว่าทานเป็นต้นมีผล
ไม่มีผล, ๕๙๒, ๖๘๙, ๘๙๖; -จับเหตุปจจัยใหลงกับตัวผล, 
๖๖๓; -ทํามีสมาธิดวยอิทธิบาทไดผลงานดี, ๗๙๘; -ทุกข

และนิโรธเปนผล, ๖๓๔; -บรรลุตางกันเพราะอินทรียตางกัน
, ๘๓๐; -เปนความหมายหน่ึงของอรรถ, ๖๓๖; -ผลของการ
รักษา/ละเมิดศีล, ๗๑๖–๗๑๗; -ผลของกุศลเปนสุข(อ), 

๙๘๗; -ผลของไตรสิกขาตามลําดับ, ๗๘๗; -ผลของ
พรหมจรรย์, ๕๓๒; -ผลของสมาธิภาวนา, ๗๙๑; -ผล
คล้ายกันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างกันและเหตุปัจจัย
เดียวกันอาจมีผลรวมต่างกันเพราะมีปัจจัยอื่นร่วม, 
๖๖๓; -ผลดีรายจากตัณหา/ฉันทะ, ๙๙๐–๙๙๓; -ผลท่ีมุง
หมายของขอธรรมตางๆ, ๖๓๘–๖๔๑; -ผลเสียจากฉันทะที่
ถูกตัณหาแทรกซอนหรือขาดปญญา, ๑๐๒๑; -ผลเสียจาก

ฉันทะที่ถูกตัณหาแทรกซอนหรือขาดปญญา(อ), ๑๐๑๖; -

พิจารณาผลรายของความคิดอกุศลเชนความโกรธ, ๖๕๐, 
๖๕๒; -สืบจากผลไปหาเหตุ, ๖๒๘; -สืบสาวจากผลไปหาเหตุ, 
๖๘๕, ๖๓๓–๖๓๕ 

ผล(ในมรรคผล), ๗๕๐, ๖๘๓–๖๘๔; -*, ๓๙๕, ๔๓๒, ๘๒๐, 
๘๘๘, ๙๘๑; -เขาใจผิดเอาวิปสสนูปกิเลสเปนผล, ๔๔๗; -
ความหมายของมรรคผล(เทียบมรรคมีองค ๘), ๘๓๙; -

ผล=ปฏิปปสสัทธิวิมุตติ, ๘๖๓; -วิมุตติ=ผล, ๓๘๑, ๔๓๙; -
สมถะวิปสสนามาคูกันในผลดวย, ๔๓๐; -สมถะวิปสสนามา
คูกันในผลดวย(อ), ๔๔๗ 

ผลกรรม, ๘๖, ดู กรรม; -*, ๘๗ 
ผลญาณ(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๐, ๔๗๙; -*, ๕๕๖ 
ผลตอบแทน, ๗๑๗, ๗๑๘, ๗๙๘, ๘๐๐; -อาชีวะเพื่อ

ผลตอบแทนแรงงานแตแรงงานของภิกษุ มิ ใช เพื่ อ

ผลตอบแทนทางอาชีวะ, ๗๔๘, ๗๓๓–๗๓๔ 
ผลประโยชน, ๕๓๐, ๕๔๐, ๕๗๘, ๙๒๖, ๑๐๒๑–๑๐๒๒, 

๑๐๖๔–๑๐๖๕ 
ผลปญญา(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๐ 
ผลไม้กรอง(ผ้า), ๖๗๕ 
ผลไมท่ีหลนเอง(วัตรกิน): -*, ๙๒๑ 
ผลไมหลนเอง(วัตรกิน), ๖๔๑, ๖๗๕ 
ผลวิบาก, ๕๙๑–๕๙๒ 
ผลสมจริง, ๕๘๑ 
ผลสมังคี(๔): -*, ๔๑๐, ๔๗๑ 
ผลสมาธิ(=เจโตวิมุตติ), ๔๓๐ 
ผลสมาบัต,ิ ๔๓๓, ๔๕๘, ๔๘๕; -*, ๔๓๕, ๔๔๙, ๑๐๕๗ 
ผลสมาบัติสุข, ๑๐๕๘ 
ผลสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓–๕๘๔ 
ผลสําเร็จ(ทางจิต), ๕๓๗, ๖๘๖, ๗๘๘, ๗๙๐, ๗๙๔, ดูสมาบัติ,

อภิญญา,จิต; -ผลสําเร็จของภิกษุพึงเปนไปเพื่อสงฆ, ๙๒๖; 
-ผลสูงสุดของสมถะและสมถะ+วิปสสนา, ๘๒๑ 

ผลสุข: -*, ๑๐๕๗ 
ผลเหตุสนธิ, ๑๗๙ 
ผลิต,การ, ๔๐๖, ๗๓๓, ๗๓๕ 
ผสฺสสมุทยา, ๘๔๒ 
ผองใส, ๖๘, ๘๕, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๗, ๑๒๐, ๑๒๒, ๑๒๕, ๑๒๗, 

๕๓๔, ๕๓๘, ๕๔๘, ๕๘๔, ๖๕๖, ๗๔๘, ๖๕๐–๖๕๑, ดู เบิก

บาน,ปริโยทาตะ 

๑๒๕๐  พุทธธรรม 

 

พิจารณาผลรายของความคิดอกุศลเชนความโกรธ, ๖๕๓, 
๖๕๕; -สืบจากผลไปหาเหตุ, ๖๓๑; -สืบสาวจากผลไปหาเหตุ, 
๖๘๘, ๖๓๖–๖๓๘ 

ผล(ในมรรคผล), ๗๕๓, ๖๘๖–๖๘๗; -*, ๓๙๗, ๔๓๔, ๘๒๓, 
๘๙๑, ๙๘๔; -เขาใจผิดเอาวิปสสนูปกิเลสเปนผล, ๔๔๙; -
ความหมายของมรรคผล(เทียบมรรคมีองค8), ๘๔๒; -ผล=
ปฏิปปสสัทธิวิมุตติ, ๘๖๖; -วิมุตติ=ผล, ๓๘๓, ๔๔๑; -

สมถะวิปสสนามาคูกันในผลดวย, ๔๓๒; -สมถะวิปสสนามา
คูกันในผลดวย(อ), ๔๔๙ 

ผลกรรม, ๘๖, ดู กรรม; -*, ๘๗ 
ผลญาณ(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๒, ๔๘๑; -*, ๕๕๘ 
ผลตอบแทน, ๗๒๐, ๗๒๑, ๘๐๑, ๘๐๓; -อาชีวะเพื่อ

ผลตอบแทนแรงงานแตแ รงงานของภิกษุมิ ใช เพื่ อ

ผลตอบแทนทางอาชีวะ, ๗๕๑, ๗๓๖–๗๓๗ 
ผลประโยชน, ๕๓๒, ๕๔๒, ๕๘๐, ๙๒๙, ๑๐๒๖–๑๐๒๗, 

๑๐๖๙–๑๐๗๐ 
ผลปญญา(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๒ 
ผลไม้กรอง(ผ้า), ๖๗๘ 
ผลไมที่หลนเอง(วัตรกิน): -*, ๙๒๔ 
ผลไมหลนเอง(วัตรกิน), ๖๔๔, ๖๗๘ 
ผลวิบาก, ๕๙๓–๕๙๕ 
ผลสมจริง, ๕๘๔ 
ผลสมังคี(4): -*, ๔๑๒, ๔๗๓ 
ผลสมาธิ(=เจโตวิมุตติ), ๔๓๒ 
ผลสมาบัติ, ๔๓๕, ๔๖๐, ๔๘๗; -*, ๔๓๗, ๔๕๑, ๑๐๖๒ 
ผลสมาบัติสุข, ๑๐๖๓ 
ผลสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๖ 
ผลสําเร็จ(ทางจิต), ๕๓๙, ๖๘๙, ๗๙๑, ๗๙๓, ๗๙๗, ดูสมาบัติ,

อภิญญา,จิต; -ผลสําเร็จของภิกษุพึงเปนไปเพื่อสงฆ, ๙๒๙; 
-ผลสูงสุดของสมถะและสมถะ+วิปสสนา, ๘๒๔ 

ผลสุข: -*, ๑๐๖๒ 
ผลเหตุสนธ,ิ ๑๘๐ 
ผลิต,การ, ๔๐๘, ๗๓๖, ๗๓๘ 
ผสฺสสมุทยา, ๘๔๕ 
ผองใส, ๖๘, ๘๕, ๑๑๓, ๑๑๕, ๑๑๘, ๑๒๑, ๑๒๓, ๑๒๖, ๑๒๘, 

๕๓๖, ๕๔๐, ๕๕๐, ๕๘๖, ๖๕๙, ๗๕๑, ๖๕๓–๖๕๔, ดู เบิก
บาน,ปริโยทาตะ 

ผอนคลาย. ดู ปสสัทธิ 
ผักดอง, ๖๔๔ 
ผักหญ้า, ๖๖๒ 
ผัดเพี้ยน, ๑๒๐, ๑๔๓ 
ผันแปร, ๖๗, ๗๖, ๑๐๔, ๑๒๘ 
ผันพิสดาร. ดู ปปญจะ 
ผัสสนานัตต์, ๒๑๐ 
ผัสสะ, ๒๗, ๙๙, ๔๖๔, ๕๒๐, ๗๔๘, ๑๐๑๘, ๑๐๕๕; -*, ๔๔๖; 

-ความหมายในการรับรู, ๓๑; -คําจํากัดความและ

ความหมายในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓, ๑๘๓, ๒๓๑; -

ตัวอยางคําถามจากความเขาใจผิด, ๖๗๐; -เป็นสมุทัยของ
ธรรมท้ังปวง, ๘๔๕; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๔, 
๑๘๔, ๑๘๘, ๑๙๒; -อวิชชาสัมผัส, ๔๖๙ 

ผัสสายตนะ, ๓๖, ๕๒, ๔๗๑ 
ผาเกา(อุปมา), ๖๕๔ 
ผ้าแกมกัน, ๖๗๘ 
ผาขาวลวน(อุปมา), ๑๐๕๒ 
ผาคากรอง, ๖๔๔ 
ผาตัด, ๕๑๘ 
ผานุงหม. ดู จีวร; -*, ๘๓๘ 
ผาบังสุกุล, ๖๕๔, ๖๖๒, ๖๗๖, ๖๗๘, ๙๓๑, ดู บังสุกุล; -*, 

๔๓๘, ๖๔๔, ๙๒๔ 
ผ้าป่าน, ๖๗๘ 
ผ้าเปลือกไม,้ ๖๗๘ 
ผาสุก, ๗๕๓, ๗๖๑, ๘๑๓, ๘๔๐, ๙๒๔, ๖๔๙–๖๕๐; -คนที่

สนทนากันผาสุก, ๕๗๗; -เหตุควรคํานึงแลวเรงเพียรเพ่ือ
วาแมเหตุนั้นเกิดข้ึนก็จะอยูผาสุก, ๖๕๙–๖๖๐ 

ผาสุกวิหาร, ๘๔๐ 
ผาสุวิหาร, ๘๙๗ 
ผ้าห่อศพ, ๖๗๘ 
ผาเหลืองหอยคอ, ๙๓๑ 
ผิดหวัง, ๑๓๙, ๖๒๙, ๖๓๖, ดู อุปายาส 
ผิวเผิน(จากตัณหา): -*, ๑๐๒๗ 
ผิวพรรณ, ๓๗๔, ๖๕๕, ๖๕๙, ๗๙๒; -(ทิพย), ๙๕๖; -(ผล

กรรม), ๒๘๔ 
ผี: -*, ๙๖๘ 
ผีสางเทวดา. ดู เทวดา 
ผ้ึง(อุปมาขยันหาทรัพย), ๗๓๓ 
ผุสติ, ๔๘๓ 
ผุสนา(อานาปานสติ): -*, ๘๒๓ 
ผูกโกรธ, ๒๖๔, ๒๗๐ 
ผูเขียน: -*, ๖๕๓ 
ผูครองแผนดิน. ดู ราชา,กษัตริย,จักรพรรด ิ
ผูครองเรือน. ดู คฤหัสถ,กามโภค ี
ผูครอบครอง, ๙๔ 
ผูคุม, ๘๗๙ 
ผูจงใจ,ผูเจตนา, ๙๘ 
ผู้เดินทาง, ๑๐๒ 
ผูเดียว(ที่ดีและไมดี), ๖๗๗–๖๗๘ 
ผูทรงศีล, ๙๖๕ 
ผู้ทํา,ผู้ทํากรรม, ๑๐๒ 
ผู้ทุกข,์ ๑๐๒ 
ผูนํา, ๑๒๖; -(จะนําทางเชือนแช), ๖๖๑; -(เห็นผิด), ๙๔๒ 
ผู้นิพพาน, ๑๐๒ 
ผูบรรลุจุดหมายแหงชีวิตประเสริฐ,ผูปฏิบัติถูกตองแลว, ๑๐๔ 



 
ดัชนี  ๑๒๕๑ 

ผอนคลาย. ดู ปสสัทธิ 
ผักดอง, ๖๔๑ 
ผักหญ้า, ๖๕๙ 
ผัดเพี้ยน, ๑๑๙, ๑๔๒ 
ผันแปร, ๖๗, ๗๖, ๑๐๓, ๑๒๗ 
ผันพิสดาร. ดู ปปญจะ 
ผัสสนานัตต์, ๒๐๙ 
ผัสสะ, ๒๗, ๙๙, ๔๖๒, ๕๑๘, ๗๔๕, ๑๐๑๕, ๑๐๕๐; -*, ๔๔๔; 

-ความหมายในการรับรู, ๓๑; -คําจํากัดความและ

ความหมายในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๒, ๑๘๒, ๒๓๐; -

ตัวอยางคําถามจากความเขาใจผิด, ๖๖๗; -เป็นสมุทัยของ
ธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, 
๑๗๓, ๑๘๓, ๑๘๗, ๑๙๑; -อวิชชาสัมผัส, ๔๖๗ 

ผัสสายตนะ, ๓๖, ๕๒, ๔๖๙ 
ผาเกา(อุปมา), ๖๕๑ 
ผ้าแกมกัน, ๖๗๕ 
ผาขาวลวน(อุปมา), ๑๐๔๗ 
ผาคากรอง, ๖๔๑ 
ผาตัด, ๕๑๖ 
ผานุงหม. ดู จีวร; -*, ๘๓๕ 
ผาบังสุกุล, ๖๕๑, ๖๕๙, ๖๗๓, ๖๗๕, ๙๒๘, ดู บังสุกุล; -*, 

๔๓๖, ๖๔๑, ๙๒๑ 
ผ้าป่าน, ๖๗๕ 
ผ้าเปลือกไม้, ๖๗๕ 
ผาสุก, ๗๕๐, ๗๕๘, ๘๑๐, ๘๓๗, ๙๒๑, ๖๔๖–๖๔๗; -คนที่

สนทนากันผาสุก, ๕๗๕; -เหตุควรคํานึงแลวเรงเพียรเพ่ือ

วาแมเหตุนั้นเกิดข้ึนก็จะอยูผาสุก, ๖๕๖–๖๕๗ 
ผาสุกวิหาร, ๘๓๗ 
ผาสุวิหาร, ๘๙๔ 
ผ้าห่อศพ, ๖๗๕ 
ผาเหลืองหอยคอ, ๙๒๘ 
ผิดหวัง, ๑๓๘, ๖๒๖, ๖๓๓, ดู อุปายาส 
ผิวเผิน(จากตัณหา): -*, ๑๐๒๒ 
ผิวพรรณ, ๓๗๒, ๖๕๒, ๖๕๖, ๗๘๙; -(ทิพย), ๙๕๓; -(ผล

กรรม), ๒๘๓ 
ผ:ี -*, ๙๖๕ 
ผีสางเทวดา. ดู เทวดา 
ผึ้ง(อุปมาขยันหาทรัพย), ๗๓๐ 
ผุสติ, ๔๘๑ 
ผุสนา(อานาปานสติ): -*, ๘๒๐ 
ผูกโกรธ, ๒๖๓, ๒๖๙ 
ผูเขียน: -*, ๖๕๐ 
ผูครองแผนดิน. ดู ราชา,กษัตริย,จักรพรรดิ 
ผูครองเรือน. ดู คฤหัสถ,กามโภคี 
ผูครอบครอง, ๙๔ 

ผูคุม, ๘๗๖ 
ผูจงใจ,ผูเจตนา, ๙๘ 
ผู้เดินทาง, ๑๐๒ 
ผูเดียว(ที่ดีและไมดี), ๖๗๔–๖๗๕ 
ผูทรงศีล, ๙๖๒ 
ผู้ทํา,ผู้ทํากรรม, ๑๐๒ 
ผู้ทุกข,์ ๑๐๒ 
ผูนํา, ๑๒๕; -(จะนําทางเชือนแช), ๖๕๘; -(เห็นผิด), ๙๓๙ 
ผู้นิพพาน, ๑๐๒ 
ผูบรรลุจุดหมายแหงชีวิตประเสริฐ,ผูปฏิบัติถูกตองแลว, ๑๐๔ 
ผูบริหาร, ๑๒๕ 
ผูบังคับบัญชา(กับฉันทะ), ๑๐๒๒ 
ผูปฏิบัติเพื่อสกทาคามิผล, ๔๑๐ 
ผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล, ๔๑๐ 
ผูปฏิบัติเพื่ออนาคามิผล, ๔๑๐ 
ผูปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล, ๔๑๐ 
ผูปวย, ๕๑๖, ดู คนเจ็บไข,คนไข 
ผู้ร่วมงาน, ๗๔๓, ๘๔๘, ๘๘๑, ๗๓๗–๗๓๘ 
ผูวิเศษ, ๙๕๑ 
ผูสราง,ผูสรางสรรคบันดาล,ผูบันดาล, ๑๐๓ 
ผูสรางกฎ,ผูวางกฎ, ๑๐๗ 
ผูสรางโลก, ๙๕๒, ๙๕๔ 
ผู้สร้างสังสาระ, ๑๐๒ 
ผูสอน, ๕๔๘, ๕๕๘, ๕๖๕, ดู กัลยาณมิตร,ครู,อาจารย 
ผูเสวย, ๙๓, ๙๗, ๑๓๘ 
ผู้เสวยผล, ๑๐๒ 
ผู้ใหญ่: -(เคร่ืองวัด), ๕๗๑; -(ท่ีแท), ๙๔๐; -(บาป-กัลยาณมิตร), 

๖๗๗; -(อุปมาสมาธิ)(อ), ๗๘๑ 
เผยแผ, ๑๒๕ 
เผยแพร, ๖๘๓, ๘๗๑ 
เผา, ๑๐๐๑ 
เผาผลาญ, ๗๘๙, ดูไฟธาตุ 
เผือกมัน, ๖๗๕ 
เผื่อแผ, ๖๗๗, ๖๗๑–๖๗๒, ดู ทาน,จาคะ,แบงปน 
แผนการ, ๖๓๕, ดู วางแผน,เตรียมการ 
แผนดิน, ๕๔๗, ๖๕๙, ๗๑๑, ๗๔๕, ๘๒๔ 
แผนดินไหว, ๓๙๒, ๙๖๗ 
โผงผาง, ๖๗๒ 
โผฎฐัพพะ, ๖๘๙, ๗๐๒ 
โผฏฐัพพตัณหา, ๑๗๒ 
โผฏฐัพพสัญเจตนา, ๒๗ 
โผฏฐัพพสัญญา, ๒๖, ๓๗ 
โผฏฐัพพะ, ๒๖, ๓๐, ๒๓๒, ๒๓๓, ๓๙๓, ๔๖๙, ๔๗๑, ๔๙๑, 

๕๐๖, ๗๕๕, ๗๘๓, ๙๗๙, ๙๘๕, ๑๐๕๑, ๑๐๕๔, ๑๐๒๖–
๑๐๒๗, ๑๐๒๘–๑๐๒๙; -*, ๓๔ 



  ุ

ไผ,่ ๗๖๒ 
ฝน,ฝนดี,ฝนแล้ง,ฝนใหญ่(อุปมา), ๗๔๒, ๘๑๓, ๘๕๘, ๑๐๔๕ 
ฝั่ง, ๕๓๑, ๖๓๙, ๖๗๓ 
ฝงโนน (นิพพาน), ๓๓๖ 
ฝน: -(อุปมากาม), ๑๐๓๐ 
ฝนเพอ, ๖๕๔–๖๕๕, ดู เพอฝน 
ฝนราย,ไม(อานิสงคเมตตา), ๖๕๓ 
ฝ่ายใน, ๕๓๖, ๗๖๒ 
ฝมือ(สิปปะ), ๗๔๕–๗๔๖ 
ฝีร้าย(ในใจ), ๕๘๖ 
ฝก,ฝกปรือ,ฝกอบรม,ฯลฯ, ๕๓๔, ๕๔๖, ๗๔๕, ๗๕๑, ๗๗๕, 

๘๕๕, ๙๕๗, ๕๖๓–๕๖๕, ๘๖๗–๘๖๘, ดูภาวนา,สิกขา,ทมะ
,พัฒนา; -กระบวนการฝกคน, ๘๗๗; -ในอนาคต ธรรม

และวินัยจะเลอะเลือน เพราะภิกษุสามเณรขาดการฝกฝน

อบรม, ๖๕๗–๖๕๘; -ฝกปรือสติปญญา, ๘๖๔; -ฝกฝน

อบรมปญญา. ดู วิปสสนา,อธิปญญาสิกขา; -พระพุทธเจ้า
ทรงฝึกพระองค์แล้วจึงทรงสอนให้ฝึก, ๕๘๑; -ศัพทธรรม

เก่ียวกับการฝกอบรม(อ), ๙๖๕; -องคธรรม๒อยางระบบ

การฝกอบรม, ๕๒๑ 
ฝึก,ฝึกปรือ,ฝึกอบรมฯลฯ: -มีตอในใจจะไม่น้อมไปเพื่อการ

ฝึกฝนอบรม, ๕๙๖ 
ฝก,ฝกฝน, ๖๙, ๑๓๖ 
ฝกจิต,ฝกอบรมจิต, ๕๓๕–๕๓๖ 
ฝกตน,ฝกอบรมตน, ๔๙๔, ๕๔๐, ๕๗๑, ๖๔๑, ๖๗๓, ๖๗๗, 

๗๑๕, ๗๑๗, ๗๔๔, ๙๒๐, ๙๒๙, ๑๐๖๖, ๙๐๘–๙๐๙, 
๑๐๖๑–๑๐๖๓; -การฝึกตนเป็นลักษณะของบัณฑิต, ๕๗๑; 
-ฝกตนดีแลว แมแตเทพพรหมก็บูชา, ๘๖๔ 

ฝกสมาธิ. ดู สมาธิ,สมาธิภาวนา,สมถะ 
ฝกหัดยิงแมน(อุปมาธรรมสามัคคี), ๘๔๐ 
ฝืดเคือง, ๗๔๑, ๑๐๔๔, ดู ยากจน,ยากไร 
ฝน, ๖๘๕, ๑๐๖๖ 
ฝุน,ฝุนละออง, ๖๗๗, ๘๑๓, ๘๓๖–๘๓๘ 
ฝูงปลา, ๕๔๑ 
ใฝดี, ๑๒๔ 
ใฝดี,ใฝธรรม,ใฝรู,ใฝสัจจะ, ๕๓๗, ๙๘๘, ๑๐๑๖, ดู ธรรม

ฉันทะ,กุศลฉันทะ,ฉันทะ 
ใฝ่ทะยาน, ๖๔๔ 
ใฝรัก, ๖๗๗ 
ใฝ่สงัด, ๖๗๒ 
ใฝสัมฤทธ์ิ(เสียเพราะตัณหา มาดวยฉันทะ), ๙๙๐–๙๙๒ 
พญานาค, ๙๖๗ 
พญามัจจุราช, ๑๔๕, ดู มัจจุราช 
พญาสีหมฤคราช. ดู สีหมฤคราช 
พญาสีหราช. ดู สีหราช 
พต(วัตร), ๔๒๒ 

พนทุกข, ๘๗๗, ดู ทุกข,หลุดพน,วิมุตต ิ
พนัน, ๕๗๕, ๗๒๙, ๙๗๗, ๑๐๐๕ 
พยัญชนะ, ๕๗๗, ๕๙๘, ๖๕๘, ๘๙๕, ๙๒๗; -*, ๖๕๕ 
พยับแดด, ๑๓๙, ๖๓๐ 
พยัปปนา, ๗๐๒ 
พยากรณ์, ๔๔๕, ๘๓๑, ๘๙๐–๘๙๒; -เจริญปญญินทรียอยาง

เดียวพยากรณอรหัตได, ๖๐๒–๖๐๖; -ทรงพยากรณคติ

ของสาวก, ๖๗๐–๖๗๑; -ปญหาท่ีทรงพยากรณและไม

พยากรณ, ๘๔๗–๘๔๘; -พยากรณ์อรหัตผลไม่ต้องอาศัย
ศรัทธา, ๖๐๒ 

พยาธิ, ๗๕๘, ๘๔๙; -*, ๘๕ 
พยาธิทุกข, ๘๖; -*, ๘๗ 
พยาน, ๗๑๒; -(กายสักขี), ๔๑๓; -(เท็จ), ๗๒๗; -(ในธรรม), 

๔๕๗ 
พยาบาท, ๒๔๒, ๒๔๙, ๒๘๙, ๔๒๕, ๔๓๔, ๔๓๘, ๕๖๐, ๗๐๗, 

๘๙๕, ๙๔๘, ๑๐๒๔, ๑๐๔๖, ๑๐๖๒, ๗๐๔–๗๐๕, ๗๓๗–
๗๔๑, ดู เทียบเมตตา; -*, ๔๐๘, ๔๐๙, ๔๕๘, ๖๑๙, ๖๔๔; -
ความหมายในฐานะนิวรณ, ๗๘๓; -โทษและอุปมา, ๗๘๕–
๗๘๖; -แบ่งย่อยเป็น๒พร้อมทั้งอาหารอนาหาร, ๘๓๔; -

ปติเปนคูปรับได, ๘๒๘; -ผลกรรมของพยาบาท, ๒๘๓; -
ระงับดวยเมตตา, ๑๐๐๒ 

พยาบาทนิวรณ์, ๒๖๓, ดู นิวรณ 
พยาบาทวิตก, ๗๐๒, ๗๐๘, ๗๕๕ 
พยาบาทสังกัปป, ๗๐๒, ๗๐๕ 
พยาบาล, ๕๑๖ 
พยายาม, ๘๗, ๑๑๓, ๑๒๓, ๗๕๔, ๘๐๑, ดู เพียร 
พยายามชอบ. ดูสัมมาวายามะ 
พรต, ๔๐๘, ๔๒๒, ๖๔๑, ๘๙๗, ๙๔๔, ๙๕๔, ๙๖๗, ๖๖๘–

๖๖๙, ดู วัตร,สีลัพพตปรามาส; -*, ๙๒๐ 
พรรษา, ๑๔๗, ๘๑๔, ๙๒๒ 
พรหม, ๘, ๑๐๒, ๑๐๘, ๑๔๓, ๓๗๙, ๔๕๓, ๕๐๔, ๕๙๘, ๘๑๔, 

๘๔๘, ๘๘๖, ๙๐๒, ๙๔๗, ๙๕๒–๙๕๔; -*, ๓๘๙, ๔๙๘, 
๕๐๑, ๑๐๕๘; -กรรมแยงคําสอนพราหมณท่ีวาพรหมเปน

ผูสราง(อ.), ๒๘๔; -ความหมายของคําวาพรหมในพุทธ

ศาสนา, ๗๐๗, ๕๓๓–๕๓๔; -พรหมชวยมนุษยไมไดเทากับ
ที่กรรมดีและจิตปญญาของมนุษยทําไดเอง, ๘๖๔; -พรหม
ยังไมรูธรรมดาธรรมชาติเพียงพอยังมีความเห็นผิด หลง

อายุของตน ตองถูกทรมานยังไมกลาสูหนามาร, ๓๓๙; -

พรหมยังไมรูธรรมดาธรรมชาติเพียงพอยังมีความเห็นผิด 

หลงอายุของตน ตองถูกทรมานยังไมกลาสูหนามาร(อ), 
๙๕๔; -มนุษยฝกตนใหประเสริฐกวาไดจนเทพพรหมพึงนบ
ไหว, ๓๑๖, ๘๖๔, ๙๕๗ 

พรหมจรรย, ๑๐๒, ๑๑๓, ๑๕๑, ๓๒๐, ๓๔๔, ๓๗๐, ๓๘๖, 
๓๙๒, ๓๙๖, ๔๒๒, ๔๕๑, ๔๗๕, ๔๘๗, ๕๖๐, ๕๙๖, ๖๐๒, 
๖๔๗, ๘๙๕, ๘๙๗, ๑๐๑๒, ๑๐๕๘, ๙๓๘–๙๓๙, ๕๓๓–

๑๒๕๒  พุทธธรรม 

 

พยาธิทุกข, ๘๖; -*, ๘๗ 
พยาน, ๗๑๕; -(กายสักขี), ๔๑๕; -(เท็จ), ๗๓๐; -(ในธรรม), 

๔๕๙ 
พยาบาท, ๒๔๓, ๒๕๐, ๒๙๑, ๔๒๗, ๔๓๖, ๔๔๐, ๕๖๒, ๗๑๐, 

๘๙๘, ๙๕๑, ๑๐๒๙, ๑๐๕๑, ๑๐๖๗, ๗๐๗–๗๐๘, ๗๔๐–
๗๔๔, ดู เทียบเมตตา; -*, ๔๑๐, ๔๑๑, ๔๖๐, ๖๒๒, ๖๔๗; -
ความหมายในฐานะนิวรณ, ๗๘๖; -โทษและอุปมา, ๗๘๘–
๗๘๙; -แบ่งย่อยเป็น2พร้อมทั้งอาหารอนาหาร, ๘๓๗; -ปติ
เปนคูปรับได, ๘๓๑; -ผลกรรมของพยาบาท, ๒๘๔; -ระงับ
ดวยเมตตา, ๑๐๐๕ 

พยาบาทนิวรณ,์ ๒๖๔, ด ูนิวรณ 
พยาบาทวิตก, ๗๐๕, ๗๑๑, ๗๕๘ 
พยาบาทสังกัปป, ๗๐๕, ๗๐๘ 
พยาบาล, ๕๑๘ 
พยายาม, ๘๗, ๑๑๔, ๑๒๔, ๗๕๗, ๘๐๔, ดู เพียร 
พยายามชอบ. ดูสัมมาวายามะ 
พรต, ๔๑๐, ๔๒๔, ๖๔๔, ๙๐๐, ๙๔๗, ๙๕๗, ๙๗๐, ๖๗๑–

๖๗๒, ดู วัตร,สีลัพพตปรามาส; -*, ๙๒๓ 
พรรษา, ๑๔๘, ๘๑๗, ๙๒๕ 
พรหม, ๘, ๑๐๒, ๑๐๘, ๑๔๔, ๓๘๑, ๔๕๕, ๕๐๖, ๖๐๐, ๘๑๗, 

๘๕๑, ๘๘๙, ๙๐๕, ๙๕๐, ๙๕๕–๙๕๗; -*, ๓๙๑, ๕๐๐, 
๕๐๓, ๑๐๖๓; -กรรมแยงคําสอนพราหมณที่วาพรหมเปน

ผูสราง(อ.), ๒๘๕; -ความหมายของคําวาพรหมในพุทธ

ศาสนา, ๗๑๐, ๕๓๕–๕๓๖; -พรหมชวยมนุษยไมไดเทากับ
ที่กรรมดีและจิตปญญาของมนุษยทําไดเอง, ๘๖๗; -พรหม
ยังไมรูธรรมดาธรรมชาติเพียงพอยังมีความเห็นผิด หลง

อายุของตน ตองถูกทรมานยังไมกลาสูหนามาร, ๓๔๑; -

พรหมยังไมรูธรรมดาธรรมชาติเพียงพอยังมีความเห็นผิด 

หลงอายุของตน ตองถูกทรมานยังไมกลาสูหนามาร(อ), 
๙๕๗; -มนุษยฝกตนใหประเสริฐกวาไดจนเทพพรหมพึงนบ
ไหว, ๓๑๘, ๘๖๗, ๙๖๐ 

พรหมจรรย, ๑๐๓, ๑๑๔, ๑๕๒, ๓๒๒, ๓๔๖, ๓๗๒, ๓๘๘, 
๓๙๔, ๓๙๘, ๔๒๔, ๔๕๓, ๔๗๗, ๔๘๙, ๕๖๒, ๕๙๘, ๖๐๔, 
๖๕๐, ๘๙๘, ๙๐๐, ๑๐๑๕, ๑๐๖๓, ๙๔๑–๙๔๒, ๕๓๕–
๕๓๖, ๕๓๘, ดู ชีวิตประเสริฐ,จริยธรรม,มรรค; -*, ๔๗, 
๘๘๗; -ความมีกัลยาณมิตร=พรหมจรรย์ทั้งหมด, ๕๓๘, 
๕๖๘, ๗๖๔, ๕๓๐–๕๓๑; -เงื่อนไขที่พระพรหมจรรยคือ

พระศาสนาจะชื่อวาม่ันคงแพรหลาย, ๕; -จะประพฤติ

พรหมจรรยอยูไมไดดีถาไมบรรลุปติสุขประณีตที่ไมตอง

อาศัยกาม, ๑๐๒๙, ๑๐๖๓; -จุดหมายของพรหมจรรยผอน
ใหไดเปน3ขั้น, ๕๓๘; -ในอนาคตภิกษุจะประพฤติ
พรหมจรรย์โดยไม่ยินดี, ๖๖๒; -ปญญา, ๘๔๖; -พรหมจรรย
คือพระศาสนานี้ เพื่อประโยชนสุขของพหูชนเก้ือกูลแกเทวะ

มนุษยท่ัวไป, ๓๖๘, ๓๗๒, ๕๓๔; -พรหมจรรยคือมรรค=

จริยธรรมประเสริฐหรือระบบพุทธจริยธรรมทั้งหมดอัน

กวางขวางกวาศีลธรรม, ๘๗๐, ๕๓๔–๕๓๘; -พรหมจรรย

ชนิดที่เปนขอปฏิบัติเอียงสุดก็มี(อ), ๕๒๙; -พรหมจรรยนี้

ประพฤติเพ่ือละฉันทะ, ๑๐๑๓–๑๐๑๔; -พรหมจรรยนี้

ประพฤติเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน(อ), ๓๙๒; -พรหมจรรย์นี้
เพ่ือประจักษ์แจ้งอริยสัจ4, ๘๔๙; -พรหมจรรย์นี้มีอกุปปาเจ
โตวิมุตติเป็นแก่นเป็นจุดหมาย, ๕๓๔; -พรหมจรรยนี้ไมข้ึน
ตอกับปญหาอภิปรัชญาซ่ึงจะไมทรงตอบเพราะไมเปนอาทิ

พรหมจรรย, ๘๕๐–๘๕๑; -พรหมจรรย์เป็นไปได้ตาหูไม่ได้
ถูกล่ามเพราะไม่ได้ขึ ้นกับทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอัน
เดียวกันเป็นต้น, ๒๐๕; -พรหมจรรย์เป็นไปได้เพราะตาหู
ไม่ได้ถูกล่ามเพราะไม่ได้ขึ้นกับทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอัน
เดียวกันเป็นต้น, ๒๙๐; -พรหมจรรยมีผลทั้งนั้นหรือไม, 
๖๗๑–๖๗๒; -พรหมจริยะ=เสฏฐจริยะ(อ), ๕๓๕; -พระสงฆ์มี
หน้าที่แสดงธรรมประกาศประพฤติพรหมจรรย์แก่ชาวบ้าน
ทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านต่างอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อาศัย
กัน, ๕๗๙; -มนุษยเหนือเทวดาในขอท่ีมีการประพฤติ
พรหมจรรยคือปฏิบัติตามมรรค, ๙๕๕–๙๗๓; -วิเคราะห

ศัพท คําแปล ความหมายของพรหมจรรย(อ), ๕๓๕; -สทาร
สันโดษก็เปนพรหมจรรย, ๗๓๑; -สรุปพรหมจรรยโดย

ใจความ, ๘๘๐; -สังคหวัตถุ4ก็เป็นพรหมจรรย์(อ), ๖๐๗; -
อาทิพรหมจรรยนัยหนึ่ง, ๓๙๘ 

พรหมจริยปริโยสาน, ๕๓๘ 
พรหมจริยะ, ๘๗๐, ๘๘๐, ๕๓๕–๕๓๖, ๕๓๘, ดู พรหมจรรย 
พรหมจริยา, ๕๓๕ 
พรหมจาริน,ี ๕ 
พรหมจารี, ๕, ๕๓๕, ๕๓๖, ๕๗๖; -*, ๘๑๓; -กรณีที่พรหมจารี

(อีกความหมายหนึ่ง)อพรหมจารีมีคติเสมอกัน, ๖๗๓–
๖๗๔; -ความหมายตามพุทธพจน์, ๕๓๔ 

พรหมชาล: -*, ๕๐๐ 
พรหมชาละ, ๕๐๖ 
พรหมทัณฑ: -*, ๙๒๗ 
พรหมเทพ, ๓๔๒ 
พรหมปาริสัชชา, ๗๙๔ 
พรหมภพ(มีธรรม5ถาปรารถไปไดแน): -*, ๘๙๖ 
พรหมลิขิต: -*, ๗๘๐ 
พรหมโลก, ๓๔๒, ๔๔๐, ๗๙๔, ๘๐๔, ๙๔๘; -(มารรังครวญถึง), 

๙๖๐ 
พรหมวัตร, ๔๒๔ 
พรหมวิหาร, ๔๑๔, ๘๐๙, ๘๔๐; -*, ๖๕๕; -ความหมายที่แปลวา

ธรรมของผูเปนใหญ, ๗๑๐; -ต้องใช้ให้ครบทั้ง 4 ข้อ, 
๗๐๓; -ในฐานกรรมฐาน. ดู อัปปมัญญา4; -เปนคุณธรรม
พื้นใจอยูฝายสัมมาสังกัปปตองสัมพันธกับสังคหวัตถุท่ีเปน

จริยธรรมภาคปฏิบัติการ, ๗๐๙, ๗๑๒; -พรหมวิหาร=

พรหมจรรย(อ), ๕๓๕; -พรหมวิหารบางครั้งเป็นชื่อของ อา
นาปานสติสมาธ,ิ ๘๑๗ 

พรหมวิหารธรรม, ๕๓๗, ๑๐๐๔; -ทั้ง4ขอมีฉันทะเปนจุดตั้งตน
(อ), ๑๐๐๗ 



 
ดัชนี  ๑๒๕๓ 

๕๓๔, ๕๓๖, ดู ชีวิตประเสริฐ,จริยธรรม,มรรค; -*, ๔๗, 
๘๘๔; -ความมีกัลยาณมิตร=พรหมจรรย์ทั้งหมด, ๕๓๖, 
๕๖๖, ๗๖๑, ๕๒๘–๕๒๙; -เงื่อนไขที่พระพรหมจรรยคือ

พระศาสนาจะชื่อวาม่ันคงแพรหลาย, ๕; -จะประพฤติ

พรหมจรรยอยูไมไดดีถาไมบรรลุปติสุขประณีตที่ไมตอง

อาศัยกาม, ๑๐๒๔, ๑๐๕๘; -จุดหมายของพรหมจรรยผอน
ใหไดเปน๓ขั้น, ๕๓๖; -ในอนาคตภิกษุจะประพฤติ
พรหมจรรย์โดยไม่ยินดี, ๖๕๙; -พรหมจรรยคือพระศาสนา
นี้ เพื่อประโยชนสุขของพหูชนเก้ือกูลแกเทวะมนุษยทั่วไป, 
๓๖๖, ๓๗๐, ๕๓๒; -พรหมจรรยคือมรรค=จริยธรรม

ประเสริฐหรือระบบพุทธจริยธรรมทั้งหมดอันกวางขวางกวา

ศีลธรรม, ๘๖๗, ๕๓๒–๕๓๖; -พรหมจรรยชนิดท่ีเปนขอ

ปฏิบัติเอียงสุดก็มี(อ), ๕๒๗; -พรหมจรรยนี้ประพฤติเพ่ือ

ละฉันทะ, ๑๐๑๐–๑๐๑๑; -พรหมจรรยน้ีประพฤติเพื่ออนุ

ปาทาปรินิพพาน(อ), ๓๙๐; -พรหมจรรย์นี้เพื่อประจักษ์แจ้ง
อริยสัจ๔, ๘๔๖; -พรหมจรรย์นี้มีอกุปปาเจโตวิมุตติเป็น
แก่นเป็นจุดหมาย, ๕๓๒; -พรหมจรรยนี้ไมข้ึนตอกับปญหา
อภิปรัชญาซ่ึงจะไมทรงตอบเพราะไมเปนอาทิพรหมจรรย, 
๘๔๗–๘๔๘; -พรหมจรรย์เป็นไปได้ตาหูไม่ได้ถูกล่ามเพราะ
ไม่ได้ขึ้นกับทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันเป็นต้น, 
๒๐๔; -พรหมจรรย์เป็นไปได้เพราะตาหูไม่ได้ถูกล่ามเพราะ
ไม่ได้ขึ้นกับทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันเป็นต้น, 
๒๘๘; -พรหมจรรยมีผลทั้งนั้นหรือไม, ๖๖๘–๖๖๙; -

พรหมจริยะ=เสฏฐจริยะ(อ), ๕๓๓; -พระสงฆ์มีหน้าที่แสดง
ธรรมประกาศประพฤติพรหมจรรย์แก่ชาวบ้านทั้งพระสงฆ์
และชาวบ้านต่างอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อาศัยกัน, ๕๗๗; -
มนุษยเหนือเทวดาในขอท่ีมีการประพฤติพรหมจรรยคือ

ปฏิบัติตามมรรค, ๙๕๒–๙๗๐; -วิเคราะหศัพท คําแปล 

ความหมายของพรหมจรรย(อ), ๕๓๓; -สทารสันโดษก็เปน
พรหมจรรย, ๗๒๘; -สรุปพรหมจรรยโดยใจความ, ๘๗๗; -
สังคหวัตถุ4ก็เป็นพรหมจรรย์(อ), ๖๐๔; -อาทิพรหมจรรย

นัยหนึ่ง, ๓๙๖ 
พรหมจริยปริโยสาน, ๕๓๖ 
พรหมจริยะ, ๘๖๗, ๘๗๗, ๕๓๓–๕๓๔, ๕๓๖, ดู พรหมจรรย 
พรหมจริยา, ๕๓๓ 
พรหมจารินี, ๕ 
พรหมจารี, ๕, ๕๓๓, ๕๓๔, ๕๗๔; -*, ๘๑๐; -กรณีที่พรหมจารี

(อีกความหมายหนึ่ง)อพรหมจารีมีคติเสมอกัน, ๖๗๐–
๖๗๑; -ความหมายตามพุทธพจน์, ๕๓๒ 

พรหมชาล, ๕๐๔; -*, ๔๙๘ 
พรหมทัณฑ: -*, ๙๒๔ 
พรหมเทพ, ๓๔๐ 
พรหมปาริสัชชา, ๗๙๑ 
พรหมภพ(มีธรรม๕ถาปรารถไปไดแน): -*, ๘๙๓ 
พรหมลิขิต: -*, ๗๗๗ 

พรหมโลก, ๓๔๐, ๔๓๘, ๗๙๑, ๘๐๑, ๙๔๕; -(มารรังครวญถึง), 
๙๕๗ 

พรหมวัตร, ๔๒๒ 
พรหมวิหาร, ๔๑๒, ๘๐๖, ๘๓๗; -*, ๖๕๒; -ความหมายที่

แปลวาธรรมของผูเปนใหญ, ๗๐๗; -ต้องใช้ให้ครบทั้ง ๔ 
ข้อ, ๗๐๐; -ในฐานกรรมฐาน. ดู อัปปมัญญา4; -เปน

คุณธรรมพื้นใจอยูฝายสัมมาสังกัปปตองสัมพันธกับสังคห

วัตถุที่เปนจริยธรรมภาคปฏิบัติการ, ๗๐๖, ๗๐๙; -พรหม

วิหาร=พรหมจรรย(อ), ๕๓๓; -พรหมวิหารบางครั้งเป็นชื่อ
ของ อานาปานสติสมาธิ, ๘๑๔ 

พรหมวิหารธรรม, ๕๓๕, ๑๐๐๑; -ท้ัง๔ขอมีฉันทะเปนจุดตั้งตน
(อ), ๑๐๐๔ 

พรหมสัมมาทิฏฐิ,พรหมมิจฉาทิฏฐิ, ๙๖๗ 
พรหมัน, ๓ 
พรอม,ความ, ๕๓๘, ๖๗๙, ๙๖๐, ๑๐๖๕, ๖๖๔–๖๖๖, ดู อินทรีย 
พร้อมเพรียง, ๑๕๑ 
พร้อมเพรียง,ความ, ๓๙๖, ๗๕๘, ดู สามัคคี,วินัย,สงฆ 
พระ, ๘๓๖, ดู ภิกษ ุ
พระเจา, ๑๐๗ 
พระเถระ, ๑๒๕ 
พระธรรม, ๑๑๕, ๑๔๑, ๔๐๘, ๗๘๔, ๘๙๒, ๘๙๖, ๘๙๘, ๙๐๐, 

๙๐๘, ๙๑๒, ๙๓๙, ดู ธรรม,พระรัตนตรัย; -*, ๒๘๒; -คุณ
บทของพระธรรมเทียบกับของนิพพาน; -(อ), ๓๓๓; -
ธรรมคุณ๖, ๘๙๑; -พระธรรมในฐานะองคแหงพระ

รัตนตรัยและความหมายของศรัทธาตอพระธรรมในแงเปน

คุณสมบัติของชาวพุทธ, ๙๐๒; -พระธรรมในฐานะองคแหง
พระรัตนตรัยและความหมายของศรัทธาตอพระธรรมใน

แงเปนเครื่องนําเขาสูมรรคและเปนฐานแหงพัฒนาการใน

กระบวนการศึกษา, ๖๘๑–๖๘๔; -พระธรรมในฐานะองค

แหงพระรัตนตรัยและเปนสรณะอันเกษมซึ่งทําใหดับทุกข

แกปญหาไดถูกตองตามหลักอริยสัจ, ๘๖๔; -พระธรรม

ในธัมมานุสติ, ๘๐๕; -สาระของการนับถือพระธรรมในหลัก
พระรัตนตรัย(อ), ๘๖๔ 

พระบรมศาสดา, ๖๖๙, ดู พระศาสดา 
พระบาท,รอย, ๙๗๐ 
พระบานพระปา, ๖๖๑, ๖๗๓ 
พระปจเจกพุทธเจา. ดู ปจเจกพุทธเจา 
พระผูเปนเจา, ๑๐๕, ๒๑๑, ๔๓๔ 
พระผู้มีพระภาค: -เจ้า, ๕๓ 
พระผู้มีพระภาค,-เจ้า, ๑๕๑, ๕๗๘, ๕๘๑, ๕๙๘, ๖๐๐, ๖๐๓, 

๗๕๖, ๗๗๒, ๙๐๘, ๙๓๐, ๙๔๖, ๕๙๗–๕๙๙, ๖๖๙–๖๗๐, 
๘๔๖–๘๔๙, ดู พระพุทธเจา; -ทรงแสดงธรรมแน่แท้จริง, 
๔๗๐ 

พระผูสราง(กับปฏิจจสมุปบาท), ๑๕๘ 
พระพักตร์, ๕๙๗ 



  ุ

พระพุทธเจา, ๘๗, ๙๙, ๑๐๙, ๑๑๓, ๑๑๕, ๑๒๑, ๑๓๙, ๑๔๑, 
๒๓๐, ๒๗๓, ๔๒๑, ๖๓๐, ๖๓๕, ๖๔๑, ๖๔๕, ๖๔๘, ๖๖๔, 
๖๗๐, ๗๑๑, ๗๒๘, ๘๐๘, ๘๓๓, ๘๕๙, ๘๗๔, ๘๘๙, ๘๙๑, 
๘๙๒, ๘๙๖, ๙๐๐, ๙๐๒, ๙๐๘, ๙๑๒, ๘๓๕–๘๓๖, ดู พระ

รัตนตรัย,ตถาคตโพธิสัทธา; -*, ๒๘๒, ๖๒๓, ๘๑๖; -กรณี
ที่คําวาอริยะและสัตบุรุษหมายถึงพระพุทธเจา, ๔๐๔, ๙๑๓, 
๕๖๔–๕๖๕; -กอนตรัสรูเคยทรงเขาใจผิดวาสุขลุไดดวย

ทุกข, ๑๐๕๙; -กอนตรัสรูเคยทรงเขาใจผิดวาสุขลุไดดวย

ทุกข(อ), ๑๐๒๓; -การตั้งคณะสงฆ การบัญญัติวินัย ทาที

ตอทรัพย, ๗๕๓; -การตั้งคณะสงฆ การบัญญัติวินัย ทาที

ตอทรัพย(อ), ๖๙๙; -แกความโกรธโดยการระลึกถึงการ

บําเพ็ญบารมีเสียสละของพระพุทธเจา, ๖๕๒; -ความตรัสรู
สําเร็จดวยมีฉันทะ, ๑๐๒๒; -ความหมายของศรัทธาตอ

พระพุทธเจาองคแหงพระรัตนตรัย ในแงเปนเคร่ืองนําเขา

สูมรรคและชักนําพัฒนาการในกระบวนการศึกษา, ๖๘๑–
๖๘๔; -คําบรรยายการตรัสรู, ๘๕๐–๘๕๑; -คําสรรเสริญ

ของนิครนถ, ๗๐๘; -เคยทรงเปนกิงกุสลานุเอสี(อ), ๑๐๐๕; 
-เคยทรงสอนใชอุบายลอดวยรางวัล/การใชตัณหาละตัณหา

, ๑๐๑๒; -ตรัสทาทีตอคําติชมพระองคและพระธรรม

พระสงฆ, ๕๙๔; -ตรัสวา"ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา", 
๖๐๐; -ตัวอยางการพัฒนาสมาธิจากมูลสมาธิถึงอัปปนา

สมาธิ ตามประวัติการบําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจา, 
๗๘๑–๗๘๒; -ตัวอยางทรงแสดงธรรมโดยใหผูฟงมี

อิสรภาพในการใชปญญาของเขาเอง, ๕๘๖; -ตัวอยาง

พระพุทธเจาทรงแผเมตตา(อ), ๗๐๘; -ไตรสิกขามิใชแคศีล 
๕ศีล ๑๐สมาบัติ ๘และความเชื่อกรรมวาทําไดดี ทําชั่วได

ชั่วซึ่งมีคนอื่นสอนไดอยูแลว ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติ

หรือไม, ๕๖๒; -ทรงค้นพบทางเก่าที่พระพุทธเจ้าปางก่อน
เคยดําเนิน, ๔๖๒, ๕๑๔, ๙๐๘; -ทรงเคารพธรรมเมื่อสงฆ
ใหญขึ้นก็ทรงเคารพสงฆ, ๙๓๐; -ทรงเคารพธรรมและเม่ือ
สงฆใหญขึ้นก็ทรงเคารพสงฆ, ๙๓๙; -ทรงชี้วิธีแกปญหา

ของมนุษยตามหลักเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก โดยถือ

จิตปญญาเปนหลัก, ๘๗๐–๘๗๒; -ทรงใชโยนิโสมนสิการ

อยางเดียวก็พอ คือเร่ิมที่ปญญา ไมตองผานศรัทธา, ๕๘๘; 
-ทรงใชโยนิโสมนสิการอยางเดียวก็พอ คือเริ่มที่ปญญา ไม

ตองผานศรัทธา(อ), ๕๕๘; -ทรงใชวิธีตอบดวยการยอนถาม
บอย, ๖๖๗; -ทรงใชสมาธิเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร ทรง

เปนฌายี ฌานสีลี โดยที่สมาธิชวยเสริมการบําเพ็ญกิจเพื่อ

พหูชนไมปรากฎทรงฌานกีฬา, ๗๙๐; -ทรงใชสมาธิเพื่อ

ทิฏฐธรรมสุขวิหาร ทรงเปนฌายี ฌานสีลี โดยท่ีสมาธิชวย

เสริมการบําเพ็ญกิจเพื่อพหูชนไมปรากฏทรงฌานกีฬา, 
๗๘๙, ๗๙๒–๗๙๓; -ทรงติเตียนตบะทุกอยางหรือไม, ๖๖๙; 
-ทรงบําเพ็ญแบบอยางแหงการแสดงธรรมและอาชีวะ

บริสุทธิ์, ๗๓๔; -ทรงบําเพ็ญประโยชนโดยไมเปนกรรมดี, 
๕๓๑; -ทรงบําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชนสุขของพหูชน, 

๙๒๐, ๙๓๙; -ทรงบําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์สุขของพหู
ชน(อ), ๓๖๖; -ทรงปฏิญาณโพธิญาณเพราะญาณทัศนะ

ครบ12อาการในอริยสัจ, ๘๕๖; -ทรงปฏิบัติตอฤทธ์ิอยางไร
และไดแสดงฤทธอะไรบาง, ๙๖๖, ๙๕๐–๙๕๑; -ทรง
ประพฤตินําในการรับผิดชอบตอสงฆและประโยชนสุข

แหงสงฆ, ๙๒๙–๙๓๐; -ทรงปรารภอดีตอนาคตเปนการ

สนับสนุนการคิดวางแผนเตรียมการ(อ), ๖๕๙; -ทรงเปน

กัลยาณมิตรองคเอกและคุณสมบัติที่ทรงเปนเชนนั้น, ๘๐๔, 
๕๖๖, ๕๘๐–๕๘๒, ๖๘๓–๖๘๔; -ทรงเปนพุทธะพนความ
เปนมนุษยและเทวดา, ๙๖๙–๙๗๐; -ทรงเปนวิภัชชวาที 

มิใชเอกังสวาท, ๖๖๐, ๖๖๙; -ทรงพยากรณคติของสาวกที่

ตาย และมีอุบาสิกาหนึ่งตัดพอในคําพยากรณนั้น, ๖๗๐–
๖๗๑; -ทรงมีญาณทัศนะเหนือเทพจึงปฏิญาณการตรัสรู, 
๙๕๓–๙๕๕; -ทรงมีบุพโยคะสําหรับวิชชาอภิญญา, ๔๕๖; -
ทรงมีพระปญญาและกรุณาบริสุทธิ์เปนพุทธคุณหลัก๒

อยาง(อ), ๑๐๑๙; -ทรงไมสันโดษในกุศลธรรมจึงไดตรัสรู

(อ), ๙๘๗; -ทรงยกยองหรือติเตียนคนมีหรือไม, ๗๕๑; -
ทรงยํ้าใหพระสอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; -ทรงเลา

ประวัติของพระองคที่เคยพรั่งพรอมดวยกามสุข การสละ

ออกผนวชจนตรัสรู, ๑๐๒๘, ๑๐๕๙–๑๐๖๑; -ทรงเลา

ประวัติของพระองคที่เคยพรั่งพรอมดวยกามสุข การสละ

ออกผนวชจนตรัสรู(อ), ๕๒๘; -ทรงวางระบบสงฆใหเปน

ชุมชนอิสระ, ๕๘๐; -ทรงสรรเสริญพระอยูปาก็มี ไม

สรรเสริญก็มี บางองคจะไปอยูปาไมทรงอนุญาต, ๖๖๓, 
๗๙๒; -ทรงสอนแตความจริงที่เปนประโยชน ส่ิงที่ตรัสรูมี
มาก  ทรงสอนเพียงเล็กนอย  ไมสนพระทัยปญหา

อภิปรัชญา, ๘๔๖–๘๔๘; -ทรงเสพเสนาสนะปาเปน

แบบอยางเพื่อประโยชนแกชนรุนหลัง, ๓๖๗; -ทรงแสดงกา
ลามสูตร, ๕๙๐–๕๙๒; -ทรงแสดงธรรมแมเคารพแกคน

ขอทาน(อ), ๙๒๓; -ทรงแสดงมัชเณนธรรม, ๖๖๓; -ทรงให
ตรวจสอบพระองคกอนสดับธรรมสงสัยพระพุทธเจาไม

เปนบาป, ๕๙๖–๕๙๘; -ทรงอยูดวยอานาปานสติมากทั้ง

กอนและหลังตรัสรู ทรงไดปฐมแตยังเปนพระกุมารก็ดวย

อานาปานสติ เคยประทับในปาหลีกเรน3เดือนก็อยูดวยอา

นาปานสติ, ๘๑๓–๘๑๔; -เทวดายุเศรษฐีใหเลิกเก่ียวของ

กับพระพุทธเจา, ๙๕๖; -ในพุทธานุสต,ิ ๘๐๕; -ปจฉิมวาจา
พระพุทธเจา, ๗๖๐; -ผลทานแกพระพุทธเจา, ๙๒๘; -พระ
ฉวีผุดผองพิเศษ2คราว บิณฑบาตมีผลเสมอกัน2คราว 

สังเวชนียสถานและเหตุหนึ่งท่ีทรงไดนามตถาคต, ๓๙๑; -

พระพุทธเจาจะอุบัติหรือไม ธรรมดาก็คงอยูอยางนั้นทรง

เปนผูคนพบ, ๑๕๒, ๗๕๖, ๘๗๖; -พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ตรัสรู้ตามแนวธรรมเดียวกัน, ๕๙๙; -พระพุทธเจาเทาน้ันใช
เนวสัญญานาสัญญายุตนะทําอนุปทธรรมวิปสสนาได, 
๔๘๕; -พระพุทธเจาในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย  สรณะ

อันเกษมซ่ึงทําใหดับทุกขแกปญหาไดถูกตองตามหลัก

๑๒๕๔  พุทธธรรม 

 

ทรงมีญาณทัศนะเหนือเทพจึงปฏิญาณการตรัสรู, ๙๕๖–
๙๕๘; -ทรงมีบุพโยคะสําหรับวิชชาอภิญญา, ๔๕๘; -ทรงมี
พระปญญาและกรุณาบริสุทธิ์เปนพุทธคุณหลัก2อยาง(อ), 
๑๐๒๒; -ทรงไมสันโดษในกุศลธรรมจึงไดตรัสรู(อ), ๙๙๐; -
ทรงยกยองหรือติเตียนคนมีหรือไม, ๗๕๔; -ทรงย้ําใหพระ
สอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๕๑; -ทรงเลาประวัติของพระองค
ที่เคยพรั่งพรอมดวยกามสุข การสละออกผนวชจนตรัสรู, 
๑๐๓๓, ๑๐๖๔–๑๐๖๖; -ทรงเลาประวัติของพระองคท่ีเคย
พรั่งพรอมดวยกามสุข การสละออกผนวชจนตรัสรู(อ), 
๕๓๐; -ทรงวางระบบสงฆใหเปนชุมชนอิสระ, ๕๘๒; -ทรง

สรรเสริญพระอยูปาก็มี ไมสรรเสริญก็มี บางองคจะไปอยู

ปาไมทรงอนุญาต, ๖๖๖, ๗๙๕; -ทรงสอนแตความจริงท่ี

เปนประโยชน ส่ิงท่ีตรัสรูมีมาก ทรงสอนเพียงเล็กนอย ไม

สนพระทัยปญหาอภิปรัชญา, ๘๔๙–๘๕๑; -ทรงเสพ

เสนาสนะปาเปนแบบอยางเพื่อประโยชนแกชนรุนหลัง, 
๓๖๙; -ทรงแสดงกาลามสูตร, ๕๙๒–๕๙๔; -ทรงแสดงธรรม
แมเคารพแกคนขอทาน(อ), ๙๒๖; -ทรงแสดงมัชเณนธรรม, 
๖๖๖; -ทรงใหตรวจสอบพระองคกอนสดับธรรมสงสัย

พระพุทธเจาไมเปนบาป, ๕๙๘–๖๐๐; -ทรงอยูดวยอานา

ปานสติมากทั้งกอนและหลังตรัสรู ทรงไดปฐมแตยังเปน

พระกุมารก็ดวยอานาปานสติ เคยประทับในปาหลีกเรน3

เดือนก็อยูดวยอานาปานสติ, ๘๑๖–๘๑๗; -เทวดายุเศรษฐี
ใหเลิกเก่ียวของกับพระพุทธเจา, ๙๕๙; -ในพุทธานุสติ, 
๘๐๘; -ปจฉิมวาจาพระพุทธเจา, ๗๖๓; -ผลทานแก

พระพุทธเจา, ๙๓๑; -พระฉวีผุดผองพิเศษ2คราว 

บิณฑบาตมีผลเสมอกัน2คราว สังเวชนียสถานและเหตุหน่ึง

ที่ทรงไดนามตถาคต, ๓๙๓; -พระพุทธเจาจะอุบัติหรือไม 

ธรรมดาก็คงอยูอยางน้ันทรงเปนผูคนพบ, ๑๕๓, ๗๕๙, 
๘๗๙; -พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู ้ตามแนวธรรม
เดียวกัน, ๖๐๑; -พระพุทธเจาเทานั้นใชเนวสัญญานาสัญญา
ยุตนะทําอนุปทธรรมวิปสสนาได, ๔๘๗; -พระพุทธเจาใน

ฐานะองคแหงพระรัตนตรัย  สรณะอันเกษมซึ่งทําใหดับ

ทุกขแกปญหาไดถูกตองตามหลักอริยสัจ, ๘๖๗; -

พระพุทธเจาในฐานะองคแหงพระรัตนตรัยและความหมาย

ของศรัทธาตอพระพุทธเจาในแงเปนคุณสมบัติของพุทธ

อารยชน, ๙๐๕; -พระสารีบุตรแสดงความเลื่อมใสย่ิงใน

พระองค, ๖๐๑; -พระโสดาบันเลื่อมใสมั่นในในพระพุทธเจ้า
และบทพุทธคุณ9, ๘๙๔; -พุทธพจนสงสาวกประกาศพระ
ศาสนา, ๕, ๗๙๕, ๕๓๔–๕๓๕; -เม่ือตรัสรูใหม ไมทรงนอม
พระทัยที่จะประกาศธรรม, ๓๓๖; -แมการติดในพระองคก็
ทรงใหละ, ๕๙๐, ๖๐๒–๖๐๓; -ไมทรงสนับสุนนการบําเพ็ญ
สม า ธิ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ชน บ า ง อย า ง  ไ ม ท ร ง สนั บ สนุ น

อิทธิปาฏิหาริย, ๗๙๕; -ยืนยันทรงไมวกเวียนหากามเพราะ
บรรลุสุขที่ประณีตกวา, ๖๔๕–๖๔๘; -ยืนยันพระองควาทรง
มีสุขอยางย่ิง, ๑๐๓๘–๑๐๓๙; -แรงหนุนการปฏิบัติธรรมท่ี
ทรงย้ําบอย, ๘๒๗; -ลักษณะหรืออาการท่ีทรงสอน3อยาง, 

๕๘๒–๕๘๔; -สาระของการนับถือพระพุทธเจาในหลักพระ

รัตนตรัย(อ), ๘๖๗; -ส่ิงที่ตรัสรูคืออริยสัจ4/ปฏิจจสมุปบาท
และนิพพาน, ๘๕๗, ๘๕๓–๘๕๔; -ส่ิงท่ีทําใหตรัสรูจําเพาะ
อานาปานสติสมาธิและโยนิโสมนสิการปฏิจจสมุปบาท(อ), 
๖๓๒; -เหตุผลที่ทรงแสดงอริยสัจตามลําดับขออยางที่

เปนอยู, ๘๖๑–๘๗๓; -อยูในสมาธิไมทรงไดยินเสียงฟาผา, 
๗๙๗; -อรหัตตผลและคุณวิเศษตางๆรูประจักษไดในตน

ไมตองอาศัยศรัทธาในพระองค, ๖๐๔–๖๐๕; -อริยสัจเป็น
สามุกกังสิกาเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย, ๘๔๙; -

อริยสัจเปนหลักที่แสดงตามแนวการแสวงสัจธรรมของ

พระพุทธเจา, ๖๘๘, ๘๕๖–๘๕๗ 
พระพุทธศาสนา. ดู พุทธศาสนา; -เปนศาสนาหรือปรัชญา, ๑; -

ส่ิง ท่ีมากับพุทธศาสนาไมใชโลกียอภิญญาและแมแต

กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงมีอยูแลวกอนและนอกพุทธ

ศาสนา, ๙๔๘ 
พระภิกษุสงฆ. ดู ภิกษุสงฆ 
พระภูมิเจาที่: -*, ๙๖๒ 
พระมารดา, ๑๔๘ 
พระรัตนตรัย, ๓๙๘, ๔๑๒, ๕๔๐, ๗๙๘, ๘๘๕, ๘๙๗, ๙๐๓, 

๙๑๔, ๙๖๘, ๘๖๘; -*, ๒๘๓; -ความสัมพันธระหวางพระ
รัตนตรัยกับการดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา และเทียบกับ

หลักโสตาปตติยังคะหรือกระบวนการพัฒนาปญญา , 
๖๘๕–๖๘๖; -ความสําคัญสูงสุดของความเชื่อในพระ

รัตนตรัย, ๙๑๒; -ความหมายของพระรัตนตรัยในฐานะ

สรณะอันเกษมชวยใหแกปญหาดับทุกขถูกตองตามหลัก

อริยสัจ, ๘๖๘; -ความหมายของศรัทธาในพระรัตนตรัยใน
ฐานะเคร่ืองนํา เข า สูมรรคและชักนํา พัฒนาการใน

กระบวนการศึกษา, ๖๘๔–๖๘๗, ๖๘๔–๖๘๗; -คุณของพระ
รัตนตรัยชวยการฝกจิตคนสัทธาจริตไดดี, ๘๑๐; -ถามี

ศรัทธาม่ันในพระรัตนตรัย โลกธรรมยอมไมอาจทําให

หว่ันไหว, ๘๖๘; -ถายังหวังพึ่งออนวอนเทพเจาส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ก็แสดงวายังไมมั่นในคุณพระรัตนตรัย, ๙๖๓, ๘๖๗–๘๖๙; 
-สาระของการนับถือพระรัตนตรัยคือ ความมั่นใจใน

ศักยภาพสูงสุดของมนุษยท่ีพระพุทธเจาไดทรงแสดงให

ปรากฏนําไวเปนตัวอยาง มั่นใจวาความจริงความดีงามแท

อยูท่ีธรรมดาของธรรมชาติ ซ่ึงประจักษไดเองดวยปญญา 

ทุกส่ิงเปนไปตามเหตุปจจัยและม่ันใจวาสังคมดีงามสูงสุด

ทุกคนรวมสรางไดดวยการทําธรรมใหประจักษตามวิถีแหง

พระพุทธะ(อ), ๘๖๗; -หลักและความหมายของศรัทธาใน

พระรัตนตรัยในแงเปนคุณสมบัติของพุทธอารยชน, ๙๑๒, 
๙๐๕–๙๐๗ 

พระราชา, ๑๔๘ 
พระวินัย, ๖๘ 
พระเวท, ๗, ๔๒๓, ๙๔๗ 
พระศาสดา, ๑๒๖, ๔๑๐, ๕๙๐, ๘๘๗, ๙๐๐, ๙๔๒, ๙๕๓, 

๕๙๘–๖๐๐, ๖๐๒–๖๐๕, ดู ศาสดา,พระพุทธเจา; -*, ๘๑๓; 



 
ดัชนี  ๑๒๕๕ 

อริยสัจ, ๘๖๔; -พระพุทธเจาในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย
และความหมายของศรัทธาตอพระพุทธเจาในแง เปน

คุณสมบัติของพุทธอารยชน, ๙๐๒; -พระสารีบุตรแสดง

ความเลื่อมใสย่ิงในพระองค, ๕๙๘–๕๙๙; -พระโสดาบัน
เลื่อมใสมั่นในในพระพุทธเจ้าและบทพุทธคุณ9, ๘๙๑; -

พุทธพจนสงสาวกประกาศพระศาสนา, ๕, ๗๙๒, ๕๓๒–
๕๓๓; -เมื่อตรัสรูใหม ไมทรงนอมพระทัยท่ีจะประกาศ

ธรรม, ๓๓๔; -แมการติดในพระองคก็ทรงใหละ, ๕๘๘, 
๕๙๙–๖๐๑; -ไมทรงสนับสุนนการบําเพ็ญสมาธิเพื่อ

ประโยชนบางอยาง ไมทรงสนับสนุนอิทธิปาฏิหาริย, ๗๙๒; 
-ยืนยันทรงไมวกเวียนหากามเพราะบรรลุสุขท่ีประณีตกวา

, ๖๔๒–๖๔๕; -ยืนยันพระองควาทรงมีสุขอยางย่ิง, ๑๐๓๓–
๑๐๓๔; -แรงหนุนการปฏิบัติธรรมท่ีทรงยํ้าบอย, ๘๒๔; -

ลักษณะหรืออาการที่ทรงสอน๓อยาง, ๕๘๐–๕๘๒; -สาระ

ของการนับถือพระพุทธเจาในหลักพระรัตนตรัย(อ), ๘๖๔; -
ส่ิงที่ตรัสรูคืออริยสัจ4/ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๐–
๘๕๑; -ส่ิงที่ตรัสรูคืออริยสัจ๔/ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, 
๘๕๔; -ส่ิงที่ทําใหตรัสรูจําเพาะอานาปานสติสมาธิและ

โยนิโสมนสิการปฏิจจสมุปบาท(อ), ๖๒๙; -เหตุผลที่ทรง

แสดงอริยสัจตามลําดับขออยางที่เปนอยู, ๘๕๘–๘๗๐; -อยู
ในสมาธิไมทรงไดยินเสียงฟาผา, ๗๙๔; -อรหัตตผลและ

คุณวิเศษตางๆรูประจักษไดในตนไมตองอาศัยศรัทธาใน

พระองค, ๖๐๑–๖๐๓; -อริยสัจเป็นสามุกกังสิกาเทศนาของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย, ๘๔๖; -อริยสัจเปนหลักที่แสดงตาม
แนวการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจา, ๖๘๕, ๘๕๓–๘๕๔ 

พระพุทธศาสนา. ดู พุทธศาสนา 
พระภิกษุสงฆ. ดู ภิกษุสงฆ 
พระภูมิเจาท่ี: -*, ๙๕๙ 
พระมารดา, ๑๔๗ 
พระรัตนตรัย, ๓๙๖, ๔๑๐, ๕๓๘, ๗๙๕, ๘๘๒, ๘๙๔, ๙๐๐, 

๙๑๑, ๙๖๕, ๘๖๕; -*, ๒๘๒; -ความสัมพันธระหวางพระ
รัตนตรัยกับการดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา และเทียบกับ

หลักโสตาปตติยังคะหรือกระบวนการพัฒนาปญญา, 
๖๘๒–๖๘๓; -ความสําคัญสูงสุดของความเช่ือในพระ

รัตนตรัย, ๙๐๙; -ความหมายของพระรัตนตรัยในฐานะ

สรณะอันเกษมชวยใหแกปญหาดับทุกขถูกตองตามหลัก

อริยสัจ, ๘๖๕; -ความหมายของศรัทธาในพระรัตนตรัยใน
ฐานะเครื่ องนํา เข า สูมรรคและชักนําพัฒนาการใน

กระบวนการศึกษา, ๖๘๑–๖๘๔, ๖๘๑–๖๘๔; -คุณของพระ
รัตนตรัยชวยการฝกจิตคนสัทธาจริตไดดี, ๘๐๗; -ถามี

ศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย โลกธรรมยอมไมอาจทําให

หวั่นไหว, ๘๖๕; -ถายังหวังพึ่งออนวอนเทพเจาส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ก็แสดงวายังไมมั่นในคุณพระรัตนตรัย, ๙๖๐, ๘๖๔–๘๖๖; 
-สาระของการนับถือพระรัตนตรัยคือ ความมั่นใจใน

ศักยภาพสูงสุดของมนุษยที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงให

ปรากฏนําไวเปนตัวอยาง มั่นใจวาความจริงความดีงามแท

อยูท่ีธรรมดาของธรรมชาติ ซ่ึงประจักษไดเองดวยปญญา 

ทุกส่ิงเปนไปตามเหตุปจจัยและม่ันใจวาสังคมดีงามสูงสุด

ทุกคนรวมสรางไดดวยการทําธรรมใหประจักษตามวิถีแหง

พระพุทธะ(อ), ๘๖๔; -หลักและความหมายของศรัทธาใน

พระรัตนตรัยในแงเปนคุณสมบัติของพุทธอารยชน, ๙๐๙, 
๙๐๒–๙๐๔ 

พระราชา, ๑๔๗ 
พระวินัย, ๖๘ 
พระเวท, ๗, ๔๒๑, ๙๔๔ 
พระศาสดา, ๑๒๕, ๔๐๘, ๕๘๘, ๘๘๔, ๘๙๗, ๙๓๙, ๙๕๐, 

๕๙๖–๕๙๘, ๖๐๐–๖๐๓, ดู ศาสดา,พระพุทธเจา; -*, ๘๑๐; 
-การติดในองคพระศาสดาตองละ, ๕๘๘, ๕๙๙–๖๐๑; -คุณ
วิเศษณรูประจักษในตนไมตองเชื่อตอพระศาสดา, ๖๐๑–
๖๐๓; -ตรวจสอบพระศาสดากอนสดับธรรม, ๕๙๖–๕๙๘ 

พระศาสนา, ๑๕๑, ดู ศาสนา 
พระสงฆ์, ๑๑๕, ๑๔๑ 
พระสงฆ(ภิกษุทั้งหลาย), ๗๑๖, ดูภิกษุ,ภิกษุสงฆ,บรรพชิต; -*, 

๗๙๒, ๘๖๘; -ความสัมพันธกับชาวบานในฐานะ

กัลยาณมิตรและทิศเบื้องบน, ๗๓๒, ๕๗๗–๕๗๘; -ชีวิต

ความเปนอยู มองจากแงสมาธิ, ๗๙๒–๗๙๓; -ดําเนิน

ปฏิปทาตางๆกันตามความถนัดและความพรอม, ๗๙๒; -

ตองรับผิดชอบตอสวนรวม, ๗๙๓, ดู สงฆ; -เทียบกับลัทธิ
ศาสนาอื่นยุคพุทธกาล นับวามีความเปนอยูผอนสบายไม

เครียด, ๑๐๖๐; -ไมควรมองศีล/วินัยแคบเพียงแงลบ, 
๕๖๑; -เหตุผลที่ชาวบานเชื่อวาศักด์ิสิทธิ์(อ), ๙๖๑ 

พระสงฆ(องคแหงพระรัตนตรัย), ๔๐๘, ๘๘๔, ๘๙๒, ๘๙๖, 
๙๐๐, ๙๐๘, ๙๑๒, ๙๓๙, ๘๙๗–๘๙๙, ๙๐๒–๙๐๔, ดู สงฆ
,พระรัตนตรัย; -คําสรรเสริญพระสงฆวา สุปฏิปนฺโน ภคว

โต สาวกสงฺโฆ, ๔๐๓; -ในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย และ

ความหมายของศรัทธาตอพระสงฆในแงเปนคุณสมบัติของ

พุทธอารยชน, ๙๐๓; -ในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย และ

ความหมายของศรัทธาตอพระสงฆในแงเปนเคร่ืองนําเขา

สูมรรคและชักนําพัฒนาการในกระบวนการศึกษา, ๖๘๑–
๖๘๔; -ในฐานะองคแหงพระรัตนตรัย สรณะอันเกษมซึงนํา

ทางใหแกปญหาดับทุกขตามหลักเหตุปจจัยของอริยสัจ, 
๘๖๔; -ในสังฆานุสติ, ๘๐๕; -สังฆคุณ9, ๘๙๑; -สาระของ
การนับถือพระสงฆ(อ), ๘๖๔ 

พระสัพพัญญูพุทธเจ้า, ๑๐๙ 
พระสัมพุทธเจ้า, ๑๔๗ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ๑๐๙, ๑๕๑ 
พระสูตร, ๑๕๐, ๒๓๐, ดู สูตร 
พระอริยะ. ดูอริยะ 
พระอาทิตยพันธุ,์ ๑๓๙ 
พราน, ๔๘๙, ๑๐๓๖; -*, ๙๒๓ 
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พราหมณ, ๓๗๙, ๔๐๓, ๔๒๑, ๕๗๗, ๕๙๒, ๕๙๘, ๖๔๔, ๖๗๓, 
๗๙๘, ๙๔๗, ๙๗๐, ๑๐๖๐, ๑๐๑๐–๑๐๑๑, ๗๑๑–๗๓๕, 
๘๔๗–๘๔๘, ดู วรรณะ; -*, ๙๕๙, ๙๖๒; -การเลียนศัพทใน
ศาสนาพราหมณแตใชในความหมายใหม, ๘, ๔๐๓; -การ

เลียนศัพทในศาสนาพราหมณแตใชในความหมายใหม(อ), 
๓๔๔; -กําเนิดพราหมณ ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๐; -
ใชคําวาพราหมณหมายถึงพระอรหันต, ๓๔๔, ๓๖๙; -
บัญญัติทรัพย์ประจําวรรณะและมีภิกขาจารเป็นทรัพย์ของ
วรรณะตน, ๔๘๘; -เปนพราหมณโดยมิใชโดยชาติกําเนิด 

แตดวยกรรมดวยธรรม, ๘; -เป็นพราหมณ์มิใช่โดยชาต
กําเนิด แต่ด้วยกรรมด้วยธรรม, ๓๑๙; -เป็นพราหมณ์มิใช่
โดยชาติกําเนิด  แต่ด้วยกรรมด้วยธรรม, ๓๑๙; -เป็น
พราหมณ์มิใช่โดยชาติกําเนิด แต่ด้วยกรรมด้วยธรรม, 
๓๑๗; -เปนวรรณะสูงในแงทิฏฐธัมมิกะ, ๔๒๑; -มีมติวา

คฤหัสถดีกวาบรรพชิต งานฆราวาสมีผลกวางานบรรพชา, 
๖๖๙–๖๗๐; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; -ศาสนาพราหมณ
, ๔๐๓; -ศาสนาพราหมณ(อ), ๓๔๔, ๙๖๔; -อย่างไรจึงจะชื่อ
ว่าเป็นพราหมณ์แท้ และบรรลุประโยชน์ของความเป็น
พราหมณ์, ๑๕๓; -อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์แท้และ
บรรลุประโยชน์ของความเป็นพราหมณ,์ ๖๔๓; -ออกบวชใน
ธรรมวินัยนี้เสมอกันกับทุกวรรณะอื่น, ๓๒๐; -อิศวรนิรมิต
วาทเปนลัทธิของพราหมณ(อ), ๘๖๐ 

พฤติกรรม, ๑๐๐, ๑๒๖, ๔๙๑, ๔๙๕, ๕๔๒, ๕๕๒, ๕๘๒, ๕๘๕, 
๖๙๘, ๗๑๗, ๗๑๘, ๗๒๖, ๗๖๓, ๗๖๔, ๗๗๑, ๗๘๘, 
๘๗๗, ๙๘๕, ๑๐๐๔, ๑๐๐๕, ๑๐๑๒, ๑๐๑๔, ๑๐๑๗, 
๖๙๑–๖๙๒; -ตัวอยางพฤติกรรมเนื่องดวยตัณหาเทียบกับ

ฉันทะ, ๑๐๑๕, ๙๘๙–๙๙๓, ๑๐๒๑–๑๐๒๒; -เปนจุด

กําหนดของสติ, ๗๖๖; -ผลของโยนิโสมนสิการและอโยนิโส
มนสิการตอพฤติกรรม, ๖๒๓, ๖๙๓; -พฤติกรรมเกี่ยวกับ
คานิยม, ๖๙๔; -พฤติกรรมเก่ียวกับคุณคาแทคุณคาเทียม, 
๖๔๖; -พฤติกรรมของปุถุชน, ๖๙๓; -พฤติกรรมที่เปนภัยซ่ึง
เกิดจากการกลบกามทุกข, ๑๐๕๕; -พฤติกรรมในการกิน

และการสืบพันธุ, ๑๐๖๓–๑๐๖๔; -พฤติกรรมหลังการหลุด
พนซ่ึงดําเนินไปดวยปญญาและกรุณา, ๘๖๒; -อาจเกิด

พฤติกรรมวิปริตจากความยึดมั่นในความไมยึดม่ัน, ๔๙๔ 
พฤติการณ(เก่ียวกับของขลังส่ิงศักดิ์สิทธิ์), ๙๕๐ 
พลววิปสสนา, ๔๗๘ 
พละ 5, ๔๖๗ 
พละ ๕: -*, ๔๖๓ 
พละ(๕), ๘๒๔; -*, ๕๘๗, ๘๓๙; -พลอยเจริญเต็มบริบูรณ์

เพราะเจริญมรรค, ๘๔๑; -พละ=มัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗ 
พลัง, ๑๑๔, ๒๗๕, ๖๒๔, ๖๗๙, ดู พละ 
พลังของพระมหากษัตริย 5, ๘๗๑ 
พลังงาน(ใชนอยเพราะสมาธิ), ๗๘๙, ๘๑๓ 
พลังจิต, ๗๘๔, ๗๘๘, ๗๙๔, ๙๖๓, ดู สมาธิ 

พลัดพราก, ๘๕, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๘ 
พลี(๕), ๗๔๓; -*, ๙๖๔; -พลีกรรมเทวดาแคใดพระพุทธเจา

อนุญาต, ๙๖๒ 
พวงดอกไม(นิมิต), ๘๒๐ 
พหินิกขมนมูลกทุกข, ๘๕ 
พหุการธรรม๔: -*, ๕๖๗, ๙๐๒ 
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย, ๓๖๖, ๗๙๒ 
พหุลกรรม, ๓๒๒ 
พหุลธัมมีกถา(ไตรสิกขา), ๕๕๕ 
พหุลีกรณ, ๔๖ 
พหุเวทนีย, ๓๒๔ 
พหูชน, ๑๒๑ 
พหูชน(หลักเป็นอยู่และบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของพหู

ชน), ๒๔๕, ๔๖๓, ๗๑๒, ๗๙๒, ๗๙๓, ๙๒๐, ๙๒๒, ๙๒๙, 
๙๓๙, ดู ประโยชนสุข 

พหูสูต, ๑๕๑, ๕๖๕, ๕๗๓, ๘๘๗, ๘๙๕, ๙๒๗; -*, ๓๖๘, ๔๓๖, 
๙๒๑, ๙๓๑; -ควรคบมิตรที่เป็นพหูสูตๆสอนผู้อื่นได้ทั้งที่
ตนไม่ได้บรรลุ แท้ปุถุชนก็อาจสอนได้ดีกว่าพระอรหันต์, 
๕๖๘, ๘๐๔; -ควรคบมิตรที่เปนพหูสูตๆสอนผูอ่ืนไดท้ังที่

ตนไมไดบรรลุ แทปุถุชนก็อาจสอนไดดีกวาพระอรหันต(อ), 
๕๗๙; -ควรคบมิตรท่ีเปนพหูสูตๆสอนสอนผูอ่ืนไดทั้งที่ตน
ไมไดบรรลุ แทปุถุชนก็อาจสอนไดดีกวาพระอรหันต, 
๕๘๒; -ถ้าเข้าใจอรรถธรรมและปฏิบัติถูกหลักแม้เพียงรู้
คาถาเดียวก็เป็นพหูสูต, ๖๓๗; -เสนาสนะท่ีเหมาะพึงมีพระ
เถระพหูสูต, ๘๑๐ 

พอ. ดู พอแม 
พอคา(กับฉันทะ), ๑๐๒๑ 
พอดี, ๖๔๖, ๖๗๒, ๕๒๕–๕๒๖; -*, ๕๒๘ 
พอแม, ๒๑๑, ๖๕๒, ๗๓๓, ๘๖๖, ดู มารดาบิดา; -*, ๖๐๔; -

ความรักของพอแม, ๑๐๐๓; -พระจักรพรรดิกับราษฏรรัก

กันเหมือนพอกับลูก, ๑๐๒๘; -พอแมในฐานะกัลยาณมิตร
หรือบาปมิตร, ๕๖๕, ๖๗๖–๖๗๙ 

พักผอน. ดู ทิฏฐธรรมสุขวิหาร 
พัฒนา, ๖๙, ๑๑๖, ๑๑๙, ๑๒๐, ๑๒๓, ๘๗๓, ๑๐๑๖, ดู ภาวนา,

สิกขา,ทมะ,ฝก,ฝกอบรม; -กระบวนการพัฒนาคน3ดาน, 
๘๗๗; -ประโยชน์อย่างหนึ่งของสมาธิคือการพัฒนา
บุคลิกภาพ, ๗๘๘; -พัฒนาจิตปญญา, ๘๗๗, ๑๐๐๗; -

พัฒนาตนเอง/ชีวิต/คุณธรรม, ๖๒๗, ๙๐๔, ๙๐๗–๙๐๙; -
มนุษยมีวิสัยแหงการพัฒนาตนไดมาก, ๙๕๔; -มรรคาแหง
การพัฒนาชีวิตมีปญญาเปนหลัก(อ), ๑๐๒๒; -ใหละลด

ตัณหา ขัดการพัฒนาหรือไม, ๙๗๑ 
พัฒนาการ: -ความเชื่อเปนขั้นหนึ่งของพัฒนาการทางปญญา, 

๙๓๙, ดู พัฒนาปญญา; -ไตรสิกขากับพัฒนาการตามหลัก

วิชาการศึกษาสมัยใหม, ๘๖๙; -พัฒนาการของชีวิตจิตใจ

กับทาทีตอส่ิงตางๆ, ๓๗๖; -พัฒนาการของบุคคล๓ดาน

๑๒๕๖  พุทธธรรม 

 

พหูชน(หลักเป็นอยู่และบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของพหู
ชน), ๒๔๖, ๔๖๕, ๗๑๕, ๗๙๕, ๗๙๖, ๙๒๓, ๙๒๕, ๙๓๒, 
๙๔๒, ดู ประโยชนสุข 

พหูสูต, ๑๕๒, ๕๖๗, ๕๗๕, ๘๙๐, ๘๙๘, ๙๓๐; -*, ๓๗๐, 
๔๓๘, ๙๒๔, ๙๓๔; -ควรคบมิตรท่ีเป็นพหูสูตๆสอนผู้อื่นได้
ทั ้งที ่ตนไม่ได้บรรลุ แท้ปุถุชนก็อาจสอนได้ดีกว่าพระ
อรหันต์, ๕๗๑, ๘๐๗; -ควรคบมิตรที่เปนพหูสูตๆสอนผูอ่ืน
ไดท้ังท่ีตนไมไดบรรลุ แทปุถุชนก็อาจสอนไดดีกวาพระ

อรหันต(อ), ๕๘๑; -ควรคบมิตรที่เปนพหูสูตๆสอนสอน

ผูอื่นไดทั้งที่ตนไมไดบรรลุ แทปุถุชนก็อาจสอนไดดีกวา

พระอรหันต, ๕๘๔; -ถ้าเข้าใจอรรถธรรมและปฏิบัติถูกหลัก
แม้เพียงรู้คาถาเดียวก็เป็นพหูสูต, ๖๔๐; -เสนาสนะที่เหมาะ
พึงมีพระเถระพหูสูต, ๘๑๓ 

พอ. ดู พอแม 
พอคา(กับฉันทะ), ๑๐๒๖ 
พอดี, ๖๔๙, ๖๗๕, ๕๒๗–๕๒๘; -*, ๕๓๐ 
พอแม, ๒๑๒, ๖๕๕, ๗๓๖, ๘๖๙, ดู มารดาบิดา; -*, ๖๐๗; -

ความรักของพอแม, ๑๐๐๖; -พระจักรพรรดิกับราษฏรรัก

กันเหมือนพอกับลูก, ๑๐๓๓; -พอแมในฐานะกัลยาณมิตร
หรือบาปมิตร, ๕๖๗, ๖๗๙–๖๘๒ 

พักผอน. ดู ทิฏฐธรรมสุขวิหาร 
พัฒนา, ๖๙, ๑๑๗, ๑๑๙, ๑๒๑, ๑๒๔, ๘๗๖, ๑๐๑๙, ดู ภาวนา

,สิกขา,ทมะ,ฝก,ฝกอบรม; -กระบวนการพัฒนาคน3ดาน, 
๘๘๐; -ประโยชน์อย่างหนึ่งของสมาธิคือการพัฒนา
บุคลิกภาพ, ๗๙๑; -พัฒนาจิตปญญา, ๘๘๐, ๑๐๑๐; -

พัฒนาตนเอง/ชีวิต/คุณธรรม, ๖๓๐, ๙๐๗, ๙๑๐–๙๑๒; -
มนุษยมีวิสัยแหงการพัฒนาตนไดมาก, ๙๕๗; -มรรคาแหง
การพัฒนาชีวิตมีปญญาเปนหลัก(อ), ๑๐๒๗; -ใหละลด

ตัณหา ขัดการพัฒนาหรือไม, ๙๗๔ 
พัฒนาการ: -ความเชื่อเปนขั้นหนึ่งของพัฒนาการทางปญญา, 

๙๔๒, ดู พัฒนาปญญา; -ไตรสิกขา, ๘๗๒; -พัฒนาการของ
ชีวิตจิตใจกับทาทีตอส่ิงตางๆ, ๓๗๘; -พัฒนาการของบุคคล
3ดานอาศัยปจจัย2อยาง, ๘๘๐; -พัฒนาการของบุคคล

ตั้งแตเกิดในครรภ, ๑๐๓๔; -พัฒนาการของบุคคลสัมพันธ

กับสังคมและธรรมชาติพัฒนาการที่ถูกตองและวิธีสุดโตง, 
๗๐๐–๗๐๑; -พัฒนาการของบุคคสัมพันธกับสังคมและ

ธรรมชาติพัฒนาการท่ีถูกตองและวิธีสุดโตง, ๖๙๖; -

พัฒนาการทางจิตกับสภาพกายจิตสัมพันธ(อ), ๗๙๒; -

พัฒนาการทางจิตปญญากับความจําเปนของวัตถุ, ๗๕๐, 
๗๕๒; -พัฒนาการในอริยธรรมท่ีเกียวกับทาทีตอเทวดาและ
อิทธิปาฏิหาริยมี3ขั้น, ๙๖๘, ๙๖๑–๙๖๓; -สังคมสงฆและ

สังคมท่ัวไปประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีพัฒนาการทางจิต

ปญญาในระดับตางๆกัน, ๘๖๗, ๘๗๕, ๙๐๖ 
พัฒนาปญญา, ๕๖๘, ๕๘๔, ๕๙๙, ๖๐๔, ๖๒๒, ๕๕๙–๕๖๑, 

๕๘๘–๕๙๒, ๖๔๐–๖๔๑, ๖๘๒–๖๘๖, ดู ปญญา,

กระบวนการพัฒนาปญญา,ปญญาวุฒิธรรม,ศรัทธา,ปร
โตโฆสะ,กัลยาณมิตร,โยนิโสมนสิการ; -*, ๕๖๙ 

พันธสัญญา(ทางสังคม), ๒๕๖ 
พันธุ, ๙๙๙ 
พันธุกรรม, ๒๓๗ 
พับปญหา. ดู ฐปนะ 
พากเพียร, ๑๑๖ 
พาณิชยกรรม, ๗๔๔, ๑๐๔๙ 
พายเรือเก็บผัก(อุปมาสติเปนตน), ๗๘๑ 
พาล, ๑๗๙, ๗๔๘, ๑๐๖๖, ๘๙๙–๙๐๐, เทียบ บัณฑิต,สัตบุรุษ; 

-กับการทํากรรมและรับผลกรรม, ๒๖๙; -การคบคนพาล, 
๕๗๐; -ภิกษุพาล, ๕๗๒; -ลักษณะตางๆ, ๒๖๗, ๕๗๒–
๕๗๔ 

พาลปุถุชน, ๑๔๖ 
พาหุสัจจะ, ๗๔๙, ๘๙๐; -*, ๕๙๐ 
พิการ, ๘๗๙ 
พิจารณา, ๖๒๔, ๖๗๙, ๘๓๖, ดู โยนิโสมนสิการ,มนสิการ,ปจจ

เวกขณ; -คุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๙–๖๕๐; -ในสติปฏ

ฐานเชน, ๗๖๒, ๗๗๒–๗๗๔; -ในอานาปานสติ, ๘๑๙; -
พิจารณาคดี. ดู วินัย; -สิ่งที่ควรพิจารณาเนือง ๆ, ๓๒๒ 

พิณ(อุปมา), ๗๕๙ 
พิธีกรรม, ๙๖๔; -*, ๙๒๘; -ความเสื่อมแหงเจตนารมณของศีล/

วินัย, ๙๔๐; -พิธีกรรมของพราหมณ(อ.), ๒๘๕; -พิธีชําระ
ตนใหบริสุทธ์ิ. ดู โสไจยกรรม; -พิธีมอบตัวและรับ

กรรมฐาน, ๘๑๑ 
พิธีการ, ๙๒๔ 
พิธีรีตอง, ๔๑๐ 
พิพากษา, ๗๗๓, ๗๒๐–๗๒๑ 
พิษ, ๕๑๘, ๖๖๐, ๑๐๐๓; -(จากประสบการณ), ๗๙๑ 
พิสูจน, ๕๖๐, ๕๘๑, ๖๘๘, ๙๔๕, ๕๘๙–๕๙๒, ๕๙๗–๕๙๙, ดู 

ธรรม 
พีชนิยาม, ๑๖๓, ๒๓๗, ๒๓๘, ๒๗๓; -*, ๖๒, ๗๐๒ 
พี่นอง, ๖๕๕, ๗๑๕, ๑๐๓๖ 
พี่เลี้ยง, ๖๔๔ 
พึ่ง(พระรัตนตรัย/ส่ิงภายนอก), ๙๕๗, ๙๖๐, ๘๖๖–๘๖๘, ดู ที่

พ่ึง 
พึงตน, ๓๒๒ 
พึ่งตน, จ, ๓๒๒, ๖๙๕; -การพึ่งตนเปนคุณคาอยางหน่ึงของ

หลักกรรม, ๓๑๘; -ความหมายอยางหนึ่งของการพึ่งตนได
และพึ่งตนก็คือธรรม, ๓๗๖, ๖๓๕–๖๓๗; -ความหมาย

อยางหนึ่งของการพึ่งตนไดและพึ่งตนก็คือธรรม(อ), ๖๒๕, 
๖๒๘; -ธรรมที่ทําใหพ่ึงตนได. ดู นาถกรณธรรม; -หวังพึ่ง
เทวดาปาฏิหาริยขัดหลักพึ่งตน/วิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง, ๙๕๓, 
๙๕๘, ๙๖๖–๙๖๗ 

พ่ึงธรรม, ๓๒๒, ๖๓๖, ดู ที่พ่ึง; -*, ๖๒๘ 
พืช, ๕๑๒, ๗๑๘, ๘๘๐ 



 
ดัชนี  ๑๒๕๗ 

อาศัยปจจัย๒อยาง, ๘๗๗; -พัฒนาการของบุคคลตั้งแต

เกิดในครรภ, ๑๐๒๙; -พัฒนาการของบุคคลสัมพันธกับ

สังคมและธรรมชาติพัฒนาการที่ถูกตองและวิธีสุดโตง, 
๖๙๗–๖๙๘; -พัฒนาการของบุคคสัมพันธกับสังคมและ

ธรรมชาติพัฒนาการที่ถูกตองและวิธีสุดโตง, ๖๙๓; -

พัฒนาการทางจิตกับสภาพกายจิตสัมพันธ(อ), ๗๘๙; -

พัฒนาการทางจิตปญญากับความจําเปนของวัตถุ, ๗๔๗, 
๗๔๙; -พัฒนาการในอริยธรรมท่ีเกียวกับทาทีตอเทวดาและ
อิทธิปาฏิหาริยมี๓ขั้น, ๙๖๕, ๙๕๘–๙๖๐; -สังคมสงฆและ
สังคมท่ัวไปประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีพัฒนาการทางจิต

ปญญาในระดับตางๆกัน, ๘๖๔, ๘๗๒, ๙๐๓ 
พัฒนาปญญา, ๕๖๕, ๕๘๑, ๕๙๖, ๖๐๑, ๖๑๙, ๕๕๗–๕๕๙, 

๕๘๕–๕๘๙, ๖๓๗–๖๓๘, ๖๗๙–๖๘๓, ดู ปญญา,
กระบวนการพัฒนาปญญา,ปญญาวุฒิธรรม,ศรัทธา,ปร
โตโฆสะ,กัลยาณมิตร,โยนิโสมนสิการ; -*, ๕๖๗ 

พันธสัญญา(ทางสังคม), ๒๕๕ 
พันธุ, ๙๙๖ 
พันธุกรรม, ๒๓๖ 
พับปญหา. ดู ฐปนะ 
พากเพียร, ๑๑๖ 
พาณิชยกรรม, ๗๔๑, ๑๐๔๔ 
พายเรือเก็บผัก(อุปมาสติเปนตน), ๗๗๘ 
พาล, ๑๗๘, ๗๔๕, ๑๐๖๑, ๘๙๖–๘๙๗, เทียบ บัณฑิต

,สัตบุรุษ; -กับการทํากรรมและรับผลกรรม, ๒๖๘; -การคบ
คนพาล, ๕๖๘; -ภิกษุพาล, ๕๗๐; -ลักษณะตางๆ, ๒๖๖, 
๕๗๐–๕๗๒ 

พาลปุถุชน, ๑๔๕ 
พาหุสัจจะ, ๗๔๖, ๘๘๗; -*, ๕๘๗ 
พิการ, ๘๗๖ 
พิจารณา, ๖๒๑, ๖๗๖, ๘๓๓, ดู โยนิโสมนสิการ,มนสิการ,ปจจ

เวกขณ; -คุณคาแทคุณคาเทียม, ๖๔๖–๖๔๗; -ในสติปฏ

ฐานเชน, ๗๕๙, ๗๖๙–๗๗๑; -ในอานาปานสติ, ๘๑๖; -

พิจารณาคดี. ดู วินัย; -สิ่งที่ควรพิจารณาเนือง ๆ, ๓๒๐ 
พิณ(อุปมา), ๗๕๖ 
พิธีกรรม, ๙๖๑; -*, ๙๒๕; -ความเส่ือมแหงเจตนารมณของศีล/

วินัย, ๙๓๗; -พิธีกรรมของพราหมณ(อ.), ๒๘๔; -พิธีชําระ
ตนใหบริสุทธ์ิ. ดู โสไจยกรรม; -พิธีมอบตัวและรับ

กรรมฐาน, ๘๐๘ 
พิธีการ, ๙๒๑ 
พิธีรีตอง, ๔๐๘ 
พิพากษา, ๗๗๐, ๗๑๗–๗๑๘ 
พิษ, ๕๑๖, ๖๕๗, ๑๐๐๐; -(จากประสบการณ), ๗๘๘ 
พิสูจน, ๕๕๘, ๕๗๘, ๖๘๕, ๙๔๒, ๕๘๗–๕๙๐, ๕๙๕–๕๙๖, ดู 

ธรรม 
พีชนิยาม, ๑๖๒, ๒๓๖, ๒๓๗, ๒๗๒; -*, ๖๒, ๖๙๙ 

พี่นอง, ๖๕๒, ๗๑๒, ๑๐๓๑ 
พี่เลี้ยง, ๖๔๑ 
พึ่ง(พระรัตนตรัย/ส่ิงภายนอก), ๙๕๔, ๙๕๗, ๘๖๓–๘๖๕, ดู ที่

พ่ึง 
พึ่งตน, ๓๒๐, ๖๙๒; -การพึ่งตนเปนคุณคาอยางหนึ่งของหลัก

กรรม, ๓๑๖; -ความหมายอยางหนึ่งของการพ่ึงตนไดและ

พึ่งตนก็คือธรรม, ๓๗๔, ๖๓๒–๖๓๔; -ความหมายอยาง

หน่ึงของการพึ่งตนไดและพึ่งตนก็คือธรรม(อ), ๖๒๒, ๖๒๕; 
-ธรรมที่ทําใหพ่ึงตนได. ดู นาถกรณธรรม; -หวังพึ่งเทวดา
ปาฏิหาริยขัดหลักพึ่งตน/วิธีปฏิบัติที่ถูกตอง, ๙๕๐, ๙๕๕, 
๙๖๓–๙๖๔ 

พ่ึงธรรม, ๓๒๐, ๖๓๓, ดู ที่พ่ึง; -*, ๖๒๕ 
พืช, ๕๑๐, ๗๑๕, ๘๗๖ 
พื้น(อุปมาศีล), ๘๒๔ 
พ้ืนจิต,พ้ืนนิสัย. ดู จริยา,จริต 
พุทธ,พุทธะ, ๘๖๕, ดู พระพุทธเจา; -*, ๘๖๙ 
พุทธกัลยาณมิตร, ๖๘๓ 
พุทธกาล, ๒, ๙๙, ๙๒๖, ๙๔๕; -*, ๗๑๑, ๙๕๔; -กอนพุทธกาล 

ฌานสมาบัติความเห็นวาทําดีไดดี ทําชั้วไดดีมีอยูแลว 

นักบวชทําสมาธิมุงเอาฤทธ์ิเลนฌานกีฬา(อ), ๕๘๔, ๗๙๒, 
๗๙๓; -กอนพุทธกาล ฌานสมาบัติความเห็นวาทําดีไดดีทํา
ชั่วไดดีมีอยูแลว นักบวชทําสมาธิมุงเอาฤทธิ์เลนฌานกีฬา, 
๔๒๘; -ในพุทธกาลก็มีภิกษุสงสัยวากรรมกับอนัตตาขัดกัน 

พระโสดาบันสวนมากเปนคฤหัสถ นักบวชยังนิยมตบะ 

ชมพูทวีปมีการปกครอง๒แบบคนมากสละโลกามิสดวย

ฉันทะในธรรม คําวาบุญบาปพุทธศาสนารับเอามาใชแปลง

ความหมายจากเดิมบาง วิธีสัมพันธกับเทวดาเปล่ียนไป เท

วานุภาพเปล่ียนมาสูกรรม, ๒๕๔, ๓๑๑, ๗๕๓, ๗๙๘, ๙๕๔, 
๑๐๖๐, ๘๘๑–๘๘๒ 

พุทธกิจ, ๙, ๓๖๖, ๖๕๔, ๙๕๑; -*, ๗๑๑, ๑๐๑๙ 
พุทธคุณ, ๘๑๑, ๘๓๕ 
พุทธจริยธรรม, ๘๗๗, ๑๐๒๓, ๕๓๒–๕๓๖, ดู พรหมจรรย

,มรรค 
พุทธจริยา, ๙ 
พุทธดําริ: -(ในการออกผนวช/ประกาศธรรม), ๘๕๐–๘๕๑ 
พุทธดําริ(ในการออกผนวช/ประกาศธรรม), ๘๕๓ 
พุทธธรรม, ๑, ๑๐๓, ๑๐๖, ๑๑๐, ๑๑๔, ๗๑๑, ๗๑๕, ๗๕๓, 

๗๕๗, ๗๕๙, ๗๙๒, ๘๕๔, ๙๕๒, ๑๐๑๔, ๑๐๑๙, ๗๖๒–
๗๖๔, ๘๒๒–๘๒๓, ดู พุทธศาสนา,พระพุทธเจา,ธรรม,
ธรรมวินัย; -*, ๑๐๒๒; -การเนนความสําคัญของปญญา

และโยนิโสมนสิการคอยชี้ขอบเขตความสําคัญของศรัทธา, 
๕๘๕, ๕๙๖, ๖๐๑, ๖๑๙, ๖๘๕, ๕๘๗–๕๘๙; -ขอสังเกตบาง
ประการในการศึกษาพุทธธรรมเก่ียวกับหลักการทั่วไป

ขอบเขต ชีวิตที่ดีและจุดหมาย, ๘๗๖–๑๑๕๐; -พุทธ

ประสงคในการแสดงพุทธธรรม, ๑๕๘; -ลักษณะทั่วไปๆ, ๖; 
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-เหตุผลท่ีแสดงคําสอนสําคัญหลายอยางในรูปคําปฏิเสธ, 
๗๐๔–๗๐๕, ๗๑๔–๗๑๘; -เหตุผลที่แสดงมัชฌิมาปฏิปทา

ตอจากมัชเฌนธรรมเทศนามรรคตอจากทุกขสมุทัยนิโรธ, 
๕๑๓–๕๑๔ 

พุทธบริษัท, ๙๒๒ 
พุทธบัญญัติ, ๙๒๒, ๙๔๐; -(ไมใหเหยียบผืนผาในที่นิมนต), 

๙๖๑; -(ไมใหอวดอุตริฯและแสดงฤทธิ์), ๙๒๕ 
พุทธบาท, ๙๖๗ 
พุทธบิดา, ๑๔๗; -*, ๘๑๔ 
พุทธบุตร: -*, ๘๑๗ 
พุทธปฏิปทา, ๗๕๑ 
พุทธประวัต,ิ ๓๙๑, ๗๙๓, ๘๕๑ 
พุทธประสงค(แหงพุทธธรรม), ๑๕๘ 
พุทธปรินิพพาน, ๙๓๐ 
พุทธปจฉิมวาจา: -*, ๖๕๖ 
พุทธพจน, ๗๘, ๙๔, ๙๙, ๑๐๖, ๑๒๔, ๑๒๖; -*, ๑๒๑ 
พุทธพจน(ใหไมใชภาษาพระเวท), ๗ 
พุทธภาวะ: -*, ๙๐๙, ๑๐๑๙ 
พุทธภาษิต, ๕๗๙, ๕๖๗–๕๖๙ 
พุทธมรรคา, ๙๕๒ 
พุทธมามกะ, ๑๔๕ 
พุทธวิสัย(เปนอจินไตย): -*, ๒๗๖ 
พุทธศาสนา, ๕๐๔, ๕๒๕, ๕๗๖, ๖๓๘, ๖๔๐, ๖๗๕, ๖๘๖, 

๘๖๔, ๑๐๑๖, ๑๐๒๑, ๑๐๖๖, ๕๘๔–๕๘๕, ๖๕๓–๖๕๔; -*, 
๗๑๑, ๘๖๕, ๘๖๙; -การปฏิบัติตามหลักการและเขาถึง
จุดหมายของพุทธศาสนาไมตองเก่ียวของกับสิ่งเหนือ

สามัญวิสัย ทาทีตอปาฏิหาริยและความสัมพันธกับเทวดา

จึงเปลี่ยนใหม, ๙๔๑–๙๗๐; -การรักษาศีลนอกแนวทาง
พุทธศาสนา, ๙๒๐–๙๒๒; -การรักษาเอกภาพคือสาวกให

ตรงตามพระศาสดาไมมีหนาท่ียืนยันการตรัสรูของตน, 
๙๒๗; -ความแตกตางระหวางศีลแบบพุทธกับเทวนิยม, 
๗๑๖–๗๑๘; -ความมุงหมายในการบําเพ็ญสมาธิก็ตางกับ

ลัทธิศาสนาเกากอน อันแสดงออกในชีวิตของพระสงฆดวย, 
๗๘๘, ๗๙๒–๗๙๓; -จะตองเขาใจเจตนารมณของวินัยและ
หลักสงฆแลวนําออกปฏิบัติ พุทธศาสนาจึงจะแสดงตัวได

ชัดทั้งในดานแนวคิดและปฏิบัติการทางสังคม, ๖๘๓, ๘๗๑, 
๙๓๗; -จะตองเขาใจเจตนารมณของวินัยและหลักสงฆแลว
นําออกปฏิบัติ พุทธศาสนาจึงจะแสดงตัวไดชัดทั้งในดาน

แนวคิดและปฏิบัติการทางสังคม(อ), ๗๙๓; -จัดจุดหมาย

ชีวิตเปน๓ข้ันและข้ันปรมัตถเปนขอพิเศษของพุทธศาสนา

, ๕๓๖–๕๔๓; -จุดหมายและระบบปฏิบัติทั้งหมดขึ้นตอ

หลักการแหงตถาคตโพธ,ิ ๙๐๙; -ถือวาสังคมประกอบดวย
มนุษยที่มีระดับพัฒนาการทางจิตปญญาตางๆกันการ

แกปญหาเอาใจใสดานจิตปญญามากถือเปนแกนของเรื่อง, 
๘๗๒; -ทาทีตอคําติชมพุทธศาสนา, ๕๙๔; -ทาทีตอวัตถุ 

ทรัพย อํ านาจการหาเ ล้ียงชีพ  ความจนความมีและ

ครอบครัว, ๘๗๑, ๗๒๙–๗๕๓; -ทาทีที่ใหความสําคัญแก
ปญญา ลดความสําคัญแกศรัทธา, ๕๕๕, ๕๖๓, ๕๘๘, 
๗๘๕, ๘๓๒, ๑๐๑๖, ๕๘๔–๕๘๕; -ทาทีที่ใหความสําคัญแก
ปญญา ลดความสําคัญแกศรัทธา(อ), ๗๗๗, ๑๐๑๙; -

ธรรมวินัยคือหลักการที่ครอบคลุมพุทธศาสนาทั้งหมด, 
๘๗๘; -นิยมสุขหรือนิยมทุกข สรุปทัศนะตอการเสวย

ความสุข, ๑๐๒๓–๑๐๒๔, ๑๐๕๙–๑๐๖๖; -บางแงที่

ตะวันตกมอง, ๗๑๓; -บางแงที่ตะวันตกมอง(อ), ๙๑๑; -บาง
ทีเรียกวาอริยวินัย, ๙๓๙; -เปนกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท

, ๖; -เปนวิภัชชวาท, ๖๖๐; -เปนศาสนาหรือปรัชญา, ๑; -เปน
ศาสนาแหงการปฏิบัติ, ๒๘๐; -พึงแยกลัทธิกรรมเกาออกให
ดีจากหลักกรรมในพุทธศาสนา(อ), ๘๖๐; -พุทธจริยธรรม

หรือระบบการครองชีวิตแบบพุทธทั้งหมดไดแกพรหมจรรย

หรือมรรคอันเปนธรรมภาคปฏิบัติท้ังหมด, ๕๒๕, ๘๕๓, 
๘๖๗, ๕๓๓–๕๓๖; -พุทธศาสนาเกิดมีและอยูมาเพราะการ
บําเพ็ญกิจดวยปญญาและกรุณาซ่ึงกลายเปนจุดเนนที่

ตางกันใน๒นิกาย(อ), ๕๘๔; -มองความสําคัญของ

สภาพแวดลอมและปจจัยทางสังคม, ๕๒๙, ๗๕๗; -มีชื่อ

หน่ึงวาขณิกวาท, ๖๖๒; -มีหลักการพ้ืนฐานวา สัจธรรมมีอยู
ตาม ธรรมดา ศาสดาเพียงคนพบ จึงเปนแตผูบอกทางให 

ทุกคนตองเพียรปฏิบัติเอง ไมมีการออนวอน, ๗๕๕–๗๕๖; 
-ยอบรับเอาขอปฏิบัติเขมงวดบางอยางเขามาและโอนออน

ในเรื่องเทวดาปาฏิหาริยเปนตนโดยไมใหเสียหลักการ(อ), 
๙๖๑; -ยอมรับเอาขอปฏิบัติเขมงวดบางอยางเขามา และ

โอนออนในเรื่องเทวดาปาฏิหาริย เปนตนโดยไมใหเสีย

หลักการ(อ), ๖๔๑; -เรื่องอัตตาอนัตตาเปนจุดสําคัญที่แสดง
ความตางจากศาสนาอื่น, ๕๐๔; -เรื่องอัตตาอนัตตาเปน

จุดสําคัญที่แสดงความตางจากศาสนาอื่น(อ), ๔๙๘; -วิธี

แกปญหาแบบพุทธสูหนาความจริงตามท่ีมันเปน, ๑๐๖๖, 
๘๗๐–๘๗๓; -วิภวทิฏฐิใกลเคียงกับพุทธศาสนา(อ), ๕๐๔; -
วิวัฒนาการวัฒนธรรมหลังพุทธกาล(อ), ๙๑๐; -สมณธรรม
ในพุทธศาสนาเทียบลัทธิอ่ืนสมัยเดียวกันนับวาผอนสบาย, 
๑๐๖๐; -ส่ิงที่มากับพุทธศาสนาไมใชโลกียอภิญญาและ

แมแตกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิซ่ึงมีอยูแลวกอนและนอก

พุทธศาสนา, ๙๔๕; -เห็นพุทธศาสนามองโลกแงรายเพราะ

ไมเขาใจหลักกิจในอริยสัจ, ๘๕๔; -อริยสัจจซ่ึงเปนหลักที่

คลุมคําสอนในพุทธศาสนาไดทั้งหมดแสดงลักษณะของ

พุทธศาสนาที่สอนแตความจริงที่เปนประโยชน, ๘๗๓, 
๘๔๖–๘๔๘ 

พุทธศาสนา,พระ, ๑๐๐, ๑๐๓, ๑๐๘, ๑๑๔, ๑๑๘ 
พุทธศาสนิกชน, ๗๑๓, ดู ชาวพุทธ,อุบาสก,อริยสาวก; -(สรณ

คมน), ๖๘๒ 
พุทธสาวก, ๑๐๒, ๓๖๖, ๖๐๒, ๖๗๒, ๙๑๓, ๙๒๐, ๙๕๗, 

๘๘๑–๘๘๒; -*, ๔๐๔, ๗๙๓ 

๑๒๕๘  พุทธธรรม 

 

นําออกปฏิบัติ พุทธศาสนาจึงจะแสดงตัวไดชัดทั้งในดาน

แนวคิดและปฏิบัติการทางสังคม(อ), ๗๙๖; -จัดจุดหมาย

ชีวิตเปน3และขั้นปรมัตถเปนขอพิเศษของพุทธศาสนา, 
๕๓๘–๕๔๕; -จุดหมายและระบบปฏิบัติทั้งหมดขึ้นตอ

หลักการแหงตถาคตโพธิ, ๙๑๒; -ถือวาสังคมประกอบดวย
มนุษยที่มีระดับพัฒนาการทางจิตปญญาตางๆกันการ

แกปญหาเอาใจใสดานจิตปญญามากถือเปนแกนของเรื่อง, 
๘๗๕; -ทาทีตอคําติชมพุทธศาสนา, ๕๙๖; -ทาทีตอวัตถุ 

ทรัพย อํ านาจการหา เ ล้ียงชีพ  ความจนความมีและ

ครอบครัว, ๘๗๔, ๗๓๒–๗๕๖; -ทาทีที่ใหความสําคัญแก
ปญญา ลดความสําคัญแกศรัทธา, ๕๕๗, ๕๖๕, ๕๙๐, 
๗๘๘, ๘๓๕, ๑๐๑๙, ๕๘๖–๕๘๗; -ทาทีที่ใหความสําคัญ
แกปญญา ลดความสําคัญแกศรัทธา(อ), ๗๘๐, ๑๐๒๒; -
ธรรมวินัยคือหลักกการท่ีครอบคลุมพุทธศาสนาทั้งหมด, 
๘๘๑; -นิยมสุขหรือนิยมทุกข สรุปทัศนะตอการเสวย

ความสุข, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๑๐๖๔–๑๐๗๑; -บางแงท่ี

ตะวันตกมอง, ๗๑๖; -บางแงที่ตะวันตกมอง(อ), ๙๑๔; -บาง
ทีเรียกวาอริยวินัย, ๙๔๒; -เปนกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท

, ๖; -เปนวิภัชชวาท, ๖๖๓; -เปนศาสนาแหงการปฏิบัติ, 
๒๘๑; -พึงแยกลัทธิกรรมเกาออกใหดีจากหลักกรรมใน

พุทธศาสนา(อ), ๘๖๓; -พุทธจริยธรรมหรือระบบการครอง
ชีวิตแบบพุทธท้ังหมดไดแกพรหมจรรยหรือมรรคอันเปน

ธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมด, ๕๒๗, ๘๕๖, ๘๗๐, ๕๓๕–๕๓๘; 
-พุทธศาสนาเกิดมีและอยูมาเพราะการบําเพ็ญกิจดวย

ปญญาและกรุณาซ่ึงกลายเปนจุดเนนที่ตางกันใน2นิกาย(อ), 
๕๘๖; -มองความสําคัญของสภาพแวดลอมและปจจัยทาง

สังคม, ๕๓๑, ๗๖๐; -มีชื่อหนึ่งวาขณิกวาท, ๖๖๕; -มี

หลักการพ้ืนฐานวา สัจธรรมมีอยูตาม ธรรมดา ศาสดา

เพียงคนพบ จึงเปนแตผูบอกทางให ทุกคนตองเพียร

ปฏิบัติเอง ไมมีการออนวอน, ๗๕๘–๗๕๙; -ยอบรับเอาขอ
ปฏิบัติเขมงวดบางอยางเขามาและโอนออนในเร่ืองเทวดา

ปาฏิหาริยเปนตนโดยไมใหเสียหลักการ(อ), ๙๖๔; -ยอมรับ
เอาขอปฏิบัติเขมงวดบางอยางเขามา และโอนออนในเรื่อง

เทวดาปาฏิหาริยเปนตนโดยไมใหเสียหลักการ(อ), ๖๔๔; -

เรื่องอัตตาอนัตตาเปนจุดสําคัญที่แสดงความตางจาก

ศาสนาอื่น, ๕๐๖; -เรื่องอัตตาอนัตตาเปนจุดสําคัญท่ีแสดง
ความตางจากศาสนาอ่ืน(อ), ๕๐๐; -วิธีแกปญหาแบบพุทธสู
หนาความจริงตามท่ีมันเปน, ๑๐๗๑, ๘๗๓–๘๗๖; -วิ

ภวทิฏฐิใกลเคียงกับพุทธศาสนา(อ), ๕๐๖; -วิวัฒนาการ

วัฒนธรรมหลังพุทธกาล(อ), ๙๑๓; -สมณธรรมในพุทธ

ศาสนาเทียบลัทธิอ่ืนสมัยเดียวกันนับวาผอนสบาย, ๑๐๖๕; 
-เห็นพุทธศาสนามองโลกแงรายเพราะไมเขาใจหลักกิจใน

อริยสัจ, ๘๕๗; -อริยสัจจซ่ึงเปนหลักท่ีคลุมคําสอนในพุทธ
ศาสนาไดทั้งหมดแสดงลักษณะของพุทธศาสนาที่สอนแต

ความจริงที่เปนประโยชน, ๘๗๖, ๘๔๙–๘๕๑ 
พุทธศาสนา,พระ, ๑๐๑, ๑๐๓, ๑๐๙, ๑๑๔, ๑๑๘ 

พุทธศาสนิกชน, ๗๑๖, ดู ชาวพุทธ,อุบาสก,อริยสาวก; -(สรณ
คมน), ๖๘๕ 

พุทธสาวก, ๑๐๒, ๓๖๘, ๖๐๕, ๖๗๕, ๙๑๖, ๙๒๓, ๙๖๐, ๘๘๔–
๘๘๕; -*, ๔๐๖, ๗๙๖ 

พุทธอุปฐาก, ๓๗๒ 
พุทธโอวาท(เก่ียวกับความโกรธ), ๖๕๕ 
พุทธานุสติ,พุทธานุสสติ, ๘๐๘, ๘๑๐–๘๑๒; -*, ๗๖๖ 
พุทธิจริต, ๘๑๐–๘๑๒ 
พุทธิปญญา, ๘๗๒ 
พุทโธ(วากํากับลมหายใจ)(อ), ๘๒๑ 
พูด, ๕๗๓, ๖๕๖, ๗๔๙, ๘๖๓, ๖๗๕, ดู วาจา,วจีกรรม,กรรม

,ศีล,สัมมาวาจา; -*, ๖๘๓ 
พูดคํามีประโยชน. ดู สัมผัปปลาปะ,อัตถสัญหิตาวาจา 
พูดคําสมานสามัคคี. ดู ปสุณาวาจา,สมัคคกรณีวาจา 
พูดคําสัตย. ด ูมุสาวาท,สัจจวาจา 
พูดคําสุภาพ. ดูผรุสวาจา,สัณหวาจา 
พูดคําหยาบ. ดู ผรุสวาจา 
พูดเท็จ, ๘๙๙, ดู มุสาวาท 
พูดเพอเจอ. ดู สัมผัปปลาปะ 
พูดมีเหตุผล. ดูสัมผัปปลาปะ 
พูดสอเสียด. ดู ปสุณาวาจา 
พูดอยางรักกัน. ดู ปยวาจา 
พูดอวดอุตริมนุษยธรรม, ๙๒๘, ๙๓๐, ดู อุตริมนุษยธรรม 
พฺยตฺต: -*, ๙๒๘ 
เพงลักษณะ(ฌานวิปสสนา), ๔๒๗ 
เพงอารมณ(ฌานสมถะ), ๔๒๗ 
เพชฌฆาตภายใน, ๒๖๕ 
เพลง, ๑๐๕๗ 
เพศ, ๕๗๒, ๗๒๗, ๗๒๙, ๑๐๐๖, ๑๐๖๘, ๑๐๗๑; -*, ๑๐๔๐ 
เพศคฤหัสถ. ดู คฤหัสถ 
เพศสัมพันธ, ๙๙๙, ๑๐๖๘ 
เพียร, ๔๑๙, ๔๓๙, ๔๖๙, ๕๖๙, ๕๗๓, ๕๙๘, ๖๒๒, ๖๒๕, 

๖๖๑, ๘๒๗, ๘๓๑, ๘๓๖, ๙๘๓, ๑๐๖๕, ๗๕๗–๗๖๒, 
๗๘๔–๗๘๕, ดู วิริยะ,ปธาน,สัมมาวายามะ,สัมมัปปธาน,
เพียรพยายาม; -*, ๔๕๓, ๖๒๘; -ความเพียร4อยาง, ๗๕๘; 
-ความเพียรต้องทําเอง ตถาคตเพียงบอกทาง, ๗๕๙; -

คุณสมบัติของผูบําเพ็ญเพียร และสมัยที่เหมาะหรือไม

เหมาะท่ีจะบําเพ็ญเพียร, ๗๖๐–๗๖๑; -คุณสมบัติของผู

บําเพ็ญเพียร และสมัยที่เหมาะหรือไมเหมาะที่จะบําเพ็ญ

เพียร(อ), ๘๑๓; -ดูพาลหรือบัณฑิตที่ความเพียร, ๕๗๔; -
เปนองคธรรมใชประจําในสติปฏฐาน, ๗๖๙–๗๗๑; -พึงคบ
คนมีความเพียร, ๕๗๑; -พุทธพจน์ให้เร่งเพียร, ๓๒๐, ๘๕๑, 
๖๕๘–๖๖๐; -ไมยอมถอยหลังกับเพียรพอดีๆ, ๗๕๘–๗๖๐; 
-เร่ืองเดียวกัน คนหนึ่งมองแลวเกียจคราน อีกคนหนึ่งมอง

แลวเพียร, ๖๕๑–๖๕๓; -ศรัทธาทําให้เพียร, ๖๐๒; -หลัก
ปฏิบัติที่จะให้ความเพียรมีผล, ๑๐๖๖ 



 
ดัชนี  ๑๒๕๙ 

พุทธอุปฐาก, ๓๗๐ 
พุทธโอวาท(เก่ียวกับความโกรธ), ๖๕๒ 
พุทธานุสติ,พุทธานุสสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙; -*, ๗๖๓ 
พุทธิจริต, ๘๐๗–๘๐๙ 
พุทธิปญญา, ๘๖๙ 
พุทโธ(วากํากับลมหายใจ)(อ), ๘๑๘ 
พูด, ๕๗๑, ๖๕๓, ๗๔๖, ๘๖๐, ๖๗๒, ดู วาจา,วจีกรรม,กรรม

,ศีล,สัมมาวาจา; -*, ๖๘๐ 
พูดคํามีประโยชน. ดู สัมผัปปลาปะ,อัตถสัญหิตาวาจา 
พูดคําสมานสามัคค.ี ดู ปสุณาวาจา,สมัคคกรณีวาจา 
พูดคําสัตย. ดู มุสาวาท,สัจจวาจา 
พูดคําสุภาพ. ดูผรุสวาจา,สัณหวาจา 
พูดคําหยาบ. ดู ผรุสวาจา 
พูดเท็จ, ๘๙๖, ดู มุสาวาท 
พูดเพอเจอ. ดู สัมผัปปลาปะ 
พูดมีเหตุผล. ดูสัมผัปปลาปะ 
พูดสอเสียด. ดู ปสุณาวาจา 
พูดอยางรักกัน. ดู ปยวาจา 
พูดอวดอุตริมนุษยธรรม, ๙๒๕, ๙๒๗, ดู อุตริมนุษยธรรม 
พฺยตฺต: -*, ๙๒๕ 
เพงลักษณะ(ฌานวิปสสนา), ๔๒๕ 
เพงอารมณ(ฌานสมถะ), ๔๒๕ 
เพชฌฆาตภายใน, ๒๖๔ 
เพลง, ๑๐๕๒ 
เพศ, ๕๖๙, ๗๒๔, ๗๒๖, ๑๐๐๓, ๑๐๖๓, ๑๐๖๖; -*, ๑๐๓๕ 
เพศคฤหัสถ. ดู คฤหัสถ 
เพศสัมพันธ, ๙๙๖, ๑๐๖๓ 
เพียร, ๔๑๗, ๔๓๗, ๔๖๗, ๕๖๗, ๕๗๑, ๕๙๕, ๖๑๙, ๖๒๒, 

๖๕๘, ๘๒๔, ๘๒๘, ๘๓๓, ๙๘๐, ๑๐๖๐, ๗๕๔–๗๕๙, 
๗๘๑–๗๘๒, ดู วิริยะ,ปธาน,สัมมาวายามะ,สัมมัปปธาน,
เพียรพยายาม; -*, ๔๕๑, ๖๒๕; -ความเพียร๔อยาง, ๗๕๕; 
-ความเพียรต้องทําเอง ตถาคตเพียงบอกทาง, ๗๕๖; -

คุณสมบัติของผูบําเพ็ญเพียร และสมัยที่เหมาะหรือไม

เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร, ๗๕๗–๗๕๘; -คุณสมบัติของผู

บําเพ็ญเพียร และสมัยท่ีเหมาะหรือไมเหมาะท่ีจะบําเพ็ญ

เพียร(อ), ๘๑๐; -ดูพาลหรือบัณฑิตที่ความเพียร, ๕๗๒; -
เปนองคธรรมใชประจําในสติปฏฐาน, ๗๖๖–๗๖๘; -พึงคบ
คนมีความเพียร, ๕๖๙; -พุทธพจน์ให้เร่งเพียร, ๓๑๘, ๘๔๘, 
๖๕๕–๖๕๗; -เพียรไมยอมถอยหลังกับเพียรพอดีๆ, ๗๕๕–
๗๕๗; -เรื่องเดียวกัน คนหนึ่งมองแลวเกียจคราน อีกคน

หนึ่งมองแลวเพียร, ๖๔๘–๖๕๐; -ศรัทธาทําให้เพียร, ๕๙๙; 
-หลักปฏิบัติที่จะให้ความเพียรมีผล, ๑๐๖๑ 

เพียร,พยายาม, ๘๗, ๑๑๙, ๑๓๙, ๑๕๑ 
เพียรกําจัด,เพียรละ. ดูปหานปธาน 
เพียรเจริญ,เพียรสราง. ดู ภาวนาปธาน 

เพียรเด็ดเด่ียว(เอคทัคคะ): -*, ๓๖๘ 
เพียรปองกัน,เพียรระวัง. ดูสังวรปธาน 
เพียรพยายาม, ๔๘๗, ๖๘๐, ๘๖๗, ๙๐๘, ๙๐๙, ดู วิริยะ,ปธาน,

สัมมาวายามะ; -การบนบานเทวดาขัดหลักเพียรพยายาม, 
๙๕๕; -ความเพียรพยายามต้องทําเอง ตถาคตเป็นเพียงผู้
บอกทางให้, ๓๒๐; -เปนเกณฑกําหนดการปฏิบัติตอเทวดา

ฤทธ์ิมงคลเปนตน, ๙๖๓–๙๖๔; -เปนเกณฑตัดสินคุณคา

ของหลักกรรม, ๒๘๗, ๓๑๖; -เปนเครื่องกําหนดวามนุษย
กับเทพใครจะเหนือกวา, ๙๕๖; -พุทธอารยชนหวังผลสําเร็จ
และแกปญหาดวยเพียรพยายามทําตามเหตุผล, ๘๖๕, 
๘๗๐, ๙๑๑; -ไมตองรอเทวดา อยูรวมโลกดวยไมตรีก็พอ

ความเพียรของมนุษยก็เกียดกันไมได, ๙๖๓, ๙๕๖–๙๕๘ 
เพียรรักษา,เพียรอนุรักษ,เพียรสงเสริม. ดู อนุรักขนาปธาน 
เพียรสรางสรรค. ดูปธานสังขาร 
เพื่อน, ๕๖๕, ๗๒๙, ๑๐๓๑, ดู มิตร,กัลยาณมิตร,คบหา,เสวนา; 

-*, ๕๒๙, ๘๖๘; -อิทธิพลตอทิฏฐิหรือคานิยม, ๕๘๒ 
เพื่อนแกเจ็บตาย, ๕๘๓ 
เพ่ือนพรหมจารี,เพ่ือนพรหมจรรย์, ๒๖๙, ๕๗๔, ๕๙๖, ๗๕๗ 
เพื่อนมนุษย, ๗๕๒, ๑๐๐๒, ๑๐๑๓, ๖๗๖–๖๗๙, ๗๔๖–๗๔๗ 
เพ่ือนร่วมงาน, ๕๗๓, ๕๗๖, ๑๐๒๒, และดู ผูรวมงาน 
เพื่อนรวมชาต,ิ ๑๐๑๓ 
เพื่อนรวมทุกข(เชนเทพพรหม), ๙๕๒, ๙๕๗, ๑๐๐๒ 
เพื่อนรวมโลก,เพื่อนรวมสังสารวัฏ, ๑๐๐๒ 
แพ,แพน้อย(อุปมา), ๕๓๑, ๕๖๙ 
แพทย, ๕๑๖, ๖๓๕, ๗๗๐, ๘๕๓, ๘๖๐, ๘๘๒, ๑๐๑๓ 
แพร(สื่อมวลชน), ๖๖๔–๖๖๖ 
แพศย์, ๑๔๑, ๓๒๐, ๔๐๓, ๘๔๗, ดู วรรณะ; -ทรัพย์ประจําตัว

คือกสิกรรม, ๔๘๘; -ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๐ 
แพะ, ๖๒๓ 
โพชฌงค(๗), ๒๔๓, ๔๖๗, ๕๙๙, ๗๕๕, ๗๗๕, ๘๒๘, ๕๒๐–

๕๒๒, ๘๒๔; -*, ๒๔๗, ๔๖๓, ๕๘๗, ๗๙๕, ๘๓๙, ๙๔๘; -
กัลยาณมิตรเป็นบุพนิมิตของโพชฌงค์, ๕๖๖; -ความหมาย 
หัวขอและความเปนปฏิปกษกับนิวรณ, ๘๓๒–๘๓๔; -แต
ละขอสงผลตอกัน อรรถกถาพรอมในขณะจิตเดียว, ๘๓๖–
๘๓๗; -ทําวิชชาวิมุตให้บริบูรณ์, ๘๑๔, ๘๓๖; -ธรรมเปน
ที่ตั้งแหงโพชฌงครายขอ, ๘๓๕–๘๓๖; -นิวรณทําลาย 

โพชฌงคสงเสริมคุณภาพสุขภาพจิต, ๘๓๓; -ปฏิบัติพรอม
ไปกับธรรมอ่ืนไดประโยชนมาก, ๘๓๗; -เป็นความหมาย
ของภาวนาปธานและเป็นกรรมไม่ดําไม่ขาว เป็นต้น, 
๘๓๘; -เปนมัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -เปนสนาม

ปฏิบัติการทางปญญา, ๘๓๒–๘๓๘; -เปนหัวขอในสติปฏ
ฐาน(อ), ๗๖๖; -พลอยเจริญบริบูรณ์เพราะเจริญมรรค, 
๘๔๑; -โพชฌงค14, ๘๓๔; -เมื่อจิตเปนอยางไร ควรเจริญ
โพชฌงคขอใด, ๑๑๕๔; -โยนิโสมนสิการคําคัญที่สุดให้เกิด
โพชฌงค์, ๖๑๙; -โยนิโสมนสิการสําคัญท่ีสุดใหเกิดโพชฌงค
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, ๖๒๑; -สติปัฏฐานทําให้โพชฌงค์บริบูรณ์, ๘๑๔, ๘๓๖; -
อาหารและอนาหาร, ๘๓๕; -อินทรียออนแกดวยโพชฌงค, 
๘๓๑ 

โพธะ, ๘๓๒ 
โพธิ, ๔๗, ๘๙๔, ๙๐๐, ๙๐๘, ๙๑๑, ๙๐๘–๙๑๐, ดู ตรัสรู

,ตถาคตโพธิ; -โพธิ=ธรรมวิจัย(อ), ๘๓๘; -โพธิ=ธรรม

สามัคคี(อ), ๘๓๙; -ลุดวยกรรมสูงสุด, ๒๗๕; -ลุดวยสุข, 
๑๐๒๓ 

โพธิ(ความตรัสรู้), ๑๑๓ 
โพธิญาณ, ๑๑๓, ๑๐๒๒ 
โพธิปกขิยธรรม(๓๗), ๘๓๕, ๘๓๘; -*, ๔๖๓, ๘๓๙, ๙๐๑; -

เกิดพรอมในมรรคขณะจิตเดียว, ๘๓๙; -เกิดพรอมใน

มรรคขณะจิตเดียว(อ), ๔๔๗; -เนื่องอยูกับมรรคมีองค ๘

และพลอยเจริญบริบูรณเพราะเจริญมรรค, ๘๔๑–๘๔๒; -
ปัญญาเป็นยอดของทั้งหมด, ๘๓๒; -เปนมัชฌิมาปฏิปทา

(อ), ๕๒๗; -หมายเฉพาะอินทรีย๕(อ), ๘๓๒ 
โพธิมรรคา, ๑๐๒๒ 
โพธิสัตว์, ๕๕, ๖๕๒, ๗๐๘, ๘๑๔, ๙๖๘, ๑๐๕๙, ๖๔๒–๖๔๔; -

*, ๒๓๖, ๒๔๒; -ทรงคิดเกี่ยวกับทุกข์ของโลก, ๘๒, ๔๖๒; -
สละชีวิตบําเพ็ญประโยชนเพราะฉันทะ, ๑๐๒๒; -อยู่ด้วย 
อานาปานสติมาก, ๘๒, ๔๖๒ 

โพธิสัตวภาษิต, ๒๗๒ 
ไพบูลย์, ๕๙๖, ๘๐๑, ดู อนุรักขนาปธาน 
ไพรสณฑ์, ๘๑๔ 
ไพเราะ, ๖๗๒; -(เสียงพิณ), ๗๕๖–๗๕๗ 
ฟองน้ํา(อุปมา), ๖๓๐ 
ฟง(แสดงภูมิปญญา): -*, ๖๘๐ 
ฟังตามกันมา, ๕๙๐, ๕๙๓–๕๙๔, ดู อนุสสวะ 
ฟังธรรม, ๕๘๖, ๖๓๗, ๗๙๙, ๘๐๗, ดู สดับธรรม,สัทธัมมัสสว

นะ; -ฟังธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคล, ๕๖๘; -อาจให

โพชฌงค๗บริบูรณในขณะน้ัน, ๘๓๗; -อาศัยโยนิโส

มนสิการ(อ), ๖๒๓ 
ฟังสัทธรรม. ดู สัทธัมมัสสวนะ,สดับธรรม; -คนอย่างไหนฟัง

แล้วจะบรรลุสัมมัตตนิยาม, ๕๘๖ 
ฟน, ๖๕๐, ๖๕๓ 
ฟา(เทวดา), ๘๗๐ 
ฟาผา(ไมไดยิน,ไมสะดุง), ๗๙๕ 
ฟนจากไข, ๖๔๙–๖๕๐ 
ฟืนเผาผี(อุปมาภิกษุไม่ดี), ๑๐๖๒ 
ฟุงซาน, ๕๕๕, ๕๖๒, ๕๘๖, ๖๒๓, ๖๒๖, ๖๔๕, ๖๕๔, ๖๕๕, 

๖๗๓, ๗๕๗, ๗๖๓, ๗๖๕, ๑๐๒๔; -(ควรใช้โพชฌงค์ข้อใด), 
๘๓๗, ดู อุทธัจจะ,สมาธิ; -*, ๖๔๐ 

ฟุมเฟอย, ๕๓๘, ๕๔๐, ๗๔๑, ๑๐๔๔ 
ฟูมฟองแม่นํ้า, ๖๓๐ 
เฟนธรรม. ดู ธรรมวิจัย 

เฟ้นหามรรค,ขั้น, ๖๘๕ 
ไฟ, ๑๐๒, ๗๔๓, ๘๐๔, ๘๙๖, ๘๙๗, ๗๓๗–๗๔๑; -การบูชาไฟ, 

๗๑๑, ๙๔๔; -อุปมากามสุขดังเปลวไฟท่ีมัวควัน, ๑๐๓๔; -
อุปมาขณิกสมาธิเปนตน, ๗๘๑; -อุปมาลุนิพพานกับไฟดับ, 
๓๓๖; -อุปมาวิธีโหมไฟกับการปฏิบัติตอจิต, ๘๓๖–๘๓๘; -
อุปมาสัมมาทิฏฐิและปญญาดังไฟสองทาง, ๕๕๖, ๘๒๕ 

ไฟกิเลส: -*, ๘๗ 
ไฟธาตุ,ไฟเผาผลาญ,ไฟย่อยอาหาร, ๖๕๖, ๗๕๗ 
ไฟธาตุ,ไฟเผาผลาญ,ไฟยอยอาหาร(อ), ๘๑๐ 
ไฟฟา, ๕๑๖ 
ไฟราคะ: -*, ๓๙๔ 
ไฟราคะ,ไฟโทสะ, ๘๖ 
ไฟไหม, ๑๐๓๑ 
ภคินี, ๘๙๔ 
ภพ, ๑๓๙, ๑๔๖, ๓๑๗, ๓๒๐, ๓๔๐, ๓๘๙, ๓๙๕, ๓๙๘, ๔๔๓, 

๔๖๒, ๔๗๗, ๔๗๙, ๔๙๐, ๕๑๐, ๕๑๘, ๕๓๕, ๕๘๖, ๗๙๗, 
๘๖๑, ๙๑๓, ๙๕๓, ๙๗๙, ๙๘๖, ๑๐๓๐, ๑๐๕๖; -*, ๔๓๖, 
๔๖๙, ๘๙๖; -การใหผลของกรรม, ๒๗๒; -ความสัมพันธ
กับสังขาร, ๑๗๖; -คําจํากัดความและความหมาย, ๑๗๒, 
๑๘๒, ๒๓๐; -ถาทําดวยปรารถนาภพ แมแตเจริญอภิญญา

ก็เปนมิจฉาปฏิปทา, ๕๑๗; -นิพพานคือความดับภพ 

โดยเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานเปนภาวะส้ินภพปราศจากภพ

, ๓๓๕, ๓๘๗, ๓๙๕; -นิพพานคือความดับภพ โดยอนุ
ปาทิเสสนิพพานเป็นภาวะสิ้นภพปราศจากภพ, ๔๗๒; -
พระโสดาบันมีภพอย่างมาก๗ไม่ยังภพที่๘ให้เกิด, ๘๙๗, 
๘๙๙; -ภาวะดับภพ มีหรือไมมี, ๕๙๒–๕๙๓; -อธิบายใน

วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓, ๑๘๔, ๑๙๒; -อานิสงสอยาง
หน่ึงของสมาธิคือการไดภพวิเศษ, ๗๙๑ 

ภพนี้(ทิฏฐธรรม), ๓๒๑ 
ภพหนา. ดู ชาติหนา,โลกหนา,สัมปรายิกะ 
ภพใหม่, ๙๐๖ 
ภยญาณ,ภยตูปัฏฐานญาณ, ๔๗๙ 
ภยฏเน, ๗๖ 
ภยาคติ, ๗๒๙, ๘๘๕ 
ภรรยา, ๑๔๔, ๕๓๓, ๗๒๔, ๗๒๘, ๗๔๓, ๗๔๕, ๗๓๗–๗๓๘; 

-*, ๘๖๘; -ชีวิตคูกับสามีและการอนุเคราะหกัน, ๗๒๘, 
๗๓๑; -รักดวยเมตตาหรือตัณหา, ๑๐๐๒; -สันโดษด้วย
ภรรยาตน, ๖๗๐, ๗๒๘, ดู สทารสันโดษ; -สันโดษดวย

ภรรยาตน(อ), ๕๓๓ 
ภริยาสิเนหะ, ๗๐๗ 
ภว, ๒๓๒ 
ภวจักร, ๑๗๕, ๑๗๗ 
ภวฉันทะ: -*, ๙๗๙ 
ภวตัณหา, ๕๐๑, ๘๔๙, ๑๐๑๓, ดู ตัณหา; -*, ๕๐๖, ๑๐๑๐; -

กับการกินและการสืบพันธุ, ๙๙๔, ๑๐๐๐; -กับการกินและ

๑๒๖๐  พุทธธรรม 

 

ฟืนเผาผี(อุปมาภิกษุไม่ดี), ๑๐๖๗ 
ฟุงซาน, ๕๕๗, ๕๖๔, ๕๘๙, ๖๒๖, ๖๒๙, ๖๔๘, ๖๕๗, ๖๕๘, 

๖๗๖, ๗๖๐, ๗๖๖, ๗๖๘, ๑๐๒๙; -(ควรใช้โพชฌงค์ข้อใด), 
๘๔๐, ดู อุทธัจจะ,สมาธิ; -*, ๖๔๓ 

ฟุมเฟอย, ๕๔๐, ๕๔๒, ๗๔๔, ๑๐๔๙ 
ฟูมฟองแม่นํ้า, ๖๓๓ 
เฟนธรรม. ดู ธรรมวิจัย 
เฟ้นหามรรค,ขั้น, ๖๘๘ 
ไฟ, ๑๐๒, ๗๔๖, ๘๐๗, ๘๙๙, ๙๐๐, ๗๔๐–๗๔๔; -การบูชาไฟ, 

๗๑๔, ๙๔๗; -อุปมากามสุขดังเปลวไฟท่ีมัวควัน, ๑๐๓๙; -
อุปมาขณิกสมาธิเปนตน, ๗๘๔; -อุปมาลุนิพพานกับไฟดับ, 
๓๓๘; -อุปมาวิธีโหมไฟกับการปฏิบัติตอจิต, ๘๓๙–๘๔๑; -
อุปมาสัมมาทิฏฐิและปญญาดังไฟสองทาง, ๕๕๘, ๘๒๘ 

ไฟกิเลส: -*, ๘๗ 
ไฟธาตุ,ไฟเผาผลาญ,ไฟย่อยอาหาร, ๖๕๙, ๗๖๐ 
ไฟธาตุ,ไฟเผาผลาญ,ไฟยอยอาหาร(อ), ๘๑๓ 
ไฟฟา, ๕๑๘ 
ไฟราคะ: -*, ๓๙๖ 
ไฟราคะ,ไฟโทสะ, ๘๖ 
ไฟไหม, ๑๐๓๖ 
ภคินี, ๘๙๗ 
ภพ, ๑๔๐, ๑๔๗, ๓๑๙, ๓๒๒, ๓๔๒, ๓๙๑, ๓๙๗, ๔๐๐, 

๔๔๕, ๔๖๔, ๔๗๙, ๔๘๑, ๔๙๒, ๕๑๒, ๕๒๐, ๕๓๗, ๕๘๘, 
๘๐๐, ๘๖๔, ๙๑๖, ๙๕๖, ๙๘๒, ๙๘๙, ๑๐๓๕, ๑๐๖๑; -*, 
๔๓๘, ๔๗๑, ๘๙๙; -การใหผลของกรรม, ๒๗๓; -

ความสัมพันธกับสังขาร, ๑๗๗; -คําจํากัดความและ

ความหมาย, ๑๗๓, ๑๘๓, ๒๓๑; -ถาทําดวยปรารถนาภพ 

แมแตเจริญอภิญญาก็เปนมิจฉาปฏิปทา, ๕๑๙; -นิพพานคือ
ความดับภพ โดยเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานเปนภาวะส้ิน

ภพปราศจากภพ, ๓๓๗, ๓๘๙, ๓๙๗; -นิพพานคือความ
ดับภพ โดยอนุปาทิเสสนิพพานเป็นภาวะสิ้นภพปราศจาก
ภพ, ๔๗๔; -พระโสดาบันมีภพอย่างมาก7ไม่ยังภพที่8ให้
เกิด, ๙๐๐, ๙๐๒; -ภาวะดับภพ มีหรือไมม,ี ๕๙๕–๕๙๖; -
อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๔, ๑๘๕, ๑๙๓; -

อานิสงสอยางหนึ่งของสมาธิคือการไดภพวิเศษ, ๗๙๔ 
ภพนี้(ทิฏฐธรรม), ๓๒๓ 
ภพหนา. ดู ชาติหนา,โลกหนา,สัมปรายิกะ 
ภพใหม่, ๙๐๙ 
ภยญาณ,ภยตูปัฏฐานญาณ, ๔๘๑ 
ภยฏเน, ๗๖ 
ภยาคติ, ๗๓๒, ๘๘๘ 
ภรรยา, ๑๔๕, ๕๓๕, ๗๒๗, ๗๓๑, ๗๔๖, ๗๔๘, ๗๔๐–๗๔๑; -

*, ๘๗๑; -ชีวิตคูกับสามีและการอนุเคราะหกัน, ๗๓๑, 
๗๓๔; -รักดวยเมตตาหรือตัณหา, ๑๐๐๕; -สันโดษด้วย
ภรรยาตน, ๖๗๓, ๗๓๑, ดู สทารสันโดษ; -สันโดษดวย

ภรรยาตน(อ), ๕๓๕ 

ภริยาสิเนหะ, ๗๑๐ 
ภว, ๒๓๓ 
ภวจักร, ๑๗๖, ๑๗๘ 
ภวฉันทะ: -*, ๙๘๒ 
ภวตัณหา, ๕๐๓, ๘๕๒, ๑๐๑๖, ดู ตัณหา; -*, ๕๐๘, ๑๐๑๓; -

กับการกินและการสืบพันธุ, ๙๙๗, ๑๐๐๓; -กับการกินและ
การสืบพันธุ(อ), ๑๐๐๐; -เกิดจากอโยนิโสมนสิการ, ๖๒๖–
๖๒๘; -ความหมาย, ๑๘๘, ๕๐๗, ๘๖๔; -ความหมาย(อ), 
๙๙๐; -ความหมาย(อ.), ๑๗๓; -เจาของบทบาทอยากดีแบบ
หน่ึง แมแตอยากเปนอรหันตและสงเสริมโดยระบบแขงขัน, 
๑๐๑๐; -เจาของบทบาทอยากดีแบบหนึ่ง แมแตอยากเปน

อรหันตและสงเสริมโดยระบบแขงขัน(อ), ๑๐๒๐; -เป็น
พวกปหาตัพพธรรม, ๘๔๕, ๘๖๑; -ภวตัณหาตัวการนําสู

สุคติ, ๑๗๘ 
ภวทิฏฐ,ิ ๕๐๓; -*, ๔๖, ๙๙๐ 
ภวนิโรธ, ๕๐๗, ๖๐๔ 
ภวเนตติ, ๓๙๐ 
ภวรตา, ๒๓๒ 
ภวราคสังโยชน: -*, ๙๙๖ 
ภวสัมมุทิตา, ๒๓๒ 
ภวะ, ๕๐๗ 
ภวังค(กับสมาธิและฌาน): -*, ๗๘๔, ๘๑๕; -ในฌานจิตตก

ภวังคก็คือออกจากฌาน, ๔๘๔; -ในพระไตรปฏก ภวังค

หรือภวังคจิตมีในคัมภีรปฏฐานเทานั้น, ๔๘๖ 
ภวังคจิต, ๒๓๗, ๔๘๖ 
ภวาภเว, ๒๓๓ 
ภวาภเวะ,ภวาภโว, ๒๓๒ 
ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา, ๒๓๓ 
ภวารามา, ๒๓๒ 
ภวาสวะ, ๑๓๙, ๑๗๕, ๑๗๖, ๓๗๓, ๔๕๓, ๕๕๗, ๗๙๐, ๘๕๔ 
ภเว ตณฺหา, ๒๓๔ 
ภักดี, ๕๗๔, ๕๗๕, ๗๑๗, ๗๓๑, ๗๑๙–๗๒๑ 
ภักษา: -(ของเดียรถีย์), ๖๗๘; -(ปติ), ๗๙๒ 
ภังค, ๒๓๐ 
ภังคญาณ,ภังคานุปัสสนาญาณ, ๔๘๑ 
ภัตตุเทศก, ๓๖๙, ๓๗๑, ๕๖๓ 
ภัพพรูปตา, ๕๙๓ 
ภัย, ๗๔, ๗๖, ๑๑๖, ๑๔๑, ๕๓๓, ๕๙๐, ๗๓๔, ๗๖๑, ๗๘๕, 

๘๓๘, ๘๖๗, ๑๐๓๖, ๕๗๗–๕๗๘; -ควรคิดปองกันภัยภาย
หนา, ๖๕๗, ๖๕๙–๖๖๒; -พระอริยะไร้ภัย/พระอรหันต์ไม่กลัว
ภัย, ๓๙๙, ๔๐๐; -ภัยที่เกิดข้างใน, ๒๖๕; -อุปมาคนหนีภัย
ซุกแตหนา, ๘๖๖; -อุปมาทุกข, ๘๖๑ 

ภัยเวร(คูกับศีล5), ๕๖๒, ๘๘๘, ๘๙๓, ๘๙๔–๘๙๕ 
ภัยอนาคต. ดู อนาคตภัย 
ภัยอันตราย,ภยันตราย, ๗๔๖, ๗๕๐, ๘๐๓, ดู ภัย 
ภัสสะ(สัปปายะ): -*, ๘๑๔ 



 
ดัชนี  ๑๒๖๑ 

การสืบพันธุ(อ), ๙๙๗; -เกิดจากอโยนิโสมนสิการ, ๖๒๓–
๖๒๕; -ความหมาย, ๑๘๗, ๕๐๕, ๘๖๑; -ความหมาย(อ), 
๙๘๗; -ความหมาย(อ.), ๑๗๒; -เจาของบทบาทอยากดีแบบ
หนึ่ง แมแตอยากเปนอรหันตและสงเสริมโดยระบบแขงขัน, 
๑๐๐๗; -เจาของบทบาทอยากดีแบบหนึ่ง แมแตอยากเปน

อรหันตและสงเสริมโดยระบบแขงขัน(อ), ๑๐๑๖; -เป็น
พวกปหาตัพพธรรม, ๘๔๒, ๘๕๘; -ภวตัณหาตัวการนําสู

สุคติ, ๑๗๗ 
ภวทิฏฐิ, ๕๐๑; -*, ๔๖, ๙๘๗ 
ภวนิโรธ, ๕๐๕, ๖๐๑ 
ภวเนตติ, ๓๘๘ 
ภวรตา, ๒๓๑ 
ภวราคสังโยชน: -*, ๙๙๓ 
ภวสัมมุทิตา, ๒๓๑ 
ภวะ, ๕๐๕ 
ภวังค(กับสมาธิและฌาน): -*, ๗๘๑, ๘๑๒; -ในฌานจิตตก

ภวังคก็คือออกจากฌาน, ๔๘๒; -ในพระไตรปฏก ภวังค

หรือภวังคจิตมีในคัมภีรปฏฐานเทาน้ัน, ๔๘๔ 
ภวังคจิต, ๒๓๖, ๔๘๔ 
ภวาภวะ,ภวาภโว, ๒๓๑ 
ภวาภเว, ๒๓๒ 
ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา, ๒๓๒ 
ภวารามา, ๒๓๑ 
ภวาสวะ, ๑๓๘, ๑๗๔, ๑๗๕, ๓๗๑, ๔๕๑, ๕๕๕, ๗๘๗, ๘๕๑ 
ภเว ตณฺหา, ๒๓๓ 
ภักดี, ๕๗๑, ๕๗๓, ๗๑๔, ๗๒๘, ๗๑๖–๗๑๘ 
ภักษา: -(ของเดียรถีย์), ๖๗๕; -(ปติ), ๗๘๙ 
ภังค, ๒๒๙ 
ภังคญาณ,ภังคานุปัสสนาญาณ, ๔๗๙ 
ภัตตุเทศก, ๓๖๗, ๓๖๙, ๕๖๑ 
ภัพพรูปตา, ๕๙๐ 
ภัย, ๗๔, ๗๖, ๑๑๖, ๑๔๐, ๕๓๑, ๕๘๘, ๗๓๑, ๗๕๘, ๗๘๒, 

๘๓๕, ๘๖๔, ๑๐๓๑, ๕๗๕–๕๗๖; -ควรคิดปองกันภัยภาย
หนา, ๖๕๔, ๖๕๖–๖๕๙; -พระอริยะไร้ภัย/พระอรหันต์ไม่กลัว
ภัย, ๓๙๗, ๓๙๘; -ภัยที่เกิดข้างใน, ๒๖๔; -อุปมาคนหนีภัย
ซุกแตหนา, ๘๖๓; -อุปมาทุกข, ๘๕๘ 

ภัยเวร(คูกับศีล ๕), ๕๖๐, ๘๘๕, ๘๙๐, ๘๙๑–๘๙๒ 
ภัยอนาคต. ดู อนาคตภัย 
ภัยอันตราย,ภยันตราย, ๗๔๓, ๗๔๗, ๘๐๐, ดู ภัย 
ภัสสะ(สัปปายะ): -*, ๘๑๑ 
ภาคภูมิใจ, ๗๕๑, ๑๐๐๘ 
ภาชนะ(ในอุปมา), ๖๕๑; -(สําริด), ๘๒๖ 
ภาพ, ๖๒๕, ๖๕๓, ๖๗๕, ๗๙๗ 
ภาพของอัตตา, ๑๐๖, ๑๑๐ 
ภาพตัวตน, ๗๒ 

ภาพพจน, ๖๒๖, ๗๗๔ 
ภาพรวม, ๑๑๐ 
ภายนอก, ๙๕, ๙๘, ๑๐๐, ๑๑๕, ๑๒๖ 
ภายนอก-ภายใน,ภายใน-ภายนอก, ๖๗๖, ๖๘๕, ๗๖๘, ๘๓๔; -

องคประกอบภายนอกภายใน. ดู ปรโตโฆสะ,โยนิโส
มนสิการ 

ภายใน, ๙๕, ๙๘, ๑๐๐, ๑๒๔, ๑๒๗, ๑๓๘ 
ภาระ(ดูพาลและบัณฑิต), ๕๗๐–๕๗๑ 
ภาวนา, ๔๖, ๗๐๙, ๗๕๐, ๑๐๒๓, ๑๐๕๖, ดู ฝก,ศึกษา,สิกขา

,พัฒนา; -*, ๔๓๖, ๙๖๕; -ความหมายในฐานะบุญกิริยา, 
๕๔๐; -เทียบความหมายกับสิกขา(อ), ๕๔๖; -โพชฌงคเปนวิธี
กําจัดอาสวะดวยภาวนา, ๘๓๘; -ภาวนา(เจริญกรรมฐาน)๓

ขั้น, ๘๐๔, ๘๑๑–๘๑๒; -ภาวนา=มรรคที่สูงกวาโสตาปตติ
มรรค, ๔๐๒; -ภาวนาคือฝกอบรม4ดาน(กาย-ศีล-จิต-

ปญญา-ภาวนา)เชน, ๖๕๗–๖๕๘; -ภาวนาในฐานะกิจตอ

มรรค, ๖๓๕, ๘๕๕, ๘๕๘ 
ภาวนาปธาน, ๗๕๔–๗๕๕; -(=โพชฌงค), ๘๓๘ 
ภาวนามยปญญา, ๔๖ 
ภาวนีโย(กัลยาณมิตร), ๕๗๓ 
ภาวะ, ๖๗, ๖๘, ๗๗, ๑๑๑, ๑๑๔, ๑๒๖, ๒๓๑, ๕๖๙, ๕๘๓, 

๖๒๙, ๖๓๒, ๖๓๕, ๖๔๑, ๖๔๒, ๖๔๕, ๖๘๕, ๗๖๗, ๗๗๙, 
๗๘๐, ๘๒๒, ๘๒๓, ๘๒๕, ๘๓๙, ๘๔๕, ๘๕๐, ๘๖๓, ๖๖๑–
๖๖๓; -ภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช, ๘๐๖, 
๘๒๑; -ภาวะไมมีอะไร(อากิญจัญญายตนะ), ๘๐๖, ๘๒๑; -
ภาวะสงบ(นิพพาน), ๘๓๕ 

ภาวะจิต, ๕๖๐, ๗๘๑, ๗๘๘, ๗๙๒, ๘๔๐, ๘๒๑, ดู จิต,สมาธิ; 
-ตอส่ิงทั่วไปเปนฉันทะ ตอสัตวบุคคลเปนเมตตา, ๑๐๑๘; -
เปนที่กําหนดอยางหน่ึงของสติ, ๗๖๖; -ภาวะจิตที่เปนสมาธิ, 
๗๘๔; -ภาวะจิตปลอดโปร่ง=โยคเกษม, ๖๖๗ 

ภาวะดับทุกข,-ไรทุกข,-หมดหรือปราศปญหา, ๕๑๔, ๖๓๕, 
๘๔๕, ๘๕๕, ๘๖๑, ๘๖๓, ดู นิโรธ 

ภาวะดีงามสมบูรณ(ส่ิงประสงคของฉันทะ), ๗๙๖–๗๙๗ 
ภาวะบําราศฉันทราคะ, ๖๔๒–๖๔๔, ดู ฉันทราคะ 
ภาวะบีบคั้น, ๘๔๙, ดูทุกข; -*, ๘๓๔ 
ภาวะปราศจากทุกข, ๗๒ 
ภาวะปลอดปญหา. ดู นิสสรณะ,นิโรธ 
ภาวะปลอยวาง(โวสสัคคะ), ๔๔๖, ๘๒๙ 
ภาวะมีสัญญาก็ไมใชไมมีก็ไมใช. ดู เนวสัญญานาสัญญายต

นะ 
ภาวะมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช, ๘๐๖ 
ภาวะไมมีอะไรเลย, ๘๐๖, ดู อากิญจัญญายตนะ 
ภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔ 
ภาวะสงบ(นิพพาน), ๘๓๕ 
ภาวะสมบูรณ, ๑๑๔ 
ภาวะหมดทุกข,-หมดส้ินปญหา. ดู ภาวะดับทุกข,นิโรธ 
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ภาเวตพฺพํ, ๘๕๔ 
ภาเวตัพพธรรม, ๔๐, ๔๓, ๘๕๘ 
ภาษา: -ปฏิสัมปทาอยางหน่ึง, ๔๑๘; -ภาษากับพระอรหันต, 

๓๗๘; -ภาษาธรรม ภาษาทางธรรม, ๕๓๑, ๖๖๔ 
ภาษาไทย: -*, ๗๕; -กามในภาษาไทยความหมายแคบกวาทาง

ธรรม(อ), ๖๔๒; -วิตกในภาษาไทย  ความหมายไมตรงกัน
นักกับทางธรรม, ๘๒๖; -ศีลธรรมเปนคําไทย เกิดขึ้นใน

ภาษาไทย, ๕๖๑; -สังเวชในภาษาไทยความหมายแปรไปจาก
ทางธรรม(อ), ๖๔๘ 

ภาษิต, ๑๕๐, ๖๓๗; -*, ๑๓๗, ๑๔๒ 
ภาษี: -*, ๙๖๔ 
ภิกขาจาร(ทรัพย์ของพราหมณ์), ๔๘๘ 
ภิกษุ, ๕, ๑๐๒, ๑๑๓, ๒๕๓, ๔๔๕, ๔๖๓, ๕๒๙, ๕๓๓, ๕๓๕, 

๕๖๑, ๕๖๙, ๖๓๐, ๖๔๔, ๗๓๓, ๗๖๑, ๗๘๑, ๘๐๑, ๘๒๔, 
๘๓๖, ๘๔๓, ๙๑๘, ๙๓๐, ๑๐๔๖, ๑๐๖๑, ๕๖๓–๕๖๔, 
๕๙๔–๕๙๘, ๖๐๐–๖๐๖, ๖๑๙–๖๒๐, ๖๓๒–๖๓๔, ๖๓๖–
๖๓๗, ๖๔๗–๖๕๑, ๖๕๖–๖๕๙, ๗๕๔–๗๕๕, ๗๕๗–๗๕๘, 
๘๑๓–๘๑๔, และดู พระสงฆ,บรรพชิต; -*, ๖๔๑, ๘๘๔, 
๙๒๔; -การคลุกคลีกับคฤหัสถ์, ๕๗๘, ๕๘๐; -การตรวจสอบ
ภิกษุกอนขอเขาศึกษาธรรม, ๕๙๔–๕๙๕; -การบัญญัติวินัย
สําหรับภิกษุ, ๙๒๑; -เกณฑ์กําหนดว่าแดนป่าใดควรอยู่
หรือไม่ ตลอดจนอาหารของใช้บุคคลที ่ควรใช้ควรคบ
หรือไม่, ๖๖๗; -ความเปนทักขิไณยและการบริโภคปจจัยส่ี, 
๔๐๖; -ความมีกัลยาณมิตรสําหรับภิกษุเนนปรมัตถ, ๕๖๙, 
๕๖๓–๕๖๔; -ความสัมพันธและหนาที่ตอชาวบานเพื่อ

ประโยชนแกสงฆและประชาชน, ๙๒๖, ๙๒๙, ๕๗๗–๕๗๘; 
-ความหลุดพ้นของภิกษุหรือของอุบาสกไม่ต่างกัน, ๔๘๘; -
คําสอนของภิกษุไมใชมาตรฐานความประพฤติสําหรับคน

ทั่วไป, ๘๗๒; -เง่ือนไขท่ีรูปใดควรถือธุดงคเปนตนหรือไม, 
๖๖๔; -ตอในใจทําให้ไม่งอกงามในธรรมวินัย, ๕๙๖; -

ตัวอยางภิกษุปราศรัยเพราะอยากไดกาม(อ), ๖๔๒; -ถ้ามี
เพียงศรัทธาก็เหมือนคนตาเดียว, ๖๐๑; -ทรงย้ําใหภิกษุ

สอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; -ทานแกพระใดมีผลมาก, 
๙๒๘; -ในอนาคตภิกษุขาดการฝกอบรมจะทําใหธรรมและ
วินัยเลอะเลือน, ๖๕๗–๖๕๘; -บวชๆสึกๆเปนการฝกจน

ไดผลก็มี, ๑๐๖๕; -บางรูปไมเหมาะที่จะอยูปา แตถึงอยูปา
ก็ตัดความรับผิดชอบตอสวนรวมไมได, ๗๙๒–๗๙๓; -พระ
อยูเดียวดีก็มีเลวก็มี, ๖๗๔–๖๗๕; -ภิกษุกับความสงัดกิเลส, 
๖๗๕; -ภิกษุกับติรัจฉานวิชา และขอพึงปฏิบัติตอประชาชน
เก่ียวกับเทวดาฤทธ์ิมงคล, ๙๖๓; -ภิกษุกับสังฆกรรมและ

กิจธุระในสงฆ การท่ีตองรวมและรับผิดชอบกิจการ

สวนรวม, ๗๙๓, ๙๓๒–๙๓๓; -ภิกษุกับสังฆกรรมและกิจ
ธุระในสงฆ การที่ตองรวมและรับผิดชอบกิจการสวนรวม

(อ), ๙๒๕; -ภิกษุกับอริยวงศ, ๗๔๔–๗๔๕; -ภิกษุกับอริ

ยวงศ(อ), ๔๓๖; -ภิกษุท่ีสามารถปฏิบัติเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล

แก่ตนและผู้อื่น, ๕๗๔; -ภิกษุอยูปาควรเรงเพียร พระปามี๕
ประเภทพระพุทธเจาสรรเสริญก็มี ไมสรรเสริญก็มี เทียบ

กับพระบานอยางไหนดี, ๖๕๗, ๖๖๓, ๖๗๒; -มิจฉาชีพของ
ภิกษุ, ๗๓๔; -มีแตบริขาร8, ๗๕๓; -มีเทศนาบริสุทธิ์หรือไม่
, ๕๗๘; -ไมมีภิกษุไดรับการแตงต้ังเปนหัวหนาแทนพระ

ศาสดาแตมีภิกษุท่ีสงฆจะเอาเปนหัวหนา การปกครองและ

ลงโทษโดยสงฆ, ๙๒๔; -ไมมีภิกษุไดรับแตงตั้งเปน
หัวหนาแทรพระศาสดา แตมีภิกษุที่สงฆจะเอาเปนหัวหนา 

การปกครองและลงโทษโดยสงฆ, ๙๓๐–๙๓๑; -ลักษณะ
ภิกษุพาล, ๕๗๐; -วิธีเจริญสมาธิตามแบบแผนทานมุง

สําหรับภิกษุ, ๘๐๓; -วิธีท่ีภิกษุจะตรวจสอบพระศาสดา, 
๕๙๖–๕๙๘; -วินัยของภิกษุมีทั้งศีลและวัตร, ๔๒๒; -

หลักการแสดงความเคารพกันตามแกออนพรรษา, ๙๒๒, 
๙๔๐; -หามรับอาหารจากเสกขสมมต, ๘๘๗; -เหตุผลที่
คฤหัสถเคารพพระสงฆ, ๙๒๒–๙๒๔ 

ภิกษุณี, ๕, ๔๔๕, ๔๖๓, ๕๓๓, ๕๔๗, ๖๕๙, ๖๗๔, ๙๒๕, ๙๒๘, 
๙๓๐; -การอนุญาตใหภิกษุณีบวช, ๔๘๘; -ระลึกถึง
คุณธรรมของผู้อื่นก็ทําให้สุขสบาย, ๘๙๔ 

ภิกษุณีสงฆ, ๕๔๗, ๙๑๙, ๙๒๘; -*, ๙๒๔ 
ภิกษุสงฆ, ๓๖๙, ๕๔๗, ๗๒๐, ๗๔๙, ๘๖๖, ๙๑๘, ๙๒๘, 

๗๔๔–๗๔๕, ดู พระสงฆ,ภิกษุ,สงฆ; -*, ๙๒๔; -คําในสมัย
ตอมาเรียกภิกษุสงฆ วาสมมติสงฆ, ๔๑๐; -ทาทีตอคําติ

เตียนสรรเสริญของคนภายนอก, ๕๙๔; -บัญญัติวินัยไวเปน
ระบบแกปญหาจากดานนอก, ๘๗๑; -มีหนาที่นําประชาชน
ใหพัฒนาในอริยธรรม, ๙๖๐; -ลักษณะบางอยางแหงความ
เปนอยูของภิกษุสงฆในพุทธศาสนา, ๓๙๖; -ศีลสําหรับภิกษุ
สงฆ, ๗๔๘–๗๕๐; -หนาที่ในฐานะมิตรแทและ

ความสัมพันธกับชาวบาน, ๕๗๗–๕๗๘; -ใหภิกษุสงฆนําใน
ระบบเต็มแผนของไตรสิกขาสวนคฤหัสถเนนระบบบุญ

กิริยา, ๕๔๐ 
ภิกษุสามเณร, ๔๐๖, ดู ภิกษุ,สามเณร 
ภิกษุสาวก(เครื่องวัดความประพฤติ), ๓๖๖ 
ภิญโญภาพ,ภิยโยภาพ, ๗๕๔, ๘๐๑ 
ภูเขา, ๘๖๔, ๙๑๒ 
ภูต, ๒๓๑, ๘๙๗; -*, ๔๗๐, ๕๐๕ 
ภูตกสิณ, ๘๐๔, ๘๐๗–๘๐๙ 
ภูมิ, ๙๕๓; -การใหผลของกรรม, ๒๗๓; -ภูมิสามกับบุญและ

กุศล, ๒๕๒; -อานาปานสติเปนภูมิมนสิการของมหาบุรุษ(อ), 
๘๑๗ 

ภูมิ,ภูมิ๓,ภูมิ๔: -*, ๖๖ 
ภูมิคุมกัน,ตานทานโรค(สมาธิ), ๗๘๘, ๗๘๙ 
ภูมิธรรม, ๑๑๙, ๑๒๑, ๗๒๒, ๗๙๑, ๘๘๑, ๘๘๖, ๙๔๐, ๑๐๓๖ 
ภูมิปญญา, ๕๗๓; -(โยนิโสมนสิการตรวจสอบ)(อ), ๖๘๐ 
ภูมิศาสตร, ๙๒๗ 
ภูมิหลัง, ๗๗๓ 

๑๒๖๒  พุทธธรรม 

 

กรรมและกิจธุระในสงฆ การท่ีตองรวมและรับผิดชอบ

กิจการสวนรวม, ๗๙๖, ๙๓๕–๙๓๖; -ภิกษุกับสังฆกรรม

และกิจธุระในสงฆ การที่ตองรวมและรับผิดชอบกิจการ

สวนรวม(อ), ๙๒๘; -ภิกษุกับอริยวงศ, ๗๔๗–๗๔๘; -ภิกษุ
กับอริยวงศ(อ), ๔๓๘; -ภิกษุที่สามารถปฏิบัติเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น, ๕๗๖; -มิจฉาชีพของภิกษุ, ๗๓๗; -
มีแตบริขาร8, ๗๕๖; -มีเทศนาบริสุทธิ์หรือไม่, ๕๘๐; -ไมมี
ภิกษุไดรับการแตงต้ังเปนหัวหนาแทนพระศาสดาแตมีภิกษุ

ที่สงฆจะเอาเปนหัวหนา การปกครองและลงโทษโดยสงฆ, 
๙๒๗; -ไมมีภิกษุไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาแทรพระศาสดา 
แตมีภิกษุที่สงฆจะเอาเปนหัวหนา การปกครองและลงโทษ

โดยสงฆ, ๙๓๓–๙๓๔; -ลักษณะภิกษุพาล, ๕๗๒; -วิธีเจริญ
สมาธิตามแบบแผนทานมุงสําหรับภิกษุ, ๘๐๖; -วิธีท่ีภิกษุจะ
ตรวจสอบพระศาสดา, ๕๙๘–๖๐๐; -วินัยของภิกษุมีทั้งศีล
และวัตร, ๔๒๔; -หลักการแสดงความเคารพกันตามแกออน
พรรษา, ๙๒๕, ๙๔๓; -หามรับอาหารจากเสกขสมมต, ๘๙๐; 
-เหตุผลท่ีคฤหัสถเคารพพระสงฆ, ๙๒๕–๙๒๗; -อยูปาควร
เรงเพียร พระปามี5ประเภทพระพุทธเจาสรรเสริญก็มี 

เทียบกับพระบานอยางไหนด,ี ๖๖๐, ๖๖๖, ๖๗๕ 
ภิกษุณี, ๕, ๔๔๗, ๔๖๕, ๕๓๕, ๕๔๙, ๖๖๒, ๖๗๗, ๙๒๘, ๙๓๑, 

๙๓๓; -การอนุญาตใหภิกษุณีบวช, ๔๙๐; -ระลึกถึง
คุณธรรมของผู้อื่นก็ทําให้สุขสบาย, ๘๙๗ 

ภิกษุณีสงฆ, ๕๔๙, ๙๒๒, ๙๓๑; -*, ๙๒๗ 
ภิกษุสงฆ, ๓๗๑, ๕๔๙, ๗๒๓, ๗๕๒, ๘๖๙, ๙๒๑, ๙๓๑, 

๗๔๗–๗๔๘, ดู พระสงฆ,ภิกษุ,สงฆ; -*, ๙๒๗; -คําในสมัย
ตอมาเรียกภิกษุสงฆ วาสมมติสงฆ, ๔๑๒; -ทาทีตอคําติ

เตียนสรรเสริญของคนภายนอก, ๕๙๖; -บัญญัติวินัยไวเปน
ระบบแกปญหาจากดานนอก, ๘๗๔; -มีหนาที่นําประชาชน
ใหพัฒนาในอริยธรรม, ๙๖๓; -ลักษณะบางอยางแหงความ
เปนอยูของภิกษุสงฆในพุทธศาสนา, ๓๙๘; -ศีลสําหรับภิกษุ
สงฆ, ๗๕๑–๗๕๓; -หนาที่ในฐานะมิตรแทและ

ความสัมพันธกับชาวบาน, ๕๗๙–๕๘๐; -ใหภิกษุสงฆนําใน
ระบบเต็มแผนของไตรสิกขาสวนคฤหัสถเนนระบบบุญ

กิริยา, ๕๔๒ 
ภิกษุสามเณร, ๔๐๘, ดู ภิกษุ,สามเณร 
ภิกษุสาวก(เครื่องวัดความประพฤติ), ๓๖๘ 
ภิญโญภาพ,ภิยโยภาพ, ๗๕๗, ๘๐๔ 
ภูเขา, ๘๖๗, ๙๑๕ 
ภูต, ๒๓๒, ๘๙๙; -*, ๔๗๒, ๕๐๗ 
ภูตกสิณ, ๘๐๗, ๘๑๐–๘๑๒ 
ภูมิ, ๙๕๖; -การใหผลของกรรม, ๒๗๔; -ภูมิสามกับบุญและ

กุศล, ๒๕๓; -อานาปานสติเปนภูมิมนสิการของมหาบุรุษ(อ), 
๘๒๐ 

ภูมิ,ภูมิ3,ภูมิ4: -*, ๖๖ 
ภูมิคุมกัน,ตานทานโรค(สมาธิ), ๗๙๑, ๗๙๒ 

ภูมิธรรม, ๑๑๙, ๑๒๒, ๗๒๕, ๗๙๔, ๘๘๔, ๘๘๙, ๙๔๓, 
๑๐๔๑ 

ภูมิปญญา, ๕๗๖; -(โยนิโสมนสิการตรวจสอบ)(อ), ๖๘๓ 
ภูมิศาสตร, ๙๓๐ 
ภูมิหลัง, ๗๗๖ 
เภสัช, ๔๒๓, ดู คิลานเภสัช,ยา,ปจจัยส่ี 
โภคทรัพย,โภคสมบัติ, ๘๗, ๑๔๕, ๑๕๐ 
โภคสัมปทา, ๗๔๒ 
โภคสุข, ๗๔๕–๗๔๗ 
โภคะ, ๘๗, ๑๑๔ 
โภคะ,โภคทรัพย,โภคสมบัติ, ๒๕๔, ๗๓๒, ๘๙๐, ๑๐๖๗, 

๖๗๔–๖๗๕, ๗๓๙–๗๔๗; -ผลกรรมให้โภคะมากโภคะน้อย, 
๒๘๕; -ผู้ปรารถนา พึงไม่ประมาท, ๕๓๘; -ไม่ใช่เครื่อง
ตัดสินความทรามหรือประเสริฐ, ๓๒๑; -รายละเอียด, 
๗๕๙, ดู ทรัพย 

โภชนะ, ๖๕๒, ๗๓๗, ดู บิณฑบาต,อาหาร; -การฝึกสมาธิ
ต้องการสัปปายะด้านโภชนะด้วย(อ), ๘๑๔; -โภชนะ

ประณีตชวยปสสัทธ,ิ ๘๓๙ 
โภชเนมัตตัญุตา, ๑๐๐๑; -(ความหมาย)(อ), ๖๕๐; -*, ๘๗๒, 

๑๐๐๑, ๑๐๔๑ 
โภวาท,ี ๓๒๑ 
มคฺควิทู: -*, ๔๗๖ 
มคฺคสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๖ 
มงคล, ๗๔๙; -ขอที่ภิกษุและชาวบานพึงปฏิบัติในเรื่องมงคล, 

๙๖๖–๙๖๗; -ความหมายจําเพาะเทียบกับอิทธิปาฏิหาริย

และติรัจฉานวิชา(อ), ๙๖๔; -พุทธานุญาตที่ผอนปรน

เก่ียวกับการถือมงคลและการแปรขยาย, ๙๖๓–๙๖๕; -มง
คงแทจริงอยูที่การทําความดี ชาวพุทธไมถือมงคลต่ืนขาว 

มุงผลจากการกระทํา ไมหวังพึ่งมงคล, ๙๖๖; -มงคลแท้จริง
อยู่ที่การทําความดี ชาวพุทธไม่ถือมงคลตื่นข่าว มุ่งจาก
การกระทํา ไม่หวังพึ่งมงคล, ๓๑๙; -มงคลแท้จริงอยู่ที่การ
ทําความดี ชาวพุทธไม่ถือมงคลตื่นข่าว มุ่งผลจากการ
กระทํา ไม่หวังพึ่งมงคล, ๙๐๐, ๙๖๓; -มงคลแทจริงอยูที่
การทําความดี ชาวพุทธไมถือมงคลตื่นขาว มุงผลจากการ

กระทํา ไมหวังพึ่งมงคล(อ), ๙๑๓; -ยังหวังผลจากมงคล 

แสดงวายังไมม่ันในพระรัตนตรัย, ๘๖๘ 
มชฺเฌน ธมฺมํ เทเสติ: -*, ๒๐๒, ๕๑๕ 
มณิกาวิทยา, ๙๕๐ 
มณี(นิมิต), ๘๒๓ 
มติ: -(สงฆ); -*, ๙๒๘; -*, ๖๕๓ 
มนต,์ ๗๘๘ 
มนตร์, ๗๘๘ 
มนสิการ, ๙๙, ๑๗๒, ๔๑๔, ๔๔๙, ๔๘๓, ๖๔๗, ๖๗๗, ๗๙๓, 

๘๓๓, ๘๔๐, ๙๔๙, ๑๐๓๐, ๖๕๒–๖๕๖, ๖๕๙–๖๖๐, ๘๑๖–
๘๑๗, ๘๒๒–๘๒๓, ดู โยนิโสมนสิการ; -*, ๘๒๐; -การขาด
มนสิการเปนอนาหารของโพชฌงค, ๘๓๗–๘๓๘; -



 
ดัชนี  ๑๒๖๓ 

เภสัช, ๔๒๑, ดู คิลานเภสัช,ยา,ปจจัยส่ี 
โภคทรัพย,โภคสมบัติ, ๘๗, ๑๔๔, ๑๔๙ 
โภคสัมปทา, ๗๓๙ 
โภคสุข, ๗๔๒–๗๔๔ 
โภคะ, ๘๗, ๑๑๓ 
โภคะ,โภคทรัพย,โภคสมบัติ, ๒๕๓, ๗๒๙, ๘๘๗, ๑๐๖๓, 

๖๗๑–๖๗๒, ๗๓๖–๗๔๔; -ผลกรรมให้โภคะมากโภคะน้อย, 
๒๘๓; -ผู้ปรารถนา พึงไม่ประมาท, ๕๓๖; -ไม่ใช่เครื่อง
ตัดสินความทรามหรือประเสริฐ, ๓๑๙; -รายละเอียด, 
๗๕๖, ดู ทรัพย 

โภชนะ, ๖๔๙, ๗๓๔, ดู บิณฑบาต,อาหาร; -การฝึกสมาธิ
ต้องการสัปปายะด้านโภชนะด้วย(อ), ๘๑๑; -โภชนะ

ประณีตชวยปสสัทธ,ิ ๘๓๖ 
โภชเนมัตตัญุตา, ๙๙๘; -(ความหมาย)(อ), ๖๔๗; -*, ๘๖๙, 

๙๙๘, ๑๐๓๖ 
โภวาท,ี ๓๑๙ 
มคฺควิทู: -*, ๔๗๔ 
มงคล, ๗๔๖; -ขอท่ีภิกษุและชาวบานพึงปฏิบัติในเรื่องมงคล, 

๙๖๓–๙๖๔; -ความหมายจําเพาะเทียบกับอิทธิปาฏิหาริย

และติรัจฉานวิชา(อ), ๙๖๑; -พุทธานุญาตที่ผอนปรน

เก่ียวกับการถือมงคลและการแปรขยาย, ๙๖๐–๙๖๒; -
มงคลแท้จริงอยู่ที่การทําความดี ชาวพุทธไม่ถือมงคลตื่น
ข่าว มุ่งจากการกระทํา ไม่หวังพึ่งมงคล, ๓๑๗; -มงคล
แท้จริงอยู่ที ่การทําความดี ชาวพุทธไม่ถือมงคลตื่นข่าว 
มุ่งผลจากการกระทํา ไม่หวังพ่ึงมงคล, ๘๙๗, ๙๖๐, ๙๖๓; -
มงคลแทจริงอยูที่การทําความดี ชาวพุทธไมถือมงคลตื่น

ขาว มุงผลจากการกระทํา ไมหวังพึ่งมงคล(อ), ๙๑๐; -ยัง

หวังผลจากมงคล แสดงวายังไมมั่นในพระรัตนตรัย, ๘๖๕ 
มชฺเฌน ธมฺมํ เทเสติ: -*, ๒๐๑, ๕๑๓ 
มณิกาวิทยา, ๙๔๗ 
มณี(นิมิต), ๘๒๐ 
มติ: -(สงฆ); -*, ๙๒๕; -*, ๖๕๐ 
มนตร์, ๗๘๕ 
มนสิการ, ๙๙, ๑๗๑, ๔๑๒, ๔๔๗, ๔๘๑, ๖๔๔, ๖๗๔, ๗๙๐, 

๘๓๐, ๘๓๗, ๙๔๖, ๑๐๒๕, ๖๔๙–๖๕๓, ๖๕๖–๖๕๗, 
๘๑๓–๘๑๔, ๘๑๙–๘๒๐, ดู โยนิโสมนสิการ; -*, ๘๑๗; -
การขาดมนสิการเปนอนาหารของโพชฌงค, ๘๓๔–๘๓๕; -
ความหมายไวพจนและความตางจากปญญา, ๖๒๑, ๖๒๓; -
ความหมายไวพจนและความตางจากปญญา(อ), ๖๒๑; -
เป็นต้นกําเนิดของธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -มนสิการโดยแยบ
คาย. ดู โยนิโสมนสิการ; -มนสิการในสมถะ, ๗๗๗; -

มนสิการมีในฌาน, ๘๒๗; -มนสิการวาดวยปญญา=โยน

โสมนสิการ, ๗๗๘ 
มนสิการเจตสิก, ๒๗ 
มนสิการสมฺภวา, ๘๔๒ 

มนินทรีย, ๓๖, ๔๗๐ 
มนุษย, ๘๖, ๘๗, ๑๑๐, ๑๑๙, ๑๒๓, ๑๔๘, ๒๓๑, ๔๕๓, ๔๖๓, 

๕๒๗, ๕๒๙, ๕๓๒, ๕๓๗, ๕๔๐, ๕๔๖, ๕๘๕, ๖๔๖, ๖๕๓, 
๖๗๔, ๗๕๘, ๘๔๘, ๘๕๒, ๘๕๙, ๘๙๑, ๙๗๐, ๑๐๒๖, 
๕๑๗, ๕๕๑–๕๕๒, ดู สัตว,ประชาชน,โลก,สังคม; -การคา

ขายมนุษย(อ), ๗๒๓; -ขอไดเปรียบเสียเปรียบเมื่อเทียบกับ
เทวดา, ๙๕๒–๙๗๐; -ความสัมพันธที่ถูกตองกับเทวดาท้ัง
ทาทีและวิธีปฏิบัติในเรื่องเทวดาและอิทธิปาฏิหารย, ๙๔๑–
๙๗๐; -ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคมและธรรมชาติ
ตามหลักปจจยาการ, ๒๑๐; -แงที่มนุษยตางจากธรรมชาติ
พรอมทั้งความสัมพันธกับธรรมชาติและสังคม, ๖๙๗–
๖๙๙; -แดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญาของมนุษย, ๘๗๘; -
ถาไมรูจักสุขไรอามิสบาง การแกงแยงกามสุขก็จะครอบงํา

ชะตากรรมของโลกมนุษยตลอดไป, ๑๐๕๙; -ธรรมทั้งหมด
ในรูปท่ีมนุษยเก่ียวของคืออริยสัจ๔, ๘๕๔; -บุญมีอุปการะ
แกมนุษย, ๒๕๓; -ประโยชนทางจิตปญญาเปนแกนสารเนื้อ
แทของชีวิตมนุษย, ๘๗๑; -ปาณาติบาตคํานึงถึงสัตวมนุษย

เปนหลัก แตก็ขยายไปถึงสัตวดิรัจฉานดวย, ๗๒๖–๗๒๗; 
-พระพุทธเจาประกาศอิสรภาพใหแกมนุษยทามกลางเทวดา

และอิทธิปาฏิหาริย, ๙๔๑; -พระพุทธเจาพนเหนือภาวะอยาง
มนุษยและเทวดา, ๙๗๐; -พระสงฆ์คลุกคลีกับชาวบ้าน
เรียกว่าถูกมนุษย์จับไว้, ๕๗๘; -พุทธจริยธรรมคือมรรคเปน
กระบวนวิธีของมนุษยในการนําเอาความรูกฏธรรมชาติมา

ใชใหเปนประโยชนเพื่อแกปญหาและทําชีวิตใหดีงาม, ๕๒๖, 
๕๑๔–๕๑๖, ๕๓๔–๕๓๕, ๖๘๕–๖๘๖; -มนุษยบังคับ

ควบคุมธรรมชาติไดจริงหรือ?, ๑๖๗; -มนุษย์เป็นทุกข์
เพราะกามคุณารมย์เสื่อมสลาย, ๑๐๕๑; -มนุษยเปนสัตว

เจริญทางจิตปญญา ตัณหาก็พลอยละเอียดซับซอนย่ิงข้ึน

ดวย, ๑๐๐๗–๑๐๐๘; -มนุษยเปนสุคติ, ๓๒๒; -มนุษย

เปนอยูกันอยางไร เพ่ืออะไร และควรเปนอยูอยางไร, 
๘๔๔–๘๔๕; -มนุษยฝกอบรมใหประเสริฐได จนเทพพรหม
เคารพบูชา, ๓๑๖, ๘๖๔, ๙๕๔, ๙๕๗, ๙๖๕; -มนุษย์และ
เทพถูกทิฏฐิ2อย่างครอบงําใจจึงไม่เห็นความจริง, ๕๐๕; -

โลกมนุษยเปนชุมทางที่ท้ังชาวสวรรคและชาวอบายมาทําหา

กรรม และเปนที่หวานธรรม, ๙๕๔; -วิสัยความสามารถและ
ความมั่นใจในศักยภาพของตน, ๙๕๔, ๙๖๕, ๙๐๒–๙๐๔; -
วิสัยความสามารถและความมั่นใจในศักยภาพของตน
(อ), ๘๖๔; -วิสัยอํานาจของมนุษยภายในความแวดลอม

ของธรรมชาติและกฏธรรมชาติ, ๒๓๘, ๖๙๗–๖๙๙; -เวลา
มองเหตุแหงทุกขและวิธีแก มนุษยมักมองแบบซัดทอด

ออกไปขางนอกอยางเดียว จึงเท่ียวแสวงหาที่ พ่ึงผิด , 
๘๕๙–๘๖๑, ๘๖๓–๘๖๕; -สภาพและความตองการของ

สังคมมั่นใจยุคปจจุบัน, ๙๑๐, ๑๐๖๔; -สังคมประกอบดวย
มนุษยที่มีพัฒนาการทางจิตปญญาอยูในระดับตางๆกัน, 
๗๔๙, ๘๗๒; -หลักสงฆแสดงวาตามหลักพุทธศาสนา 
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มนุษยที่ดีมีสวนอยูในสังคม, ๖๘๓; -เหตุปจจัยของทุกข

หรือปญหามีทั้งดานนอกดานใน แตเหตุปจจัยภายในของ

มนุษยเองเปนตัวยืนโรงท่ีตองเรียนรู วิธีอริยสัจไวแก, 
๘๗๐–๘๗๑; -เหตุปจจัยของทุกขหรือปญหามีทั้งดานนอก

ดานในแตเหตุปจจัยภายในของมนุษยเองเปนตัวยืนโรงท่ี

ตองเรียนรูวิธีอริยสัจไวแก, ๖๓๕, ๖๘๕; -อริยสัจคือวิธี

แกปญหาแบบพุทธซึ่ งมนุษย พัฒนาจิตปญญาจน

แกปญหาไดเอง, ๘๖๐–๘๖๑, ๘๗๐–๘๗๓ 
มนุษยชาติ, ๑๐๘, ๗๓๕, ๗๔๖ 
มนุษยธรรม(=กุศลกรรมบถ๑๐), ๕๒๓ 
มนุษยภูมิ, ๙๕๓, ด ูมนุษย 
มนุษยสมบัติ, ๕๓๕ 
มนุษยสัตว(=สัตวมนุษยและสัตวอ่ืนๆ), ๕๘๓ 
มนุษยสุข: -*, ๑๐๕๗ 
มโน, ๓๐, ๑๗๑, ๒๐๓, ๓๓๐, ๕๐๖, ๖๘๙, ดู ใจ,จิต; -*, ๒๕, 

๓๔, ๘๔๒ 
มโนกรรม, ๒๖๓, ๓๑๘, ๗๔๓, ๗๖๔, ๙๓๐, ๙๖๗, ๑๐๔๓, ดู 

กรรม; -มโนกรรมในรูปของทิฏฐิเชนคานิยมสําคัญที่สุดย่ิง

กวากายกรรมวจีกรรม, ๖๙๐ 
มโนทวาร, ๔๑, ๔๒, ๑๘๖; -*, ๗๒๙ 
มโนทุจริต, ๒๖๓, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๖๑ 
มโนภาพ, ๑๐๕, ๗๗๖ 
มโนมยาภินิมมาน,มโนมยิทธ:ิ -*, ๔๕๒ 
มโนมัยกาย: -*, ๓๖๘ 
มโนวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๕๐๖ 
มโนสังขาร, ๒๙, ๒๐๓, ๒๔๓, ๒๘๕, ๙๔๖ 
มโนสัญเจตนา, ๒๙, ๒๐๓; -*, ๑๗๑ 
มโนสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒ 
มโนสัมผัสสชา เวทนา: -*, ๓๑ 
มโนสุจริต, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๖๑ 
มมังการ, ๑๒๖, ๕๘๙, ๗๐๕ 
มรณกรรม, ๘๙๘ 
มรณทุกข, ๘๖ 
มรณภาพ, ๘๙๔ 
มรณสต,ิ ๘๐๕–๘๐๙; -เปนสัพพัตถกกรรมฐาน, ๘๐๖ 
มรณสัญญา(ทุกขา ปฏิปทา), ๘๔๑ 
มรณะ, ๘๕, ๘๗, ๑๔๑, ๒๖๘, ๒๘๐, ๓๒๓, ๕๖๖, ๘๔๗, ๘๔๙, 

๘๕๒ 
มรดก, ๗๓๗, ๗๔๕, ๘๓๕ 
มรรค, ๗๗; -การเชื่อมตอระหวางกระบวนธรรมตามธรรมชาติ

ของนิโรธกับกระบวนวิธีปฏิบัติแหงมรรคของมนุษย, ๕๕๑; 
-การ ท่ี เริ่ มด วยสัมมาทิฏฐิ  และเจ ริญไปจนจบดวย

สัมมาทิฏฐิ(=เนนความสําคัญของปญญา), ๕๑๕; -สมถะ

และวิปสสนามาคูกันในมรรคและเปนองคมรรค(อ), ๔๔๗ 
มรรค ผล: -มรรค ผลยังเปนทุกข, ๑๖๐ 

มรรค มีองค์ ๘, ๘๘๙ 
มรรค(=มรรค), ๕๖๖; -เหตุท่ีมรรคมาในลําดับสุดทาย, ๘๖๓ 
มรรค(๓นัย), ๑๙๓, ๔๐๙, ๔๑๘, ๕๑๗, ๕๒๒, ๕๖๓, ๗๐๔, 

๗๕๐, ๗๕๙, ๗๙๓, ๘๒๔, ๘๔๖, ๘๗๔, ๖๘๗–๖๘๘, ดู
ม ร ร ค มี อ ง ค  ๘ ,อ ริ ย ม ร ร ค ,อ ริ ย อั ฏ ฐั ง คิ ก ม ร ร ค ,
มัชฌิมาปฏิปทา,อริยสัจ,มรรคา; -*, ๕๐๖, ๕๒๗; -การ

เช่ือมตอระหวางกระบวนธรรมตามธรรมชาติของนิโรธกับ

กระบวนวิธีปฏิบัติแหงมรรคของมนุษย, ๕๑๓–๕๑๖; -การ
ดําเนินมรรคตองอาศัยตถาคตโพธิสัทธา, ๙๑๐; -การท่ีเริ่ม
ดวยสัมมาทิฏฐิ และเจริญไปจนจบดวยสัมมาทิฏฐิ(=เนน

ความสําคัญของปญญา), ๕๕๖–๕๕๙; -กิจตอมรรคคือ

ภาวนาแปลวาเจริญไดแกปฏิบัติหรือลงมือทํา, ๖๓๕, ๘๕๕–
๘๕๘; -ความสัมพันธกับพระรัตนตรัยในฐานะเครื่อง

นําเขาสูมรรค, ๖๘๑–๖๘๔; -ความหมายของมรรค(ใน

อริยสัจ/มีองค ๘)พรอมทั้งแนวอธิบาย, ๘๕๐, ๕๑๔–๕๑๕, 
๘๖๓–๘๖๙; -ฉันทะเปนองคธรรมในขณะแหงมรรคท้ัง๔

และเปนมรรคทั้ง๔และเปนมรรค(อ), ๙๘๑; -ดังน้ันมรรคจึง
เปนภาเวตัพพธรรม, ๘๕๘; -ทัสสนะ=มรรคแรก,ภาวนา=
มรรคสูงสาม, ๔๐๒; -เทียบระบบมรรคกับระบบบุญกิริยา, 
๕๓๙–๕๔๐; -ธรรมจักษุไดแกมรรคใดบาง(อ), ๘๘๘; -เนื่อง
ดวยสังคมทางกัลยาณมิตร, ๕๒๘–๕๓๐; -ในการคิดแบบ

อริยสัจและเทียบวิธีวิทยาศาสตร, ๖๘๖, ๖๓๓–๖๓๕; -ใน

ฐานะไตรสิกขา การจัดเทียบองคธรรมและความประสาน

สัมพันธในทางปฏิบัติระหวางไตรสิกขากับองคมรรค, ๘๖๗, 
๕๔๓–๕๕๖, ๖๙๕–๖๙๗; -ในฐานะทางสิ้นกรรม, ๕๓๐–
๕๓๑; -ในฐานะมรรคาสูจุดหมายชีวิตคืออรรถะตางๆ, 
๕๓๖–๕๔๓; -ในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา, ๘๕๓, ๕๒๕–๕๒๘; 
-ในฐานะสัมมาปฏิปทา, ๕๑๗; -ในฐานะอุปกรณมิใช

สําหรับยึดแบก, ๕๓๑–๕๓๒; -ในวิธีแกปญหาตามหลักกิจ

ญาณและการตรวจสอบดวยหลักญาณ3, ๘๕๕–๘๕๘; -

ปฏิบัติโดยเริ่มท่ีโยนิโสมนสิการ, ๖๒๔; -เป็นมรรคาสําหรับ
ละโลภะ โทสะ โมหะ, ๕๔๑; -เปนหลักกลางในฝายวิธีการ
หรือภาคปฏิบัติประยุกตขยายไดอีกมาก, ๕๔๙–๕๕๑; -ฝก
ไตรสิกขา ก็คือทําใหระบบการดําเนินชีวิตกลายเปนระบบ

ของมรรค, ๘๖๙; -มรรค=ธรรมานุธรรมปฏิบัติ(อ), ๖๘๓; -
มรรค=พรหมจรรยคือระบบจริยธรรมหรือคําสอน

ภาคปฏิบัติทั้งหมด ซ่ึงเก่ียวกับวิธีใชกฏธรรมชาติใหเปน

ประโยชนมากที่สุด, ๘๖๗, ๕๒๔–๕๒๕, ๕๓๒–๕๓๖; -

มรรคคือวิธีปฏิบัติ(สมถะวิปสสนา)4แบบ, ๔๔๕; -มรรคจะ
เปนอยางไรก็สัมพันธกับฌานท่ีเปนบาท, ๔๘๓, ๔๘๕; -

มรรคเจริญบริบูรณ ก็ทําใหโพธิปกขิยธรรมทั้ง3๗พลอย

เจริญบริบูรณดวย และในขณะแหงมรรคขณะจิตเดียว 

องคมรรคและโพธิปกขิยธรรมทั้งหมดเกิดทํางานพรอม

ครบถวน, ๘๓๙, ๘๔๑; -มรรคเจริญบริบูรณ์เริ่มแต่ปฏิบัติ
ถูกต้องต่อกระบวนการรับรู้, ๘๔๑; -มรรคเป็นองค์ ๘เป็น

๑๒๖๔  พุทธธรรม 

 

มรรค, ๗๗; -การเชื่อมตอระหวางกระบวนธรรมตามธรรมชาติ
ของนิโรธกับกระบวนวิธีปฏิบัติแหงมรรคของมนุษย, ๕๕๓; 
-การ ท่ี เริ่ มด วยสัมมาทิฏฐิ  และเจ ริญไปจนจบดวย

สัมมาทิฏฐิ(=เนนความสําคัญของปญญา), ๕๑๗; -สมถะ

และวิปสสนามาคูกันในมรรคและเปนองคมรรค(อ), ๔๔๙ 
มรรค ผล: -มรรค ผลยังเปนทุกข, ๑๖๑ 
มรรค มีองค์ 8, ๘๙๒ 
มรรค(=มรรค), ๕๖๘; -เหตุที่มรรคมาในลําดับสุดทาย, ๘๖๖ 
มรรค(3นัย), ๑๙๔, ๔๑๑, ๔๒๐, ๕๑๙, ๕๒๔, ๕๖๕, ๗๐๗, 

๗๕๓, ๗๖๒, ๗๙๖, ๘๒๗, ๘๔๙, ๘๗๗, ๖๙๐–๖๙๑, ดู
ม ร ร ค มี อ ง ค 8,อ ริ ย ม ร ร ค ,อ ริ ย อั ฏ ฐั ง คิ ก ม ร ร ค ,
มัชฌิมาปฏิปทา,อริยสัจ,มรรคา; -*, ๕๐๘, ๕๒๙; -การ

เช่ือมตอระหวางกระบวนธรรมตามธรรมชาติของนิโรธกับ

กระบวนวิธีปฏิบัติแหงมรรคของมนุษย, ๕๑๕–๕๑๘; -การ
ดําเนินมรรคตองอาศัยตถาคตโพธิสัทธา, ๙๑๓; -การท่ีเริ่ม
ดวยสัมมาทิฏฐิ และเจริญไปจนจบดวยสัมมาทิฏฐิ(=เนน

ความสําคัญของปญญา), ๕๕๘–๕๖๑; -กิจตอมรรคคือ

ภาวนาแปลวาเจริญไดแกปฏิบัติหรือลงมือทํา, ๖๓๘, ๘๕๘–
๘๖๑; -ความสัมพันธกับพระรัตนตรัยในฐานะเครื่องนําเขา
สูมรรค, ๖๘๔–๖๘๗; -ความหมายของมรรค(ในอริยสัจ/มี

องค8)พรอมทั้งแนวอธิบาย, ๘๕๓, ๕๑๖–๕๑๗, ๘๖๖–
๘๗๒; -ฉันทะเปนองคธรรมในขณะแหงมรรคท้ัง4และเปน
มรรคท้ัง4และเปนมรรค(อ), ๙๘๔; -ดังนั้นมรรคจึงเปน

ภาเวตัพพธรรม, ๘๖๑; -ทัสสนะ=มรรคแรก,ภาวนา=มรรค
สูงสาม, ๔๐๔; -เทียบระบบมรรคกับระบบบุญกิริยา, ๕๔๑–
๕๔๒; -ธรรมจักษุไดแกมรรคใดบาง(อ), ๘๙๑; -เนื่องดวย
สังคมทางกัลยาณมิตร, ๕๓๐–๕๓๒; -ในการคิดแบบ

อริยสัจและเทียบวิธีวิทยาศาสตร, ๖๘๙, ๖๓๖–๖๓๘; -ใน

ฐานะไตรสิกขา การจัดเทียบองคธรรมและความประสาน

สัมพันธในทางปฏิบัติระหวางไตรสิกขากับองคมรรค, ๘๗๐, 
๕๔๕–๕๕๘, ๖๙๘–๗๐๐; -ในฐานะทางสิ้นกรรม, ๕๓๒–
๕๓๓; -ในฐานะมรรคาสูจุดหมายชีวิตคืออรรถะตางๆ, 
๕๓๘–๕๔๕; -ในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา, ๘๕๖, ๕๒๗–๕๓๐; -
ในฐานะสัมมาปฏิปทา, ๕๑๙; -ในฐานะอุปกรณมิใชสําหรับ

ยึดแบก, ๕๓๓–๕๓๔; -ในวิธีแกปญหาตามหลักกิจญาณ

และการตรวจสอบดวยหลักญาณ3, ๘๕๘–๘๖๑; -ปฏิบัติ

โดยเร่ิมที่โยนิโสมนสิการ, ๖๒๗; -เป็นมรรคาสําหรับละโล
ภะ โทสะ โมหะ, ๕๔๓; -เปนหลักการในฝายวิธีการหรือ

ภาคปฏิบัติประยุกตขยายไดอีกมาก, ๕๕๑–๕๕๓; -ฝก

ไตรสิกขา ก็คือทําใหระบบการดําเนินชีวิตกลายเปนระบบ

ของมรรค, ๘๗๒; -มรรค=ธรรมานุธรรมปฏิบัติ(อ), ๖๘๖; -
มรรค=พรหมจรรยคือระบบจริยธรรมหรือคํ าสอน

ภาคปฏิบัติทั้งหมด ซ่ึงเก่ียวกับวิธีใชกฏธรรมชาติใหเปน

ประโยชนมากท่ีสุด, ๘๗๐, ๕๒๖–๕๒๗, ๕๓๔–๕๓๘; -

มรรคคือวิธีปฏิบัติ(สมถะวิปสสนา)4แบบ, ๔๔๗; -มรรคจะ
เปนอยางไรก็สัมพันธกับฌานท่ีเปนบาท, ๔๘๕, ๔๘๗; -

มรรคเจริญบริบูรณ ก็ทําใหโพธิปกขิยธรรมทั้ง37พลอย

เจริญบริบูรณดวย และในขณะแหงมรรคขณะจิตเดียว 

องคมรรคและโพธิปกขิยธรรมทั้งหมดเกิดทํางานพรอม

ครบถวน, ๘๔๒, ๘๔๔; -มรรคเจริญบริบูรณ์เริ่มแต่ปฏิบัติ
ถูกต้องต่อกระบวนการรับรู้, ๘๔๔; -มรรคเป็นองค์8เป็น
มรรคเก่า พระพุทธเจ้าเพียงค้นพบและบอก, ๔๖๔; -มรรค
มีองค8กับมรรค4ตางกันหรือไมอยางไร, ๘๔๒; -มรรคมี

องค8เปนมรรคาเกา พระพุทธเจาเพียงคนพบและบอก, 
๕๑๖–๕๑๗; -เมื่อเขาสูมรรคแลว ก็เปนเรื่องขององคธรรม

ภายในเฉพาะตัวของบุคคล, ๖๗๙; -เมื่อมรรคเจริญถึงที่ 

องคมรรคทั้ง8ทํางานพรอมสําเร็จในขณะเดียวกัน เรียกวา

เปนมรรคชนิดท่ีคูกับผลซ่ึงแบงเปนมรรค4, ๘๔๒; -ไมใช
ทาง8สายแตเปนสายเดียว มีองคประกอบ, ๕๔๖; -วิชชา=

มรรค, ๓๘๓; -วิมุตติในหน่ึง=มรรค, ๔๔๑; -วิวัฏฏนา=

มรรค(อ), ๘๒๓; -ศรัทธาไมเปนองคมรรคแตเชื่อมตอใหเขา
สูมรรค, ๕๙๐; -ศีลที่เป็นองค์แห่งมรรค, ๙๒๐; -สมถะและ
วิปสสนามาคูกันในมรรคและเปนองคมรรค, ๔๓๒; -

สมุจเฉทนิโรธ/สมุจเฉทวิมุตติ=มรรค, ๔๐๓, ๘๖๖; -สังขารุ
เปกขาญาณ เปนวิปสสนาที่เชื่อมถึงมรรค, ๔๘๑; -สัตบุรุษ=

ผูประกอบดวยมรรคมีองค8(อ), ๕๗๑; -โสดาในโสดาบัน=
มรรค, ๘๙๒; -หลงผิดเอาวิปสสนูปกิเลสเปนมรรค, ๔๔๙; -
อสามายิกวิมุตติ=มรรค4ผล4(อ), ๔๓๔; -อุปมา4อยาง, ๘๖๑ 

มรรค(อวัยวะสืบพันธุ), ๗๒๙ 
มรรคญาณ, ๔๘๑; -*, ๔๔๙ 
มรรคปญญา: -*, ๖๔๓ 
มรรคผล, ๑๑๐, ๔๒๙, ๔๔๙, ๔๕๐, ๔๖๒, ๔๗๙, ๖๙๕, ๙๒๘, 

๙๗๔; -*, ๔๔๘, ๕๘๖, ๘๒๓, ๙๐๔; -กรณีที่เรียกมรรคผล
วาฌานก็มี, ๔๒๗; -ขณะจิตที่บรรลุเปนอัปปนา, ๔๕๑, 
๔๘๘; -ความหลงผิดเก่ียวกับมรรคผลนิพพาน, ๔๔๗; -

ญาณท่ีพิจารณามรรคผลนิพพาน, ๔๘๒; -ไดมรรคผลแลว 
เจริญสมถะเพิ่มเติมไดหรือไม, ๔๔๔ 

มรรคภาวนา, ๖๒๗, ๖๙๑ 
มรรคมีองค 8, ๒๔๔, ๓๔๖, ๔๖๙, ๖๒๗, ๘๐๕, ๘๖๙, ๘๙๕, 

๙๑๖; -*, ๔๖๕, ๕๗๑, ๙๐๔ 
มรรคมีองค์8, ๔๖๔, ๘๖๑, ดู มรรค 
มรรควิธี, ๖๔๕, ๘๕๘ 
มรรคสมังคี 4: -*, ๔๗๓ 
มรรคสมังคี(4): -*, ๔๑๒, ๘๔๒ 
มรรคสมาธิ: -*, ๔๓๐, ๘๐๖ 
มรรคสัจจ, ๔๗๙ 
มรรคสุข: -*, ๑๐๖๒ 
มรรคา(=มรรค), ๔๐๖, ๔๒๕, ๔๗๙, ๕๑๗, ๕๒๗, ๕๓๒, ๕๓๔, 

๕๔๓, ๕๙๑, ๖๘๗, ๗๔๗, ๘๕๘, ๘๖๕, ๘๘๔, ๘๘๗, ๘๘๙, 
๙๐๘, ๙๑๓, ๙๕๓, ดู มรรค; -ความกาวหนาในมรรคา, 
๕๕๙; -โพชฌงค7เปนมรรคาใหถึงอสังขตะ, ๘๔๑; -มรรคา
ของอารยชนเริ่มดวยปจจัยทางสังคม, ๕๓๑, ดู 



 
ดัชนี  ๑๒๖๕ 

มรรคเก่า พระพุทธเจ้าเพียงค้นพบและบอก, ๔๖๒; -มรรค
มีองค ๘กับมรรค4ตางกันหรือไมอยางไร, ๘๓๙; -มรรคมี

องค ๘เปนมรรคาเกา พระพุทธเจาเพียงคนพบและบอก, 
๕๑๔–๕๑๕; -เมื่อเขาสูมรรคแลว ก็เปนเร่ืองขององคธรรม

ภายในเฉพาะตัวของบุคคล, ๖๗๖; -เมื่อมรรคเจริญถึงท่ี 

องคมรรคทั้ง8ทํางานพรอมสําเร็จในขณะเดียวกัน เรียกวา

เปนมรรคชนิดท่ีคูกับผลซึ่งแบงเปนมรรค4, ๘๓๙; -ไมใช
ทาง8สายแตเปนสายเดียว มีองคประกอบ, ๕๔๔; -วิชชา=

มรรค, ๓๘๑; -วิมุตติในหน่ึง=มรรค, ๔๓๙; -วิวัฏฏนา=

มรรค(อ), ๘๒๐; -ศรัทธาไมเปนองคมรรคแตชวยเชื่อมตอ
ใหเขาสูมรรค, ๕๘๘; -ศีลที่เป็นองค์แห่งมรรค, ๙๑๗; -

สมถะและวิปสสนามาคูกันในมรรคและเปนองคมรรค, 
๔๓๐; -สมุจเฉทนิโรธ/สมุจเฉทวิมุตติ=มรรค, ๔๐๑, ๘๖๓; 
-สังขารุเปกขาญาณ เปนวิปสสนาท่ีเชื่อมถึงมรรค, ๔๗๙; -
สัตบุรุษ=ผูประกอบดวยมรรคมีองค๘(อ), ๕๖๙; -โสดาใน
โสดาบัน=มรรค, ๘๘๙; -หลงผิดเอาวิปสสนูปกิเลสเปน

มรรค, ๔๔๗; -อสามายิกวิมุตติ=มรรค๔ผล๔(อ), ๔๓๒; -

อุปมา๔อยาง, ๘๕๘ 
มรรค(อวัยวะสืบพันธุ), ๗๒๖ 
มรรคญาณ, ๔๗๙; -*, ๔๔๗ 
มรรคปญญา: -*, ๖๔๐ 
มรรคผล, ๑๐๙, ๔๒๗, ๔๔๗, ๔๔๘, ๔๖๐, ๔๗๗, ๖๙๒, ๙๒๕, 

๙๗๑; -*, ๔๔๖, ๕๘๔, ๘๒๐, ๙๐๑; -กรณีที่เรียกมรรคผล
วาฌานก็มี, ๔๒๕; -ขณะจิตที่บรรลุเปนอัปปนา, ๔๔๙, 
๔๘๖; -ความหลงผิดเกี่ยวกับมรรคผลนิพพาน, ๔๔๕; -

ญาณที่พิจารณามรรคผลนิพพาน, ๔๘๐; -ไดมรรคผลแลว 
เจริญสมถะเพิ่มเติมไดหรือไม, ๔๔๒ 

มรรคภาวนา, ๖๒๔, ๖๘๘ 
มรรคมีองค ๘, ๒๔๓, ๓๔๔, ๔๖๒, ๔๖๗, ๖๒๔, ๘๐๒, ๘๕๘, 

๘๖๖, ๘๙๒, ๙๑๓, ดู มรรค; -*, ๔๖๓, ๕๖๙, ๙๐๑ 
มรรควิธี, ๖๔๒, ๘๕๕ 
มรรคสมังคี ๔: -*, ๔๗๑ 
มรรคสมังคี(๔): -*, ๔๑๐, ๘๓๙ 
มรรคสมาธิ: -*, ๔๒๘, ๘๐๓ 
มรรคสัจจ, ๔๗๗ 
มรรคสุข: -*, ๑๐๕๗ 
มรรคา(=มรรค), ๔๐๔, ๔๒๓, ๔๗๗, ๕๑๕, ๕๒๕, ๕๓๐, ๕๓๒, 

๕๔๑, ๕๘๙, ๖๘๔, ๗๔๔, ๘๕๕, ๘๖๒, ๘๘๑, ๘๘๔, ๘๘๖, 
๙๐๕, ๙๑๐, ๙๕๐, ดู มรรค; -ความกาวหนาในมรรคา, 
๕๕๗; -โพชฌงค๗เปนมรรคาใหถึงอสังขตะ, ๘๓๘; -

มรรคาของอารยชนเร่ิมดวยปจจัยทางสังคม, ๕๒๙, ดู 

กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ; -มรรคาเพื่อละฉันทะ, ๑๐๑๑; -
มรรคาแห่งการตรัสรู้, ๑๐๖๐; -มรรคาแหงการพัฒนาชีวิตมี

ปญญาเปนหลัก. ดู ปญญา; -มรรคาแหงการพัฒนาชีวิตมี

ปญญาเปนหลัก(อ), ๑๐๒๒; -สติปัฏฐานเป็นมรรคาเอก, 
๗๖๔; -อิทธิบาทเป็นมรรคา, ๘๐๑ 

มรรยาท,มารยาท, ๕๓๙, ๕๔๗, ๕๗๐; -*, ๙๖๑ 
มรสุมชีวิต, ๘๖๕ 
มฤตยู, ๑๔๐ 
มลทิน, ๕๗๑, ๘๑๑, ๘๙๓, ๙๐๐, ๙๔๐ 
มลทินภายใน, ๒๖๔ 
มเลจฉะ, ๔๐๓ 
มวลชน, ๑๐๖๖; -*, ๑๐๒๒ 
มหัคคตาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔ 
มหากษัตริย(สุขนอยกวาพระพุทธเจา), ๑๐๓๓–๑๐๓๔, ดู 

กษัตริย,ราชา 
มหากัลป ๘๔๐,๐๐๐, ๘๙๗ 
มหากิริยาจิต: -*, ๑๒๒ 
มหาโจร(ภิกษุผูอุตริมนุษยธรรม), ๙๒๕ 
มหาตมะ(ไปนรกยาก), ๒๘๙ 
มหานคร, ๕๕๓–๕๕๔ 
มหาบพิตร, ๕๓๖, ๖๖๐, ๗๖๑ 
มหาบุรุษ, ๓๔๓, ๓๙๙; -*, ๘๑๗; -เปนกัลยาณมิตร, ๕๖๕; -

เป็นนายของความคิด, ๓๙๗ 
มหาบุรุษลักษณะ, ๙๖๖ 
มหาปฐพ,ี ๙๑๒; -*, ๘๙๙ 
มหาพรหม(เห็นผิด), ๓๔๐ 
มหาโพธิ,ตน, ๙๖๙ 
มหาภูต,มหาภูตรูป(๔), ๒๖, ๑๗๑, ๓๔๐; -(กสิณ), ๘๐๔; -*, 

๒๕ 
มหาเมฆ(อุปมาสัตตบุรุษ), ๕๗๓ 
มหายัญ, ๙๑๓, ดู ยัญ,บูชายัญ 
มหายาน, ๘; -*, ๑๐๑๙ 
มหาศีล: -*, ๗๓๔, ๙๖๑ 
มหาสัตว, ๒๔๒ 
มหาสาวก, ๓๖๘, ๘๓๕, ๙๕๑ 
มหาอํามาตย์, ๖๗๔ 
มเหศักด์ิ, ๓๙๘ 
มองแงเดียวหลายแง. ดูวิภัชชวาท; -*, ๖๘๐ 
มองแงราย, ๖๒๓ 
มองตามเปนจริง, ๖๔๒–๖๔๕, ๖๗๖–๖๗๙, ดู วิปสสนา,โยนิโส

มนสิการ,วิภัชชวาท,ยถาภูตญาณทัศนะ 
มอบตัว(กรรมฐาน), ๘๐๘ 
มะเด่ือ(อุปมา), ๗๔๑, ๑๐๔๔ 
มะมวงรสวิเศษ(ชาดก): -*, ๕๖๗ 
มักงาย(พฤติกรรมตัณหา): -*, ๑๐๒๒ 
มักน้อย, ๕๖๖, ๖๗๒, ๗๓๕, ๗๔๙ 
มักมาก(ในอนาคตพระเถระจะนํา), ๖๕๘ 
มัคคจิต, ๔๘๖ 



  ุ

มัคคววัฏฐาน, ๔๗๗ 
มัคคสมังค.ี ดู มรรคสมังค ี
มัคคสมาธิ. ดู มรรคสมาธิ 
มัคคสัมมาทิฏฐ,ิ ๕๘๓–๕๘๔ 
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธ,ิ ๖๓๒, ๖๓๙ 
มั่งมี, ๖๔๖, ๗๕๑, ดู ทรัพย 
มังสจักษุ, ๘๘๘ 
มังสวณิชชา: -*, ๗๒๓ 
มัจจุราช, ๑๓๙, ๑๔๒, ๑๔๔, ๓๑๘, ๖๕๕, ๖๗๓ 
มัจฉริยเจตสิก, ๒๗ 
มัจฉริยะ, ๒๐๗, ๒๔๙, ๘๘๔, ๘๘๕, ๘๙๓, ๙๑๒, ๑๐๐๓, และ

ดู โสดาบัน 
มัชชวณิชชา: -*, ๗๒๓ 
มัชฌิมยาม, ๔๕๑ 
มัชฌิมศีล: -*, ๗๓๔ 
มัชฌิมา,ความเปน(ของมัชฌิมาปฏิปทา), ๖๔๐ 
มัชฌิมาปฏิปทา, ๔, ๖, ๑๐, ๑๙๓, ๒๓๑, ๔๐๔, ๔๒๓, ๘๖๖, 

๘๗๔, ๕๑๑–๕๕๙, ดู มรรค,ทางสายกลาง; -การเตรียมเขา
สูมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๗๙–๖๘๑; -การนับถือพระรัตนตรัยอยู
ที่สวนไหนของมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๒; -ความเขาใจเบ้ืองตน
อ่ืนๆรวมท้ังระบบของมัชฌิมาปฏิปทา, ๕๒๔–๕๕๙; -ความ
ตอเนื่องและความเปนคูกับมัชเฌนธรรมเทศนา6, ๖๘๗, 
๕๑๓–๕๒๔, ๘๕๓–๘๕๔; -ความเทียบเทาธรรมานุธรรม

ป ฏิ บั ติ แ ล ะ เ ที ย บ กั บ โ ส ต า ป ต ติ ยั ง ค ะ  ห รื อ

กระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๘๓; -ความสําคัญของศรัทธา
ในระบบของมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๒; -ความหมายและความ
เปนมัชฌิมาของมัชฌิมาปฏิปทา, ๕๑๔, ๖๔๐, ๘๕๐, ๘๖๖, 
๕๒๕–๕๒๖; -ใชพิจารณาความถูกตองของกิจกรรมและ

กิจการไดทุกอยาง, ๕๒๗–๕๒๘; -ในฐานะที่เปนมรรคคือ

วิธีปฏิบัติของมนุษยและมรรคในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา, 
๕๑๔–๕๑๖, ๕๒๕–๕๒๘; -บุพนิมิตหรือบุพภาค2อยาง, 
๕๖๓–๖๐๖, ๖๐๗–๖๘๖; -บุพภาคในฐานะจุดเชื่อมตอ

บุคคลกับโลก, ๖๗๖; -ปุถุชนกับมัชฌิมาปฏิปทา, ๘๖๕; -

สรุปสาระท่ีควรสังเกต, ๘๗๖–๑๑๕๐; -อรรถกถาเรียก

ปฏิจจสมุปบาทเปนมัชฌิมาปฏิปทาก็มี(อ.), ๒๐๑ 
มัชเฌนธรรม, ๔, ๖; -วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรม, ๖๖๓ 
มัชเฌนธรรมเทศนา, ๖, ๑๐, ๑๑, ๒๓๑, ดู สัจจธรรม,

สภาวธรรม,เทียบ มัชฌิมาปฏิปทา; -ความสัมพันธกับ

มัชฌิมาปฏิปทา, ๖, ๖๘๗, ๘๕๓, ๕๑๓–๕๑๔; -ความหมาย
และเหตุผลที่เรียกในหลักการท่ัวไป, ๒๐๑, ๕๑๓–๕๑๔; -วิธี
คิดแบบมัชเฌนธรรมเทศนา, ๖๖๓; -สรุปสาระท่ีควรสังเกต, 
๘๗๗ 

มัตตัญญุตา, ๕๖๙ 
มั่นคง,ความ, ๖๔๖, ๖๘๐; -(ทางอารมณ), ๗๘๘ 
มั่นใจ, ๖๘๐, ๕๘๗–๕๙๐, ดู ศรัทธา 

มันตาภาสา: -*, ๗๒๓ 
มัยหก,นก(อุปมา), ๗๓๘ 
มัยหัง มัยหัง, ๗๓๘ 
มัวเมา, ๑๑๔, ๑๔๙, ๒๖๓, ๖๔๖, ๖๔๗, ๖๗๑, ๘๕๙, ๘๗๒, 

๑๐๑๖, ๑๐๒๖, ๑๐๕๑, ๑๐๕๖, ๑๐๖๓, ๗๔๖–๗๔๗, ๗๖๐–
๗๖๒, ๘๖๕–๘๖๖, ดู ประมาท,กาม; -*, ๔๓๗, ๕๖๙, 
๑๐๓๑ 

มากับคนเลี้ยง(ชาดก): -*, ๕๖๗ 
มาแกว, ๑๐๒๗ 
มาตรการ, ๕๔๗, ๖๙๙ 
มาตรฐาน, ๕๔๔, ๖๓๒, ๖๙๑, ๘๖๗, ๘๗๒; -มาตรฐานทาง

สังคมเปนเกณฑอยางหน่ึงสําหรับตัดสินดีชั่ว, ๒๖๒; -

มาตรฐานวัดความเส่ือมของสังคม, ๗๒๖ 
มาตุฆาต, ๓๒๒ 
มานเจตสิก, ๒๗ 
มานสังโยชน: -*, ๙๙๓ 
มานะ, ๑๕, ๒๓, ๑๐๐, ๑๒๖, ๑๓๙, ๒๕๐, ๕๗๐, ๖๓๔, ๖๔๖, 

๗๐๕, ๙๐๙, ๙๔๙, ๙๖๓, ๑๐๐๘; -*, ๑๐๑๖; -บทบาทใน
ฐานะปปญจะ, ๓๕, ๓๗; -มาจากตัณหา จัดเขาพวกโลภะ

(อ), ๙๙๓; -อิทธิพลตอการแกปญหา, ๘๗๒ 
มานะอหังการ: -*, ๙๒๓ 
มานานุสัย, ๑๒๖, ๗๐๕ 
มานุสกทุกข, ๘๖ 
มายา,มารยา, ๒๖๓, ๔๘๗, ๗๕๗; -*, ๘๑๐, ๙๗๘ 
มายากล, ๑๓๙, ๖๓๐, ๙๔๗ 
มาร, ๕๒, ๙๖, ๑๔๓, ๒๓๑, ๓๓๙, ๓๗๙, ๔๓๘, ๔๕๓, ๔๘๘, 

๕๙๘, ๘๔๘, ๙๖๖, ๑๐๓๖; -*, ๙๘๔; -เปนเทพสูงสุดชั้น
กามาจร ย่ิงใหญท่ีสุด รังครวญถึงพรหม และมนุษยที่ฝก

ตนยอมปราบได, ๓๓๙; -เปนเทพสูงสุดชั้นกามาจร ย่ิงใหญ
ที่สุดรังครวญถึงพรหมและมนุษยท่ีฝกฝนยอมปราบได, 
๙๕๗ 

มารดา, ๘๗, ๕๙๒, ๖๕๒, ๖๘๙, ๗๑๒, ๗๔๖, ๘๙๖; -*, ๘๖๘; -
การปลงชีวิตมารดา, ๘๙๘; -ตั้งครรภ์ด้วยปัจจัย๓, ๑๐๒๖; 
-พระอรหันต์มีจิตเมตตาต่อปวงสัตว์ดังมารดาถนอมบุตร, 
๓๙๙ 

มารดาบิดา, ๗๔๓, ๘๙๘, ๗๓๗–๗๓๘, ดู พอแม; -ในฐานะทิศ
เบื้องหนา, ๗๓๐; -บุตรควรตอบแทนคุณโดยให้ตั้งอยู่ใน
อารยวัฒิ๕, ๙๑๒; -อิทธิพลในการกอทิฏฐิ, ๕๘๒ 

มารยา. ดู มายา 
มารยาท. ดู มารยาท 
มาอาชาไนย, ๗๙๕ 
มิจฉัตตะ ๑๐: -*, ๔๓๔ 
มิจฉา, ๖๙๐ 
มิจฉากัมมันตะ, ๕๑๗, ๖๓๘, ๖๘๘ 

๑๒๖๖  พุทธธรรม 

 

มันตาภาสา: -*, ๗๒๖ 
มัยหก,นก(อุปมา), ๗๔๑ 
มัยหัง มัยหัง, ๗๔๑ 
มัวเมา, ๑๑๔, ๑๕๐, ๒๖๔, ๖๔๙, ๖๕๐, ๖๗๔, ๘๖๒, ๘๗๕, 

๑๐๑๙, ๑๐๓๑, ๑๐๕๖, ๑๐๖๑, ๑๐๖๘, ๗๔๙–๗๕๐, ๗๖๓–
๗๖๕, ๘๖๘–๘๖๙, ดู ประมาท,กาม; -*, ๔๓๙, ๕๗๑, 
๑๐๓๖ 

มากับคนเล้ียง(ชาดก): -*, ๕๖๙ 
มาแกว, ๑๐๓๒ 
มาตรการ, ๕๔๙, ๗๐๒ 
มาตรฐาน, ๕๔๖, ๖๓๕, ๖๙๔, ๘๗๐, ๘๗๕; -มาตรฐานทาง

สังคมเปนเกณฑอยางหนึ่งสําหรับตัดสินดีชั่ว, ๒๖๓; -

มาตรฐานวัดความเส่ือมของสังคม, ๗๒๙ 
มาตุฆาต, ๓๒๔ 
มานสังโยชน: -*, ๙๙๖ 
มานะ, ๑๕, ๒๓, ๑๐๐, ๑๒๗, ๑๔๐, ๒๕๑, ๕๗๓, ๖๓๗, ๖๔๙, 

๗๐๘, ๙๑๒, ๙๕๒, ๙๖๖, ๑๐๑๑; -*, ๑๐๑๙; -บทบาทใน
ฐานะปปญจะ, ๓๕, ๓๗; -มาจากตัณหา จัดเขาพวกโลภะ

(อ), ๙๙๖; -อิทธิพลตอการแกปญหา, ๘๗๕ 
มานะเจตสิก, ๒๗ 
มานะอหังการ: -*, ๙๒๖ 
มานานุสัย, ๑๒๗, ๗๐๘ 
มานุสกทุกข, ๘๖ 
มายา,มารยา, ๒๖๔, ๔๘๙, ๗๖๐; -*, ๘๑๓, ๙๘๑ 
มายากล, ๑๔๐, ๖๓๓, ๙๕๐ 
มาร, ๕๒, ๙๖, ๑๔๔, ๒๓๒, ๓๔๑, ๓๘๑, ๔๔๐, ๔๕๕, ๔๙๐, 

๖๐๐, ๘๕๑, ๙๖๙, ๑๐๔๑; -*, ๙๘๗; -เปนเทพสูงสุดชั้น
กามาจร ย่ิงใหญที่สุด รังครวญถึงพรหม และมนุษยท่ีฝก

ตนยอมปราบได, ๓๔๑; -เปนเทพสูงสุดชั้นกามาจร ย่ิงใหญ
ที่สุดรังครวญถึงพรหมและมนุษยที่ฝกฝนยอมปราบได, 
๙๖๐ 

มารดา, ๘๗, ๕๙๔, ๖๕๕, ๖๙๒, ๗๑๕, ๗๔๙, ๘๙๙; -*, ๘๗๑; -
การปลงชีวิตมารดา, ๙๐๑; -ตั้งครรภ์ด้วยปัจจัย3, ๑๐๓๑; -
พระอรหันต์มีจิตเมตตาต่อปวงสัตว์ดังมารดาถนอมบุตร, 
๔๐๑ 

มารดาบิดา, ๗๔๖, ๙๐๑, ๗๔๐–๗๔๑, ดู พอแม; -ในฐานะทิศ
เบ้ืองหนา, ๗๓๓; -บุตรควรตอบแทนคุณโดยให้ตั้งอยู่ใน
อารยวัฒิ5, ๙๑๕; -อิทธิพลในการกอทิฏฐ,ิ ๕๘๔ 

มารยา. ดู มายา 
มารยาท. ดู มารยาท 
มาอาชาไนย, ๗๙๘ 
มิจฉัตตะ 10: -*, ๔๓๖ 
มิจฉา, ๖๙๓ 
มิจฉากัมมันตะ, ๕๑๙, ๖๔๑, ๖๙๑ 
มิจฉาชีพ, ๗๒๖, ๗๓๗, ๙๖๗, ดู มิจฉาอาชีวะ; -มิจฉาชีพของ

ภิกษุ/สมณะ(อ), ๙๖๔ 

มิจฉาญาณ, ๖๔๑ 
มิจฉาทิฏฐิ,มิจฉาทิฐ,ิ ๒๐๖, ๒๑๒, ๒๔๓, ๔๖๙, ๕๑๙, ๖๔๑, 

๖๗๘, ๖๙๑, ๖๙๔, ๗๖๔, ๘๘๖, ๕๒๙–๕๓๐, ดู ทิฏฐิ; -*, 
๔๐๒, ๕๐๖, ๘๙๙, ๙๑๓; -ความสัมพันธกับมิจฉาสังกัปป, 
๗๐๖; -ฌานสมาบัติไมชวยใหพนได, ๔๓๐; -ปฏิบัติสมาธิ
ผิด เจริญปัญญาพลาดก็อาจให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้, ๖๔๓; -

ปจจัย2แหงมิจฉาทิฏฐิ, ๕๖๖; -ปจจัย2แหงมิจฉาทิฏฐิ(อ), 
๕๖๕; -มีผลสําคัญตอการใหผลของกรรม, ๓๒๕; -ไม่
เกี่ยวกับชาติตระกูล, ๓๒๑ 

มิจฉาทิฏฐิ,มิจฉาทิฐิ,: -อิทธิพลของปาปมิตรและเปนเครื่อง
ตัดสินความเปนปาปมิตร, ๕๘๔ 

มิจฉาธรรม, ๒๑๒ 
มิจฉาปฏิบัต,ิ ๔๙๘ 
มิจฉาปฏิปทา, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๓๐, ๑๐๓๙, ดู เทียบ สัมมา

ปฏิปทา 
มิจฉาวณิชชา5: -*, ๗๒๖ 
มิจฉาวาจา, ๕๑๙, ๖๔๑, ๖๙๑ 
มิจฉาวาทะ4(เก่ียวกับกรรม): -*, ๘๖๓ 
มิจฉาวายามะ, ๕๑๙, ๖๔๑ 
มิจฉาวิมุตต,ิ ๖๔๑; -*, ๔๓๖ 
มิจฉาสติ, ๕๑๙, ๖๔๑; -*, ๑๐๐๒ 
มิจฉาสมาธ,ิ ๕๑๙, ๕๓๐, ๖๔๑; -*, ๗๘๒ 
มิจฉาสังกัปปะ, ๕๑๙, ๖๔๑, ๖๙๑; -แกดวยโยนิโสมนสิการ, 

๗๑๑; -ความสัมพันธกับมิจฉาทิฏฐ,ิ ๗๐๖; -มิจฉาสังกัปปะ
3อยาง, ๗๐๕ 

มิจฉาอาชีวะ, ๕๑๙, ๖๔๑, ๖๙๘, ๗๑๓–๗๑๔ 
มิใชตน,มิใชตัวตน,ไมใชตัวตน, ๗๒, ๑๐๙, ๑๑๓ 
มิตร, ๕๗๕, ๖๒๗, ๗๒๘, ๗๔๘, ๘๕๑, และดูกัลยาณมิตร; -*, 

๕๓๑; -การดกระทําใดของมิตรสําคัญในแงของการศึกษา, 
๕๘๔–๕๘๕; -ควรชวนให้ตั้งอยู่ในคุณของโสดาบัน, ๘๘๔, 
๙๑๕; -ความดีเป็นมิตร, ๒๖๙; -พุทธศาสนาใหทุกคนเปน
มิตรกัน, ๕๗๙; -มิตรชนิดใดมีอิทธิพลท่ีสุดในการกอทิฏฐิ, 
๕๘๔; -มิตรที่ควรคบและวิธีปฏิบัติตอมิตรตามหลักทิศ6, 
๕๗๘, ๗๓๔; -มิตรแทมิตรเทียมและลักษณะ, ๕๗๗; -มิตร
แทมิตรเทียมและลักษณะ(อ), ๙๒๑; -หน้าที่ของพระสงฆ์
ต่อชาวบ้านตรงกับมิตรแท้แบบแนะนําประโยชน์, ๕๗๙; -

หลักธรรมและพุทธภาษิตเก่ียวกับมิตร, ๕๖๙–๕๗๑ 
มิตรภาพ, ๑๑๕, ๑๐๖๙ 
มิตรสหาย, ๑๔๕, ๖๐๓, ๗๔๖, ๘๕๐, ๗๔๐–๗๔๑, ดู มิตร; -

(ทิศเบื้องซาย), ๗๓๔; -*, ๗๔๙ 
มิต,ิ ๗๖๗; -*, ๑๐๓๗ 
มิทธเจตสิก, ๒๗ 
มิทธะ, ๗๘๖, ดู ถีนมิทธะ 
มิลักขะ, ๔๐๕ 
มิฬหสุข, ๑๐๓๙ 
มีคู่สอง(ความหมายทางธรรม), ๖๗๗ 



 
ดัชนี  ๑๒๖๗ 

มิจฉาชีพ, ๗๒๓, ๗๓๔, ๙๖๔, ดู มิจฉาอาชีวะ; -มิจฉาชีพของ
ภิกษุ/สมณะ(อ), ๙๖๑ 

มิจฉาญาณ, ๖๓๘ 
มิจฉาทิฏฐิ,มิจฉาทิฐิ, ๒๐๕, ๒๑๑, ๒๔๒, ๔๖๗, ๕๑๗, ๖๓๘, 

๖๗๕, ๖๘๘, ๖๙๑, ๗๖๑, ๘๘๓, ๕๒๗–๕๒๘, ดู ทิฏฐิ; -*, 
๔๐๐, ๕๐๔, ๘๙๖, ๙๑๐; -ความสัมพันธกับมิจฉาสังกัปป, 
๗๐๓; -ฌานสมาบัติไมชวยใหพนได, ๔๒๘; -ปฏิบัติสมาธิ
ผิด เจริญปัญญาพลาดก็อาจให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้, ๖๔๐; -

ปจจัย๒แหงมิจฉาทิฏฐิ, ๕๖๔; -ปจจัย๒แหงมิจฉาทิฏฐิ(อ), 
๕๖๓; -มีผลสําคัญตอการใหผลของกรรม, ๓๒๓; -ไม่
เกี่ยวกับชาติตระกูล, ๓๑๙; -อิทธิพลของปาปมิตรและเปน
เครื่องตัดสินความเปนปาปมิตร, ๕๘๒ 

มิจฉาธรรม, ๒๑๑ 
มิจฉาปฏิบัต,ิ ๔๙๖ 
มิจฉาปฏิปทา, ๕๑๖, ๕๑๗, ๕๒๘, ๑๐๓๔, ดู เทียบ สัมมา

ปฏิปทา 
มิจฉาวณิชชา๕: -*, ๗๒๓ 
มิจฉาวาจา, ๕๑๗, ๖๓๘, ๖๘๘ 
มิจฉาวาทะ๔(เก่ียวกับกรรม): -*, ๘๖๐ 
มิจฉาวายามะ, ๕๑๗, ๖๓๘ 
มิจฉาวิมุตติ, ๖๓๘; -*, ๔๓๔ 
มิจฉาสติ, ๕๑๗, ๖๓๘; -*, ๙๙๙ 
มิจฉาสมาธ,ิ ๕๑๗, ๕๒๘, ๖๓๘; -*, ๗๗๙ 
มิจฉาสังกัปป, ๕๑๗, ๖๓๘, ๖๘๘; -แกดวยโยนิโสมนสิการ, 

๗๐๘; -ความสัมพันธกับมิจฉาทิฏฐิ, ๗๐๓; -มิจฉาสังกัปปะ
๓อยาง, ๗๐๒ 

มิจฉาอาชีวะ, ๕๑๗, ๖๓๘, ๖๙๕, ๗๑๐–๗๑๑ 
มิใชตน,มิใชตัวตน,ไมใชตัวตน, ๗๒, ๑๐๙, ๑๑๒ 
มิตร, ๕๗๓, ๖๒๔, ๗๒๕, ๗๔๕, ๘๔๘, และดูกัลยาณมิตร; -*, 

๕๒๙; -การดกระทําใดของมิตรสําคัญในแงของการศึกษา, 
๕๘๒–๕๘๓; -ควรชวนให้ตั้งอยู่ในคุณของโสดาบัน, ๘๘๑, 
๙๑๒; -ความดีเป็นมิตร, ๒๖๘; -พุทธศาสนาใหทุกคนเปน
มิตรกัน, ๕๗๖; -มิตรชนิดใดมีอิทธิพลที่สุดในการกอทิฏฐิ, 
๕๘๒; -มิตรที่ควรคบและวิธีปฏิบัติตอมิตรตามหลักทิศ๖, 
๕๗๖, ๗๓๑; -มิตรแทมิตรเทียมและลักษณะ, ๕๗๕; -มิตร
แทมิตรเทียมและลักษณะ(อ), ๙๑๘; -หน้าที่ของพระสงฆ์
ต่อชาวบ้านตรงกับมิตรแท้แบบแนะนําประโยชน์, ๕๗๗; -
หลักธรรมและพุทธภาษิตเก่ียวกับมิตร, ๕๖๗–๕๖๙ 

มิตรภาพ, ๑๑๕, ๑๐๖๔ 
มิตรสหาย, ๑๔๔, ๖๐๑, ๗๔๓, ๘๔๗, ๗๓๗–๗๓๘, ดู มิตร; -

(ทิศเบ้ืองซาย), ๗๓๑; -*, ๗๔๖ 
มิติ, ๗๖๔; -*, ๑๐๓๒ 
มิทธเจตสิก, ๒๗ 
มิทธะ, ๗๘๓, ดู ถีนมิทธะ 
มิลักขะ, ๔๐๓ 

มิฬหสุข, ๑๐๓๔ 
มีคู่สอง(ความหมายทางธรรม), ๖๗๔ 
มีบุญ, ๗๕๑ 
มี-ไมมี(ส่ิงทั้งหลายมีจริงหรือไม), ๒๐๑, ๕๐๑, ๖๖๓ 
มืด,มืดบอด, ๔๖๕, ๕๘๖, ๖๗๙ 
มือซายขวา(ในอุปมา), ๖๒๓ 
มุงหมาย,ความ, ๖๘๓, ดู อรรค,อัตถะ,อรรถธรรมสัมพันธ; -*, 

๖๘๐; -ความมุ่งหมายของสมาธิ, ๘๒๕, ๗๘๗–๗๙๓; -
ความสัมพันธธรรมกับอรรถ, ๖๓๗; -วิธีคิดแบบหลักการ

และความมุงหมาย, ๖๓๖–๖๔๑ 
มุญจิตุกัมยตาญาณ, ๔๗๙ 
มุตติ(นิพพาน), ๓๓๖, ๔๒๑ 
มุตะ(ประเภทความรู), ๔๓ 
มุทิตา, ๑๓๔, ๒๔๙, ๔๑๒; -(กรรมฐาน), ๘๐๕–๘๐๙, ดู พรหม

วิหาร,อัปปมัญญา; -ในการฝกอบรมเด็ก, ๗๐๐ 
มุทิตาจิต, ๔๓๔ 
มุทิตาเจตสิก, ๒๗ 
มุทิตาเจโตวิมุตต,ิ ๔๓๔, ๔๔๓ 
มุท,ุ ๒๔๗ 
มุทุภูตะ(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔ 
มุนี, ๑๔๕, ๒๒๖, ๔๒๑, ๔๒๒, ๖๗๓ 
มุสาวาท, ๒๐๗, ๒๑๑, ๒๘๗, ๒๘๙, ๗๑๓, ๗๒๙, ๗๓๐, ๘๙๐, 

๘๙๕, ๙๐๐, ๗๒๓–๗๒๗; -องค4ของการละเมิด, ๗๒๗ 
มุสาวาทา เวรมณ,ี ๗๑๐ 
มูควัตร: -*, ๙๒๑ 
มูรธาภิเษก, ๔๘๙ 
มูล,มูลราก. และดู กุศลมูล,อกุศลมูล; -ความดําริเป็นรากเง่า

ของกาม, ๑๐๒๖; -ฉันทะเปนมูลแหงทุกข, ๙๗๙; -ธรรม๙มี
โยนิโสมนสิการเป็นมูล, ๖๒๑; -ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็น
มูล, ๘๔๒, ๙๘๒; -มูล๒ของภวจักร, ๑๗๗; -โยนิโส
มนสิการเป็นมูลของกุศลธรรม, ๖๒๐; -โยนิโสมนสิการเปน
มูลเหตุแหงศรัทธาได(อ), ๖๒๕; -โยนิโสมนสิการและอ

โยนิโสมนสิการเปนมูลแหงวิวัฏฏและวัฏฏะ, ๖๒๓–๖๒๕; -
อวิชชาเปนมูลรากของตัณหา, ๘๖๑, ๙๘๕; -อวิชชาและ

ตัณหาเปนมูลของวัฏฏะ(อ), ๖๒๖ 
มูลการณ, ๑๕๖, ๑๕๘, ๑๗๘, ๒๐๕ 
มูลโค, ๑๐๒, ๖๗๕, ๗๑๑ 
มูลฐาน, ๕๙๘, ดู มูล,สมุฏฐาน 
มูลสมาธิ(การพัฒนาจนเปนอัปปนา), ๗๘๑–๗๘๒ 
มูลเหตุ, ๒๖๑, ๖๓๕, ๖๕๐, ๘๕๕ 
เมฆ, ๘๒๐, ๘๗๖ 
เมตตา, ๖๙, ๑๑๕, ๑๓๔, ๑๔๓, ๒๔๙, ๒๗๕, ๓๙๙, ๔๑๒, 

๔๓๘, ๔๔๕, ๔๕๙, ๔๙๑, ๕๒๔, ๕๓๕, ๖๒๔, ๖๕๐, ๖๕๒, 
๗๐๒, ๗๓๒, ๘๐๖, ๘๘๓, ๙๐๕, ๙๔๓, ๙๔๗, ๙๔๘, ๙๕๖, 
๙๕๗, ๙๖๓, ๙๖๔, ๙๖๖, ๑๐๖๔, ๑๐๐๑–๑๐๐๔, ๗๐๔–



  ุ

๗๐๙, ดู พรหมวิหาร,เมตตากรุณา; -(กรรมฐาน), ๗๗๗; -
*, ๒๔๒, ๖๔๒, ๗๒๙, ๘๑๒, ๘๓๔; -การฝกอบรมเด็ก, 
๖๙๙–๗๐๑; -ความสัมพันธกับฉันทะและแงที่เหมือนหรือ

ตางกัน, ๑๐๑๘, ๑๐๐๑–๑๐๐๕; -ความหมาย, ๑๐๐๓, 
๗๐๖–๗๐๘; -จริยาที่เหมาะกันและสมาธิท่ีใหสําเร็จ, 
๘๐๗–๘๐๙; -ตัวอยางเรื่องพระพุทธเจาแผเมตตา(อ), 
๗๐๘; -เปนธรรมของผูใหญใชหรือไม, ๗๐๗; -เปนสัพพัต
ถกกรรมฐาน, ๘๐๖; -เมตตา=อพยาบาทธาตุ(อ), ๗๐๔; -

เมตตาของพอแม, ๑๐๐๓–๑๐๐๔; -เมตตาอาจใหชองแก

ราคะ, ๒๕๐; -สมบัติและวิบัติของเมตตา, ๗๐๗, ๑๐๐๒; -
สอนดวยจิตเมตตา, ๕๗๘; -อานิสงสของเมตตา, ๖๕๓ 

เมตตากรุณา,การุณย, ๒๗๕, ๕๔๐, ๕๔๘, ๕๗๓, ๕๗๗, ๖๗๗, 
๗๘๘, ๙๐๖, ๙๑๓, ดู เมตตา,กรุณา; -คนที่ทรามกวาเรา 

ควรคบตอเม่ือจะอนุเคราะหเขาดวยเมตตากรุณา, ๕๗๕; -

คนที่ไมมีดีอะไรเลย เราควรคิดในทางเมตตากรุณา , 
๖๕๐–๖๕๑; -ในฐานะข้อหนึ่งของเบญจธรรม, ๗๒๘; -
ผลกรรม, ๒๘๓; -มีคนนอกติเตียนเมตตากรุณาแบบของ

พระพุทธศาสนา, ๗๑๔ 
เมตตากายกรรม, ๘๘๓, ๙๓๒ 
เมตตาจิต, ๔๓๔, ๗๖๒, ๙๒๔, ๙๖๒ 
เมตตาเจโตวิมุตต,ิ ๔๓๔, ๔๔๓, ๖๒๑, ๗๘๑; -*, ๙๔๘ 
เมตตาพรหมวิหาร, ๖๗๗; -*, ๖๕๒ 
เมตตามโนกรรม, ๘๘๓ 
เมตตาวจีกรรม, ๘๘๓ 
เมถุน,เมถุนธรรม, ๕๓๓, ๖๗๐, ๙๗๙ 
เมา(ความรู ศีล ฌาน ฤทธิ์ อาหาร ฯลฯ), ๗๒๗, ๘๓๔, ๙๔๙, 

๙๕๑ 
เมืองแกว (นิพพาน), ๓๓๖, ๕๐๔ 
เมืองชายแดน(อุปมา), ๕๙๙ 
เมืองหลวง(พระจะมาออกัน), ๖๕๘–๖๕๙ 
แม่, ๑๐๓๑, ดู มารดา,พอแม 
แมงปอง, ๖๕๗ 
แม่ทัพใหญ่(มัจจุราช), ๖๕๕ 
แมนปน,แมนธนู(อุปมา), ๑๑๕๔ 
แมนํ้า(อุปมา), ๗๗๘, ๗๘๕, และดู น้ํา,คงคา 
แม่น้ําศักด์ิสิทธ์ิ, ๓๑๗; -*, ๓๔๔ 
แมบท(การปฏิบัติธรรม/วิปสสนา), ๕๔๔, ๖๓๒ 
แมลงเล็ก ๆ, ๗๙๗ 
แมว(ในอุปมา), ๕๙๙ 
โมกขะ(นิพพาน), ๓๓๖ 
โมฆบุรุษ, ๕๐๖, ๖๗๐ 
โมฆะ, ๕๘๑ 
โมหจริต, ๘๐๗–๘๐๙; -*, ๘๑๗ 
โมหะ, ๒๐, ๒๗, ๖๙, ๑๒๓, ๑๓๓, ๑๓๙, ๒๔๒, ๓๓๕, ๓๗๑, 

๓๘๕, ๓๘๖, ๓๙๕, ๔๒๒, ๔๒๔, ๔๙๐, ๕๓๐, ๕๓๒, ๕๓๖, 

๕๗๑, ๕๙๕, ๖๐๑, ๖๐๒, ๖๕๐, ๗๖๕, ๘๐๗, ๘๘๕, ๘๙๗, 
๙๔๘, ๙๕๒, ๙๕๕, ๑๐๐๙, ๑๐๖๗, ๕๔๐–๕๔๓, ดู อวิชชา,
ราคะ,โทสะ,กิเลส,; -*, ๔๓๕, ๖๘๙; -กับสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๖; -
กับอริยบุคคล, ๔๐๙, ๔๑๑; -ครอบงําใจบังปญญา, ๓๖๕; -
ถือศีลวัตรดวยโมหะ, ๔๒๓; -ในประเภทของความรู, ๓๙; -
เป็นเหตุแห่งกรรม, ๓๒๓, ๓๖๒, ๖๒๐; -ละและทําใหไมให
เกิด ดวยโยนิโสมนสิการ, ๖๒๑; -สัมพันธกับอุเบกขา/อทุก
ขมสุข, ๑๘๗ 

โมหักขัย, ๔๐๑ 
โมหาคต,ิ ๗๒๙, ๘๘๕ 
ไม, ๑๐๓๔ 
ไมกระทํา(เปนการกระทําอยางหนึ่ง), ๓๖๓ 
ไม่กระวนกระวาย, ๓๙๒, ดู กระวนกระวาย 
ไมกลัว(พระอรหันต). ดู กลัว 
ไม่กินปลาไม่กินเนื้อ(ไม่ทําให้เกิดปัญญารู้สัจธรรม), ๙๔๔ 
ไมคงตัว, ๑๐๔, ๑๑๖ 
ไมคงที่, ๗๑, ๑๐๔, ๑๑๖ 
ไมชักนําในอฐาน(กัลยาณมิตร), ๕๗๔ 
ไม่ใช่ตัวตน, ๑๐๙, ๑๒๖ 
ไมตรี, ๑๑๕, ๑๒๗, ๕๓๗, ๕๓๙, ๗๐๔, ๗๐๗, ๗๐๘, ๘๐๖, 

๙๔๗, ๙๕๙, ๑๐๐๑, ดู เมตตา 
ไมตรีจิต, ๓๙๙, ๖๕๓, ๙๕๗, ๙๖๒, ๙๖๔, ๑๐๖๔, ดู เมตตา 
ไม่ถือม่ัน, ๓๙๒, ๓๙๕, ๔๖๑, ดู ยึดมั่น,ถือม่ัน,อุปาทาน 
ไม่ทุกข์ไม่สุข, ๘๔๑, ดู อทุกขมสุขเวทนา,อุเบกขา 
ไมเท่ียง, ๙๔, ๑๑๖, ๑๒๑, ๔๓๘, ๔๔๓, ๔๗๑, ๔๘๒, ๔๙๙, 

๖๔๒, ๖๔๕, ๖๖๖, ๖๘๖, ๖๘๙, ๗๔๗, ๘๑๖, ๘๔๙, ๘๙๗, 
๙๐๑, ๑๐๓๓, ๑๐๔๗, ๑๐๕๐, ๙๗๘–๙๘๐, ๕๒๓–๕๒๖, 
๖๒๙–๖๓๐, ดู อนิจจัง,อนิจจตา; -*, ๔๔๔, ๕๖๙, ๑๐๓๑ 

ไมเบียดเบียน, ๙๑๔, ดู เบียดเบียน,ศีล 
ไม่ประมาท, ๕๔, ๑๒๑, ๑๒๙, ๑๓๙, ๔๖๗, ๔๖๙, ๕๗๑, ๖๒๓, 

๖๔๕, ๖๔๘, ๖๕๔, ๖๕๖, ๗๐๘, ๗๘๒, ๘๐๕, ๘๒๔, ๙๕๐, 
๙๖๓, ๑๐๓๕, ดู อัปปมาท.เทียบประมาท; -*, ๗๙๕; -คํานึง
ภัยอนาคตและไมพึงประมาท, ๖๕๖–๖๕๗; -ในผัสสายตนะ, 
๔๖๙; -มีกัลยาณมิตรแล้วพึงอยู่โดยไม่ประมาท, ๕๓๖ 

ไมเปนตัวตน, ๑๑๔ 
ไม้ไผ,่ ๗๖๒ 
ไมมีทางเปนไปได. ดูอฐานะ,อภัพพะ 
ไม่มีเสื่อม, ๑๕๑ 
ไมย่ังยืน, ๑๑๒ 
ไมยึดติด,ไมยึดม่ัน, ๑๑๒, ๑๒๔ 
ไมแยบคาย, ๙๙ 
ไม่ระย่อ, ๑๑๓ 
ไมละเมิดของรัก. ดูกาเมสุมิจฉาจาร 
ไมโลภจัด. ดู อนภิชฌา 
ไมสด,ไมแหง(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘ 

๑๒๖๘  พุทธธรรม 

 

โมหะ, ๒๐, ๒๗, ๖๙, ๑๒๔, ๑๓๔, ๑๔๐, ๒๔๓, ๓๓๗, ๓๗๓, 
๓๘๗, ๓๘๘, ๓๙๗, ๔๒๔, ๔๒๖, ๔๙๒, ๕๓๒, ๕๓๔, 
๕๓๘, ๕๗๓, ๕๙๗, ๖๐๓, ๖๐๔, ๖๕๓, ๗๖๘, ๘๑๐, ๘๘๘, 
๙๐๐, ๙๕๑, ๙๕๕, ๙๕๘, ๑๐๑๒, ๑๐๗๒, ๕๔๒–๕๔๕, ดู 

อวิชชา,ราคะ,โทสะ,กิเลส,; -*, ๔๓๗, ๖๙๒; -กับสัมมาทิฏฐิ, 
๗๐๙; -กับอริยบุคคล, ๔๑๑, ๔๑๓; -ครอบงําใจบังปญญา, 
๓๖๗; -ถือศีลวัตรดวยโมหะ, ๔๒๕; -ในประเภทของความรู
, ๓๙; -เป็นเหตุแห่งกรรม, ๓๒๕, ๓๖๔, ๖๒๓; -ละและทําให
ไมใหเกิด ดวยโยนิโสมนสิการ, ๖๒๔; -สัมพันธกับอุเบกขา/
อทุกขมสุข, ๑๘๘ 

โมหักขัย, ๔๐๓ 
โมหาคติ, ๗๓๒, ๘๘๘ 
ไม, ๑๐๓๙ 
ไมกระทํา(เปนการกระทําอยางหน่ึง), ๓๖๕, ผิดพลาด! ไมใชท่ี

คั่นหนาที่ถูกตองในรายการบนหนากระดาษ ๑๐๗๓ 
ไม่กระวนกระวาย, ๓๙๔, ดู กระวนกระวาย 
ไมกลัว(พระอรหันต). ดู กลัว 
ไม่กินปลาไม่กินเน้ือ(ไม่ทําให้เกิดปัญญารู้สัจธรรม), ๙๔๗ 
ไมคงตัว, ๑๐๔, ๑๑๗ 
ไมคงที่, ๗๑, ๑๐๔, ๑๑๗ 
ไมชักนําในอฐาน(กัลยาณมิตร), ๕๗๖ 
ไม่ใช่ตัวตน, ๑๐๙, ๑๒๗ 
ไมตรี, ๑๑๕, ๑๒๘, ๕๓๙, ๕๔๑, ๗๐๗, ๗๑๐, ๗๑๑, ๘๐๙, 

๙๕๐, ๙๖๒, ๑๐๐๔, ดู เมตตา 
ไมตรีจิต, ๔๐๑, ๖๕๖, ๙๖๐, ๙๖๕, ๙๖๗, ๑๐๖๙, ดู เมตตา 
ไม่ถือม่ัน, ๓๙๔, ๓๙๗, ๔๖๓, ดู ยึดม่ัน,ถือม่ัน,อุปาทาน 
ไม่ทุกข์ไม่สุข, ๘๔๔, ดู อทุกขมสุขเวทนา,อุเบกขา 
ไมเท่ียง, ๙๔, ๑๑๗, ๑๒๒, ๔๔๐, ๔๔๕, ๔๗๓, ๔๘๔, ๕๐๑, 

๖๔๕, ๖๔๘, ๖๖๙, ๖๘๙, ๖๙๒, ๗๕๐, ๘๑๙, ๘๕๒, ๙๐๐, 
๙๐๔, ๑๐๓๘, ๑๐๕๒, ๑๐๕๕, ๙๘๑–๙๘๓, ๕๒๕–๕๒๘, 
๖๓๒–๖๓๓, ดู อนิจจัง,อนิจจตา; -*, ๔๔๖, ๕๗๑, ๑๐๓๖ 

ไมเบียดเบียน, ๙๑๗, ดู เบียดเบียน,ศีล 
ไมประมาท, ค, ๕๔, ๑๒๒, ๑๓๐, ๑๔๐, ๔๖๙, ๔๗๑, ๕๗๓, 

๖๒๖, ๖๔๘, ๖๕๑, ๖๕๗, ๖๕๙, ๗๑๑, ๗๘๕, ๘๐๘, ๘๒๗, 
๙๕๓, ๙๖๖, ๑๐๔๐, ดู อัปปมาท.เทียบประมาท; -*, ๗๙๘; 
-คํานึงถึงภัยอนาคตและไมพึงประมาท, ๖๕๙–๖๖๐; -ในผัส
สายตนะ, ๔๗๑; -มีกัลยาณมิตรแล้วพึงอยู่โดยไม่ประมาท, 
๕๓๘ 

ไมเปนตัวตน, ๑๑๔ 
ไม้ไผ,่ ๗๖๕ 
ไมมีทางเปนไปได. ดูอฐานะ,อภัพพะ 
ไม่มีเสื่อม, ๑๕๒ 
ไมย่ังยืน, ๑๑๓ 
ไมยึดติด,ไมยึดมั่น, ๑๑๓, ๑๒๕ 
ไมแยบคาย, ๙๙ 
ไม่ระย่อ, ๑๑๔ 

ไมละเมิดของรัก. ดูกาเมสุมิจฉาจาร 
ไมโลภจัด. ดู อนภิชฌา 
ไมสด,ไมแหง(อุปมา), ๘๓๙–๘๔๑ 
ไม่สันโดษ, ๗๕๘, ดูสันโดษ,อสันตตุฏฐ ี
ไม่สุขไม่ทุกข์, ๑๐๓๕, ดู อทุกขมสุข,อุเบกขา 
ไมเห็นแกตัว(ดวยศรัทธาหรือปญญา), ๔๔๒, ๔๙๒, ดู เห็นแก

ตัว,จาคะ,ทาน,อนัตตา 
ไม่เหมาะแก่งาน, ๖๕๒, ดู ควรแกงาน 
ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา, ๑๐๓ 
ยกตนขมผูอ่ืน, ๔๒๕, ๕๘๐, ๖๔๙, ๙๒๔, ๙๕๒, ๑๐๑๙, ดู 

มานะ 
ยกตัวกดเขาไว้, ๒๖๔, ๒๗๐ 
ยกวัตร, ๖๐๒ 
ยถากรรม, ๑๒๙ 
ยถาปจฺจยปวตฺติโต, ๙๘ 
ยถาภูตญาณ, ๔๗๙, ๖๓๕ 
ยถาภูตญาณทัศนะ,ทัสสนะ, ๔๖๒ 
ยถาภูตญาณทัศนะ,-ทัสสนะ, ๕๒๐ 
ยถาภูตญาณทัศนะ,-ทัสสนะ, ๕๒๑ 
ยถาภูตญาณทัศนะ,-ทัสสนะ, ๕๒๑ 
ยถาภูตญาณทัศนะ,-ทัสสนะ, ๕๒๐–๕๒๑ 
ยถาภูตญาณทัศนะ,-ทัสสนะ: -เปนที่หมายของสมาธิและ

เปนไปเพ่ือนิพพิทา, ๖๔๑–๖๔๒ 
ยถาภูตญาณทัศนะ,-ทัสสนะ. ดู ญาณทัศนะ 
ยถาภูตญาณทัสสนะ: -เปนที่หมายของสมาธิและเปนไปเพื่อ

นิพพิทา, ๗๙๐ 
ยถาภูตญาณทัสสนะ,-ทัสสนะ, ๔๙๔; -เปนที่หมายของสมาธิ

และเปนไปเพื่อนิพพิทา, ๘๒๘ 
ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ, ๗๗, ๑๐๓ 
ยป: -*, ๕๓๕ 
ยมกปาฏิหาริย, ๙๖๙ 
ยศ,ยศศักดิ์, ๕๒๙, ๕๓๗, ๕๓๙, ๘๙๘, ๙๐๘, ๙๑๔, ๙๒๔, 

๑๐๖๑; -*, ๔๓๕, ๕๗๑; -ได้ด้วยการปฏิบัติ มิใช่เพียง
ปรารถนา, ๓๒๐; -ทาทีพุทธตอยศศักด์ิ, ๗๕๕–๗๕๖; -ผล
กรรม, ๒๗๑ 

ยศศักด์ิ,ยศ, ๑๐๓๙ 
ยอด,ยอดธรรม, ๖๐๖, ๖๒๓, ๖๗๘, ๘๓๕–๘๓๖, ๘๔๖ 
ยอนถาม. ดู ปฏิปุจฉาพยากรณ 
ยอยอาหาร. ดู ไฟธาต ุ
ย่อหย่อน(พระเถระจะนํา), ๖๖๑ 
ยักษ์, ๑๔๒, ๙๗๐, ๙๗๓ 
ยังชีพ,ยังชีวิต, ๖๕๐, ๖๗๘, ดู เล้ียงชีพ,อาชีวะ,สัมมาอาชีวะ

,ทรัพย 
ย่ังยืน, ๙๔, ๑๐๔, ๑๑๓, ๑๓๙ 
ยัญ, ๒, ๖, ๒๖๑, ๒๖๓, ๔๐๐, ๙๔๗, ๙๕๗, ๙๖๙–๙๗๑, ดู 

บูชายัญ; -*, ๒๘๕, ๙๖๗ 



 
ดัชนี  ๑๒๖๙ 

ไม่สันโดษ, ๗๕๕, ดูสันโดษ,อสันตตุฏฐี 
ไม่สุขไม่ทุกข์, ๑๐๓๐, ดู อทุกขมสุข,อุเบกขา 
ไมเห็นแกตัว(ดวยศรัทธาหรือปญญา), ๔๔๐, ๔๙๐, ดู เห็นแก

ตัว,จาคะ,ทาน,อนัตตา 
ไม่เหมาะแก่งาน, ๖๔๙, ดู ควรแกงาน 
ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา, ๑๐๓ 
ยกตนขมผูอ่ืน, ๔๒๓, ๕๗๘, ๖๔๖, ๙๒๑, ๙๔๙, ๑๐๑๖, ดู 

มานะ 
ยกตัวกดเขาไว้, ๒๖๓, ๒๖๙ 
ยกวัตร, ๖๐๐ 
ยถากรรม, ๑๒๘ 
ยถาปจฺจยปวตฺติโต, ๙๘ 
ยถาภูตญาณ, ๔๗๗, ๖๓๒ 
ยถาภูตญาณทัศนะ,ทัสสนะ, ๔๖๐, ๔๙๒, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๑๘–

๕๑๙, ดู ญาณทัศนะ; -เปนที่หมายของสมาธิและเปนไป

เพื่อนิพพิทา, ๗๘๗, ๘๒๕, ๖๓๘–๖๓๙ 
ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ, ๗๗, ๑๐๓ 
ยป: -*, ๕๓๓ 
ยมกปาฏิหาริย, ๙๖๖ 
ยศ,ยศศักดิ์, ๕๒๗, ๕๓๕, ๕๓๗, ๘๙๕, ๙๐๕, ๙๑๑, ๙๒๑, 

๑๐๓๔, ๑๐๕๖; -*, ๔๓๓, ๕๖๙; -ได้ด้วยการปฏิบัติ มิใช่
เพียงปรารถนา, ๓๑๘; -ทาทีพุทธตอยศศักดิ์, ๗๕๒–๗๕๓; 
-ผลกรรม, ๒๗๐ 

ยอด,ยอดธรรม, ๖๐๓, ๖๒๐, ๖๗๕, ๘๓๒–๘๓๓, ๘๔๓ 
ยอนถาม. ดู ปฏิปุจฉาพยากรณ 
ยอยอาหาร. ดู ไฟธาต ุ
ย่อหย่อน(พระเถระจะนํา), ๖๕๘ 
ยักษ์, ๑๔๑, ๙๖๗, ๙๗๐ 
ยังชีพ,ยังชีวิต, ๖๔๗, ๖๗๕, ดู เล้ียงชีพ,อาชีวะ,สัมมาอาชีวะ

,ทรัพย 
ย่ังยืน, ๙๔, ๑๐๔, ๑๑๒, ๑๓๘ 
ยัญ, ๒, ๖, ๒๖๐, ๒๖๒, ๓๙๘, ๙๔๔, ๙๕๔, ๙๖๖–๙๖๘, ดู บูชา

ยัญ; -*, ๒๘๔, ๙๖๔ 
ยัญพิธี, ๘, ๔๐๕ 
ยับย้ังไมตอบ. ดู ฐปนะ 
ยา,ยารักษาโรค, ๕๑๖, ๖๔๗, ๖๕๑, ๖๖๗, ๘๓๐, ๘๕๓, ๘๕๘, 

๙๓๓, ๑๐๐๐, ดู เภสัช,คิลานเภสัช,ปจจัยส่ี 
ยากจน,ยากไร, ๒๔๒, ๔๐๗, ๕๔๗, ๗๓๓, ๖๗๖–๖๗๙, ดู 

ทรัพย; -ความจนเปนทุกในโลก และเปนเหตุสําคัญอยาง

หน่ึงของอาชญากรรม, ๗๕๒; -ในปจจยาการทางสังคม, 
๒๑๑; -หนาท่ีผูปกครองอยางหนึ่งคือ แกไมใหมีความ

ยากจนระบาด หาทางใหคนมีทรัพยโดยขยัน(อ), ๗๕๒ 
ยาง(ภักษาเดียรถีย์), ๖๗๕ 
ยาจโยคะ: -*, ๙๐๖ 
ยาถาวสมาธ:ิ -*, ๗๘๐ 

ยาถาวะ, ๕๐๕ 
ยาน,ยานพาหนะ, ๕๓๒, ๗๕๘, ๗๘๑; -สมยาน/วิปสสนายาน, 

๔๔๕, ๔๔๙ 
ยาพิษ, ๖๖๕; -*, ๗๒๓ 
ยาม, ๓๑๘, ๔๕๗ 
ยามา: -*, ๙๕๒ 
ยาเสพติด, ๑๐๐๕, ดู เสพติด,ส่ิงเสพติด 
ยิง(อุปมา), ๘๔๐ 
ยินดี, ๖๔๐, ๖๗๓, ๑๐๔๖ 
ยินดียินราย, ๖๒๖, ๑๐๓๐, ดู ติดใจ,ขัดใจ,รับรู,อายตนะ

,อารมณ 
ยึดติด,ยึดติดถือมั่น, ๑๐๐, ๑๑๘, ๑๒๖, ๑๓๗ 
ยึดติด,ยึดถือ,ยึดติดถือมั่น,ยึดม่ันถือม่ัน, ๑๓๔, ๔๙๐, ๕๓๐, 

๕๓๘, ๕๘๓, ๖๒๙, ๘๕๐, ๘๗๗, ๗๔๖–๗๔๗, ๗๖๖–๗๖๘, 
๗๗๐, ดูอุปทาน,อภินิเวส, ดู อุปาทาน,อภินิเวส; -กับระดับ
จิตตางๆกันของอริยบุคคล, ๔๙๕; -ความยึดติดถือกับผล

กรรม, ๒๗๔; -ความยึดมั่นเกี่ยวกับอัตตา การถืออัตตาไม
มีเลยที่จะไมกอทุกข, ๔๙๙, ๕๐๓; -ความยึดมั่นในความไม
ยึดมั่น, ๗๔๘; -ความหมายแงหนึ่ง, ๘๖๒; -ชีวิตแหงความ
ยึดมั่นถือมั่น, ๑๖๘; -ดับความยึดมั่นภาพอัตตา ไมใชดับ

อัตตา, ๕๐๕; -ธรรมท้ังปวงไมควรถือมั่น(อ), ๔๙๓; -ธรรม
มิใช่สําหรับยึดถือไว้, ๕๓๑; -อาจเกิดจากปฏิบัติศีลผิด, ๖๔๑ 

ยึดถือ, ๙๕, ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๓๘ 
ยึดเหน่ียว(หลักของชาวพุทธ), ๖๘๒ 
ยืน, ๑๐๔๖ 
ยุคนัทธสมถวิปสสนา, ๔๕๘ 
ยุคสมัย, ๘๗๑ 
ยุง, ๖๔๖ 
ยุ้งฉาง, ๕๓๖, ๗๖๒ 
ยุติธรรม, ๗๓๕ 
ยุทธวิธี (=ฤทธิ์): -*, ๘๐๑ 
เยนกามังคม(พระอรหันต), ๓๗๖ 
เย่อหย่ิง(ผลกรรม), ๒๘๓ 
เยาว์, ๖๕๖, ๗๕๘ 
เยาวชน, ๖๗๗, ๑๐๖๖ 
แยกธาตุ, ๖๕๓ 
แยกแยะ, ๖๒๙, ๖๓๒, ๖๖๐, ๖๖๑, ดู จําแนก,วิภัชชวาท; -*, 

๖๘๐ 
แยกแยะตอบ. ดู วิภัชชพยากรณ 
แยบคาย ,ทําในใจ-พิจารณา. ดู โยนิโสมนสิการ 
โยคเกษม, ๑๕๐, ๔๖๙, ๘๑๔; -*, ๙๘๔ 
โยคเกษมธรรม: -*, ๑๐๐๙ 
โยควิธี, ๖๘๖ 
โยคะ, ๖๙, ๕๖๖; -*, ๘๑๖ 
โยนิ(ความหมายศัพท), ๖๒๑ 
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โยนิโส, ๖๒๑, ๖๒๓; -*, ๖๔๐ 
โยนิโส ปฏิสงฺขา: -*, ๑๐๓๖ 
โยนิโส มนสิการ: -เปนปทัฏฐานของกุศลธรรม.  
โยนิโสปฏิสังขา: -*, ๖๔๗, ๙๙๘ 
โยนิโสมนสิการ, ๑๓๙, ๖๔๗, ๖๕๐, ๖๕๓, ๖๖๕, ๖๗๖, ๖๗๗, 

๖๘๐, ๖๘๒, ๖๘๓, ๖๘๔, ๖๙๑, ๗๐๒, ๘๒๔, ๘๖๖, ๘๗๔, 
๘๗๕; -กับการเกิดกรุณา, ๘๙๑; -กัลยาณมิตรมีหน้าที่ช่วย
ปลุกโยนิโสมนสิการและขอบเขตที่ช่วยได้, ๖๒๑; -การทํา
หน้าที ่สกัดและแย่งบทบาทกับอวิชชาตัณหา หักล้าง
ความคิดสนองตัณหา, ๖๓๓; -การที่โยนิโสมนสิการเปนตัว
ชี้ขาดและเปนความหมายของการพึ่งตน, ๖๒๒; -ขอบเขต

ความหมายและความเปนปจจัยแกกันกับศรัทธา/ผลท่ีตาง

กับศรัทธา, ๖๒๑; -ความแตกต่างจากปัญญา 
ความสัมพันธ์กับปัญญาและลักษณะการทํางานของ
โยนิโสมนสิการ, ๖๒๓; -ความสัมพันธกับสัมมาสังกัปปะ 

สัมมาทิฏฐิ และศีล, ๖๔๑; -ความหมายและความเปนปจจัย
แหงสัมมาทิฏฐิ, ๙๐๗; -ตัวอยางในคัมภีรแสดงการใชใน

ลักษณะตาง ๆ, ๖๒๕; -ตัวอยางในปญหาทางการศึกษา

สมัยใหม, ๖๒๖; -ตัวอยางผลดีในการใชพิจารณาความตาย, 
๖๒๘; -ถ้าขาดโยนิโสมนสิการจะปฏิบัติธรมเขวได้ทุกตอน 
เช่น ถือศีลวัตรผิด, ๖๒๐; -ทําให้คนพ้นอํานาจตัณหาและ
อิทธิพลของสังคม/มองเลยสังคมไปถึงธรรมชาติ, ๖๓๔; -

ทําใหพระพุทธเจาบรรลุ อนุตร วิมุตติ, ๙๙๙; -ธรรมที่ทุก

คนควรโยนิโสมนสิการ, ๕๑; -ธรรมมีอุปการะมาก๙ ถึง

วิมุตติ มีโยนิโสมนสิการเปนมูล, ๑๐๐๕; -ใน

กระบวนการพัฒนาปญญาหรือกระบวนการธรรมแหง

การศึกษา โดยเฉพาะเปนจุดเริ่มของการศึกษา(อ), ๕๘๔; -
ในการฝึกให้เกิดฉันทะ, ๒๐๕; -ในหลักพระรัตนตรัยและ
การดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๔๑; -เป็นตัวนําสู่โลกกุตร
สัมมาทิฏฐิซึ่งให้ถึงจุดหมายของพุทธศาสนา, ๕๑๙; -

เปนบุพภาคของปญญา; -*, ๘๘๗; -เปนปทัฏฐานของกุศล
ธรรม, ๔๖; -เปนสมุฏฐานของฉันทะ และในกระบวนธรรม
แหงการเกิดฉันทะ, ๕๘; -เปนสวนที่ปลอยใหผูศึกษาเปน

อิสระในการใชปญญาของเขาเอง, ๕๘๘; -พึงใชในการ

ดําเนินชีวิตทุกสวนทุกเวลา, ๖๑๙; -มีความหมายเทากับเปน
การบําเพ็ญวิปสสนาเปนตัวทําใหวิปสสนาตางจากสมถะ 

และการรวมงานกับสติในการเจริญวิปสสนา, ๖๒๔; -โยนิโส
ปฏิสังขา เป็นไวพจน์หนึ่ง, ๙๐๑; -สามแบบอาจใช้เป็น
พื้นตรวจสอบภูมิปัญญาของบุคคล, ๖๓๘; -อัจฉริย
บุคคลเช่นพระพุทธเจ้าใช้โยนิโสมนสิการอย่างเดียว
หยั ่งรู ้สัจธรรมได้, ๕๒๑, ดู ปจจัยของสัมมาทิฏฐิ

,สัมมาทิฏฐ,ิปรโตโฆสะ,กัลยาณมิตร 
โยนิโสมนสิการพหุล: -*, ๖๒๓ 
โยนิโสสัมมัปปธาน, ๖๑๙ 
โยนิโสอุปปริกขา, ๔๖; -*, ๖๓๐ 

รกชัฎ(ใครสาง), ๘๒๔ 
รกชัฏ, ๑๓๘ 
รถ, ๙๖, ๑๔๖ 
รถ,รถยนต์,รถประจําทาง, ๖๓๐, ๖๔๖, ๗๘๘ 
รถไร้เสียง(อุปมา), ๔๘๗ 
รมไม, ๖๕๑ 
รมเย็น, ๕๓๕ 
รวงขาว(ในอุปมา), ๖๒๓ 
รวม(มีสวนรวม). ดู พระสงฆ 
รวมมือ, ๕๔๐, ๗๔๖ 
รวมสุขรวมทุกข,มิตร, ๕๗๕–๕๗๖ 
รวย, ๗๔๘, ดู ทรัพย,ยากจน 
รส, ๒๖, ๓๐, ๓๓, ๖๘, ๙๖, ๑๑๔, ๑๒๗, ๒๖๔, ๔๖๕, ๔๖๙, 

๔๗๑, ๕๐๖, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๘๓, ๙๗๙, ๙๘๕, 
๙๙๓–๑๐๐๐, ๑๐๒๖–๑๐๒๗, ๑๐๕๐–๑๐๕๒; -*, ๔๓๓, 
๙๗๙; -ในอนาคต พระจะเห็นแก่รสเลิศ ทําอเนสนา, ๖๕๙; 
-รส ๒ อย่าง, ๖๖๗; -รสของกาม, ๑๐๒๙; -รสคือกิจของ
สมาธ,ิ ๘๒๕; -รสอรอยของโลก, ๑๐๒๔ 

รสฉันทะ, ๙๗๙ 
รสชาติ, ๖๗๖ 
รสตัณหา, ๑๗๒; -*, ๖๔๗ 
รสสัญเจตนา, ๒๗ 
รสสัญญา, ๒๖, ๓๗ 
รอน, ๖๘๕ 
ร้อน,ร้อนแดด,ร้อนเป็นไฟ, ๖๔๖, ๖๕๐–๖๕๑ 
รอยกรอง(ธรรมวินัย): -*, ๖๕๙ 
รอยเทาโค(อุปมา), ๖๕๑ 
รอยเท้าช้าง(อุปมา), ๖๐๓, ๗๖๐, ๘๔๖; -*, ๘๓๒ 
ร้อยปี, ๖๗๓ 
ระฆัง(อุปมา), ๘๒๐ 
ระดมความเพียร(=วิริยารัมภะ), ๗๕๗, ๘๐๑, ๘๓๖, ๖๔๘–

๖๕๐, ดู เพียร วิริยะ 
ระดมทุกข(ปฏิกิริยาตอกาม), ๑๐๖๕ 
ระดมแรง, ๖๖๙–๖๗๐ 
ระดับ: -ระดับของสมาธิ, ๗๘๐; -ศรัทธาเปนคุณธรรมเดนระดับ

เบ้ืองตน, ๖๘๒ 
ระบบ, ๕๒๐, ๕๒๕, ๕๒๗, ๕๒๙, ๖๓๒, ๘๗๑, ๘๗๓, ๘๗๘, 

๙๒๑, ๙๓๖, ๑๐๔๗, ๑๐๕๙, ๕๑๖–๕๑๗, ดู วินัย; --

จุดหมายของระบบชีวิต. ดูอัตถะ,อรรถะ; -ฐานะของศรัทธา
ในระบบของพุทธธรรม/ระบบแหงมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๒, 
๕๘๗–๕๘๙; -บุคคลกับเสรีภาพหรือเปนทาสของระบบ, 
๖๙๙; -ฝกตามระบบการศึกษาของไตรสิกขาแลว ระบบการ
ดําเนินชีวิตกลายเปนระบบของมรรค, ๘๖๙; -ระบบการ

ครองชีวิตแบบพุทธ ระบบจริยธรรมแบบพุทธหรือระบบ

พุทธจริยธรรม. ดู พรหมจรรย,มรรค; -ระบบการศึกษา

๑๒๗๐  พุทธธรรม 

 

รวมงานกับสติในการเจริญวิปสสนา, ๖๒๗; -โยนิโสปฏิสัง
ขา เป็นไวพจน์หนึ่ง, ๙๐๔; -สามแบบอาจใช้เป็นพื้นที่
ตรวจสอบภูมิปัญญาของบุคคล, ๖๔๑; -อัจฉริยบุคคล
เช่นพระพุทธเจ้าใช้โยนิโสมนสิการอย่างเดียวหยั่งรู้สัจ
ธรรมได้, ๕๒๓ 

โยนิโสมนสิการ: -ถ้าขาดโยนิโสมนสิการจะปฏิบัติธรมเขวได้ทุก
ตอน เช่น ถือศีลวัตรผิด, ๖๒๓ 

โยนิโสมนสิการ: -ตัวอยางในปญหาทางการศึกษาสมัยใหม, 
๖๒๙ 

โยนิโสมนสิการพหุล: -*, ๖๒๖ 
โยนิโสสัมมัปปธาน, ๖๒๒ 
โยนิโสอุปปริกขา, ๔๖; -*, ๖๓๓ 
รกชัฎ(ใครสาง), ๘๒๗ 
รกชัฏ, ๑๓๙ 
รถ, ๙๖, ๑๔๗ 
รถ,รถยนต,์รถประจําทาง, ๖๓๓, ๖๔๙, ๗๙๑ 
รถไร้เสียง(อุปมา), ๔๘๙ 
รมไม, ๖๕๔ 
รมเย็น, ๕๓๗ 
รวงขาว(ในอุปมา), ๖๒๖ 
รวม(มีสวนรวม). ดู พระสงฆ 
รวมมือ, ๕๔๒, ๗๔๙ 
รวมสุขรวมทุกข,มิตร, ๕๗๗–๕๗๘ 
รวย, ๗๕๑, ดู ทรัพย,ยากจน 
รส, ๒๖, ๓๐, ๓๓, ๖๘, ๙๖, ๑๑๔, ๑๒๘, ๒๖๕, ๔๖๗, ๔๗๑, 

๔๗๓, ๕๐๘, ๖๙๒, ๗๐๕, ๗๕๓, ๗๕๘, ๗๘๖, ๙๘๒, ๙๘๘, 
๙๙๖–๑๐๐๓, ๑๐๓๑–๑๐๓๒, ๑๐๕๕–๑๐๕๗; -*, ๔๓๕, 
๙๘๒; -ในอนาคต พระจะเห็นแก่รสเลิศ ทําอเนสนา, ๖๖๒; 
-รส 2 อย่าง, ๖๗๐; -รสของกาม, ๑๐๓๔; -รสคือกิจของ
สมาธ,ิ ๘๒๘; -รสอรอยของโลก, ๑๐๒๙ 

รสฉันทะ, ๙๘๒ 
รสชาติ, ๖๗๙ 
รสตัณหา, ๑๗๓; -*, ๖๕๐ 
รสสัญเจตนา, ๒๗ 
รสสัญญา, ๒๖, ๓๗ 
รอน, ๖๘๘ 
ร้อน,ร้อนแดด,ร้อนเป็นไฟ, ๖๔๙, ๖๕๓–๖๕๔ 
รอยกรอง(ธรรมวินัย): -*, ๖๖๒ 
รอยเทาโค (อุปมา), ๖๕๔ 
รอยเท้าช้าง (อุปมา), ๖๐๖, ๗๖๓, ๘๔๙; -*, ๘๓๕ 
ร้อยปี, ๖๗๖ 
ระฆัง(อุปมา), ๘๒๓ 
ระดมความเพียร(=วิริยารัมภะ), ๗๖๐, ๘๐๔, ๘๓๙, ๖๕๑–

๖๕๓, ดู เพียร วิริยะ 
ระดมทุกข(ปฏิกิริยาตอกาม), ๑๐๗๐ 
ระดมแรง, ๖๗๒–๖๗๓ 

ระดับ: -ระดับของสมาธิ, ฏ, ๗๘๓; -ศรัทธาเปนคุณธรรมเดน
ระดับเบ้ืองตน, ๖๘๕ 

ระบบ, ๕๒๒, ๕๒๗, ๕๒๙, ๕๓๑, ๖๓๕, ๘๗๔, ๘๗๖, ๘๘๑, 
๙๒๔, ๙๓๙, ๑๐๕๒, ๑๐๖๔, ๕๑๘–๕๑๙, ดู วินัย; --

จุดหมายของระบบชีวิต. ดูอัตถะ,อรรถะ; -ฐานะของศรัทธา
ในระบบของพุทธธรรม/ระบบแหงมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๕, 
๕๘๙–๕๙๒; -บุคคลกับเสรีภาพหรือเปนทาสของระบบ, 
๗๐๒; -ฝกตามระบบการศึกษาของไตรสิกขาแลว ระบบ

การดําเนินชีวิตกลายเปนระบบของมรรค, ๘๗๒; -ระบบ

การครองชีวิตแบบพุทธ ระบบจริยธรรมแบบพุทธหรือ

ระบบพุทธจริยธรรม. ดู พรหมจรรย,มรรค; -ระบบ

การศึกษาสําหรับปฏิบัติธรรมที่ผอนลงมา. ดู บุญกิริยา; -

ระบบการศึกษาสําหรับสรางอารยชน. ดู มรรค,ไตรสิกขา; -
ระบบตาง ๆ ในโลกอาจเคล่ือนคลาดไดเพระมนุษยออน

วอนเทวดา, ๙๕๙; -ระบบธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมด. ดู 

มรรค; -ระบบปฏิบัติธรรมเต็มรูป. ดู ไตรสิกขา; -ระบบ

ระบอบเกิดจากกรรม, ๒๗๖; -วินัยคือระบบระเบียบ, ๒๕๗, 
๗๒๕, ๘๗๔, ๘๘๑, ๙๓๖–๙๔๐, ๕๔๘–๕๕๐ 

ระบบกลาง(ภาคปฏิบัติ=ไตรสิกขา), ๘๗๐ 
ระบบการแกปญหา(ดานนอกคูกับดานใน, ๘๗๔ 
ระบบการครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย), ๕๓๕, ๘๘๐ 
ระบบการทางสังคม(วินัย), ๕๔๙ 
ระบบการเนินชีวิตท่ีดีงาม(พรหมจรรย/มรรค), ๕๓๗, ๘๗๐, 

๘๗๒ 
ระบบการปกครอง(วินัย), ๕๔๙ 
ระบบการปฏิบัติธรรม, ๕๓๗, ๕๔๖ 
ระบบการเผาผลาญ. ดู ไฟธาต ุ
ระบบการฝกปรือคุณธรรมในจิตใจ, ๙๔๓ 
ระบบการฝกอบรม(ไตรสิกขา), ๘๗๐ 
ระบบการเมือง(อันใดไปกันไดกับพุทธ), ๗๕๕ 
ระบบการศึกษาอบรม, ๕๖๗, ๖๒๒, ๘๗๐, ๕๔๕–๕๕๘ 
ระบบการหายใจ, ๘๑๖ 
ระบบของพุทธธรรม, ๕๘๙ 
ระบบของสังคม,ระบบทางสังคม, ๔๐๙, ๕๔๙, ๕๘๒, ๗๓๘ 
ระบบแขงขัน(กับฉันทะ): -*, ๑๐๒๐ 
ระบบความคิด,ระบบคําสอน(=วาทะ), ๖๖๓ 
ระบบความประพฤติ, ๗๑๔ 
ระบบความสัมพันธทางสังคม, ๙๔๓ 
ระบบงาน(ตัณหากับฉันทะ), ๙๙๕ 
ระบบจริยธรรม(มรรค/พรหมจรรย), ๕๓๖, ๗๒๐, ๘๕๖, ๘๗๐ 
ระบบชีวิต, ๘๘๑; -ของอารยชน, ๙๔๑; -แบบชุมชนอิสระของ

สงฆ, ๔๐๙, ๕๘๑–๕๘๓; -ภิกษุตองรับผิดชอบตอสวนรวม, 
๗๙๖; -ระบบชีวิตแบบพุทธ, ๙๓๗, ๙๔๐, ๙๖๓ 

ระบบชุมชน, ๘๘๑ 
ระบบบริหารราชการ, ๘๗๔ 
ระบบแบบแผน, ๘๗๔, ๗๐๑ 



 
ดัชนี  ๑๒๗๑ 

สําหรับปฏิบัติธรรมท่ีผอนลงมา. ดู บุญกิริยา; -ระบบ

การศึกษาสําหรับสรางอารยชน. ดู มรรค,ไตรสิกขา; -ระบบ
ตาง ๆ ในโลกอาจเคลื่อนคลาดไดเพระมนุษยออนวอน

เทวดา, ๙๕๖; -ระบบธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมด. ดู มรรค; -
ระบบปฏิบัติธรรมเต็มรูป. ดู ไตรสิกขา; -ระบบระบอบเกิด
จากกรรม, ๒๗๕; -วินัยคือระบบระเบียบ, ๒๕๖, ๗๒๒, 
๘๗๑, ๘๗๘, ๙๓๓–๙๓๗, ๕๔๖–๕๔๘ 

ระบบกลาง(ภาคปฏิบัติ=ไตรสิกขา), ๘๖๗ 
ระบบการแกปญหา(ดานนอกคูกับดานใน), ๘๗๑ 
ระบบการครองชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย), ๕๓๓, ๘๗๗ 
ระบบการทางสังคม(วินัย), ๕๔๗ 
ระบบการเนินชีวิตท่ีดีงาม(พรหมจรรย/มรรค), ๕๓๕, ๘๖๗, 

๘๖๙ 
ระบบการปกครอง(วินัย), ๕๔๗ 
ระบบการปฏิบัติธรรม, ๕๓๕, ๕๔๔ 
ระบบการเผาผลาญ. ดู ไฟธาตุ 
ระบบการฝกปรือคุณธรรมในจิตใจ, ๙๔๐ 
ระบบการฝกอบรม(ไตรสิกขา), ๘๖๗ 
ระบบการเมือง(อันใดไปกันไดกับพุทธ), ๗๕๒ 
ระบบการศึกษาอบรม, ๕๖๕, ๖๑๙, ๘๖๗, ๕๔๓–๕๕๖ 
ระบบการหายใจ, ๘๑๓ 
ระบบของพุทธธรรม, ๕๘๗ 
ระบบของสังคม,ระบบทางสังคม, ๔๐๗, ๕๔๗, ๕๘๐, ๗๓๕ 
ระบบแขงขัน(กับฉันทะ): -*, ๑๐๑๖ 
ระบบความคิด,ระบบคําสอน(=วาทะ), ๖๖๐ 
ระบบความประพฤติ, ๗๑๑ 
ระบบความสัมพันธทางสังคม, ๙๔๐ 
ระบบงาน(ตัณหากับฉันทะ), ๙๙๒ 
ระบบจริยธรรม(มรรค/พรหมจรรย), ๕๓๔, ๗๑๗, ๘๕๓, ๘๖๗ 
ระบบชีวิต, ๘๗๘; -ของอารยชน, ๙๓๘; -แบบชุมชนอิสระของ

สงฆ, ๔๐๗, ๕๗๙–๕๘๐; -ภิกษุตองรับผิดชอบตอสวนรวม, 
๗๙๓; -ระบบชีวิตแบบพุทธ, ๙๓๔, ๙๓๗, ๙๖๐ 

ระบบชุมชน, ๘๗๘ 
ระบบบริหารราชการ, ๘๗๑ 
ระบบแบบแผน, ๘๗๑, ๖๙๘ 
ระบบปฏิบัติการ, ๘๗๘ 
ระบบปฏิบัติธรรม. ดู ระบบการปฏิบัติธรรม 
ระบบพ้ืนฐาน(มรรค), ๕๑๖–๕๑๗ 
ระบบวิธีการ: -วิธีประพฤติปฏิบัติ(มรรคและขยายจากมรรค), 

๕๑๕, ๕๓๔, ๘๕๓, ๕๒๑–๕๒๔ 
ระบบเศรษฐกิจ (อันใดไปไดกับพุทธ), ๕๔๗, ๗๕๓ 
ระบบสังคม, ๕๔๗, ๘๗๘ 
ระบบแหงเหตุผล, ๘๗๓ 
ระบอบ(สามัคคีธรรม/ราชาธิปไตย), ๗๕๓ 
ระบอบการปกครอง, ๙๔๒ 

ระบาย(ทุกข), ๑๑๕, ๑๐๖๕ 
ระเบียบ, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖, ๕๕๒, ๖๔๑, ๘๗๘, ๘๘๔, ๙๑๔, ดู 

วินัย,ศีล; -คิดมีระเบียบ/ไมเปนระเบียบ, ๖๑๙, ๖๒๑–๖๒๓, 
๖๒๕–๖๒๖; -ศีลเปนระเบียบกลาง, ๖๔๑ 

ระเบียบขอบังคับ. ดู ศีล,วินัย,สิกขาบท,บัญญัติ 
ระเบียบวินัย, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖, ๕๗๐, ๗๒๒, ๗๔๕, ดู วินัย; -

การพัฒนาดานระเบียบวินัย, ๘๗๗; -ความจําเปนที่ตองมี, 
๖๙๘; -อธิศีลสิกขา, ๘๖๘ 

ระเบียบสังคม, ๕๔๗, ดู วินัย 
ระลึก,ระลึกได. ดู สต;ิ -*, ๗๖๓ 
ระลึกชอบ. ดู สัมมาสต ิ
ระลึกชาติได, ๒๗๗, ๗๘๘, ๙๔๕, ดู ปุพเพนิวาสานุสติญาณ 
ระแวง, ๖๕๖, ๘๖๐, ๑๐๖๔ 
รัก, ๖๕๗, ๗๕๘, ๗๙๘, ๑๐๕๔, ดู เมตตา,สิเนหะ,ราคะ; - 

เมตตากับรักอกุศล และของพอแม, ๑๐๐๑–๑๐๐๓; -

ตัวอยางอริยสาวกที่รักภักดีมั่น, ๗๒๘; -ทุกคนรักสุข

เกลียดทุกขเหมือนกัน, ๘๗๐; -มีแต่ความรักในพระศาสดา=
มีตาเดียว, ๖๐๑; -รักเกิดจากโทสะ โทสะเกิดจากรัก, ๖๐๐; -
รักในตถาคต และเมื่อศรัทธากลายเปนรักบุคคล, ๕๙๙–
๖๐๑; -รักในตถาคต และเม่ือศรัทธากลายเปนรักบุคคล(อ), 
๔๑๔; -อานิสงฆเมตตา, ๖๕๓ 

รักดี,รักธรรม, ๙๗๘, ๑๐๒๑, ดู กุศลฉันทะ,ธรรมฉันทะ,ฉันทะ; 
-*, ๑๐๒๒ 

รักษา, ๑๒๓, ๕๓๖, ๖๘๓, ๗๖๒ 
รักษาทรัพย, ๗๔๑–๗๔๒ 
รักษาโรค, ๗๓๔, ดู แพทย; -*, ๙๕๐ 
รักษาศีล,รักษาอุโบสถ: -*, ๘๖๕ 
รักสัจจะ, ๖๘๑, ดู ธรรมฉันทะ,ฉันทะ 
รัง(ผึ้ง), ๗๓๐ 
รัฏฐาธิบดี, ๑๔๑ 
รัฐ, ๑๒๕, ๕๗๑, ๑๐๒๖, ๗๕๑–๗๕๓ 
รัฐศาสตร: -*, ๖๓๗ 
รัตตัญู(เอตทัคคะ): -*, ๓๖๘ 
รัตนตรัย. ดูพระรัตนตรัย 
รัตนะ๗(จักรพรรดิ), ๑๐๒๗ 
รับใช, ๕๔๐, ๕๖๑, ๗๓๔, ดู ไวยาวัจจกรรม; -*, ๗๔๕ 
รับประทานอาหาร(กับสภาพจิต), ๑๐๕๑ 
รับผิดชอบ, ๖๕๖, ๗๐๐, ๕๔๐–๕๔๑, ๗๑๕–๗๑๖, ๗๔๖–๗๔๙, 

๗๙๘–๘๐๐, ดูกรรม,กัมมัสสกตาญาณ,วินัย; -การหวังพึ่ง

เทวดาส่ิงศักด์ิสิทธิ์และลัทธิหลักกรรมตาง ๆ แสดงการที่

คนพยายามเล่ียงหนีความรับผิดชอบ, ๘๖๐, ๘๖๓; -ความ
สํานึกรับผิดชอบตอการกระทําตามหลักกัมมัสสกตาญาณ=

โลกียสัมมาทิฎฐิ, ๕๖๙, ๘๗๗, ๕๘๓; -เจตนารมณอยาง

หนึ่งของวินัย/ศีลคือความรับผิดชอบตอสวนรวม/สังคม, 
๘๖๘, ๘๖๙, ๘๗๘, ๙๒๙, ๗๙๒–๗๙๓; -เปนคุณคาอยาง
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หน่ึงของหลักกรรม, ๓๑๖; -พระอรหันตนําในความ

รับผิดชอบตอสวนรวม, ๓๙๙; -อุเบกขาคือทาทีเพื่อใหคน

อ่ืนรูจักรับผิดชอบตนเอง, ๗๐๐ 
รับฟงผูอื่น, ๖๘๐ 
รับรู, ๗๖๘, ๗๗๔, ๘๔๕, ดูผัสสะ,โยนิโสมนสิการ; -*, ๕๒๐; -

การรับรูโดยมีโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการ/การรับรู

ดวยปญญาและลักษณะ, ๕๘๗, ๖๕๓, ๖๗๖–๖๗๗ 
รากเงา,รากเหงา. ดู มูล 
ราคจริต,ราคจริยา, ๘๐๖–๘๐๙ 
ราคะ, ๓๓๕, ๓๗๑, ๓๘๕, ๓๘๖, ๓๘๗, ๓๙๕, ๔๒๔, ๔๓๐, 

๔๓๔, ๔๖๔, ๕๓๒, ๕๗๑, ๖๐๑, ๖๐๒, ๖๔๔, ๖๗๗, ๗๐๒, 
๗๐๔, ๗๖๑, ๗๖๕, ๘๐๗, ๘๘๕, ๙๔๗, ๙๕๕, ๑๐๐๓, 
๑๐๒๖, ๑๐๒๘, ๑๐๖๒, ๕๔๐–๕๔๑, ๕๔๓–๕๔๔, ๗๖๘–
๗๖๙, ดูโลภะ,อกุศลมูล,กิเลส; -*, ๔๓๕, ๖๕๐, ๗๐๖; -กับ
อริยบุคคล, ๔๐๙, ๔๑๑; -ครอบงําใจ บังปญญา, ๓๖๕; -เจ
โตวิมุตติ/สมถะระงับราคะ, ๔๒๙; -ดับไมเหลือในเจโต

วิมุตติปญญาวิมุตติ(อ), ๔๓๖; -ตรวจสอบตถาคต, ๕๙๗; -
บุคคลโสดาบันไม่มีราคะแรงขนาดให้ถึงอบาย, ๘๙๗; -เปน
ตัวกาม(อ), ๑๐๓๐; -เปนไวพจนของตัณหา, ๙๗๘; -เปน

ศัตรูของเมตตา, ๑๐๐๒; -โยนิโสมนสิการทําใหราคะไมเกิด, 
๖๒๑ 

ราคักขัย(นิพพาน), ๔๐๑ 
ราคานุสัย, ๑๖๘, ๓๗๔, ๔๖๗ 
รางกระดูก(อสุภะ): -*, ๘๐๕ 
รางกาย, ๖๙, ๘๖, ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๔๗, ๒๓๑, ๗๔๕, ๗๕๐, 

๗๕๗, ๗๖๕, ๗๗๒, ๘๔๐, ๘๖๐, ๘๗๐, ๘๙๘, ๑๐๕๒, 
๖๔๖–๖๔๙, ดู กาย; -*, ๘๓๕; -กายจิตสัมพันธ สมาธิชวย
สุขภาพและแกโรค, ๗๘๙; -กายเหนื่อยจิตก็ฟุง กายสงบจิต
ก็เปนสมาธิได, ๗๘๑–๗๘๒; -กายเหนื่อยจิตก็ฟุ้ง การสงบ
จิตก็เป็นสมาธิได้, ๗๘๗, ๗๙๖; -การใหผลของกรรม, 
๒๗๒; -ความหิวและพฤติกรรมในการกิน, ๙๙๔–๑๐๐๐; -
ความใหญ่มิใช่วัดด้วยกาย, ๕๗๑; -ชําระใหสบายกอนเจริญ
กรรมฐาน, ๘๑๐; -ชําระใหสบายกอนเจริญกรรมฐาน(อ), 
๘๓๕; -ถึงป่วยกาย ก็อย่าให้ใจป่วย, ๗๗๒; -ถึงเห็นก็ไม่ชื่อ
ว่าเห็นพระพุทธเจ้า, ๖๐๐; -ในกายคตาสติและจตุธาตุววัฎ
ฐาน, ๘๐๕; -เปนจุดกําหนดอยางหน่ึงของสต,ิ ๗๖๕, ๗๗๒; 
-พระอรหันต์ไม่ติดใจห่วง, ๓๙๘; -รางกายกับบัญญัติวา

รางกาย, ๓๑๔; -ศีล(ขอ ๑)มีสาระคือ ไมประทุษราย

เบียดเบียนชีวิตรางกาย, ๕๔๐; -ศีล(ขอ๑)มีสาระคือ ไม

ประทุษรายเบียดเบียนชีวิตรางกาย, ๗๒๔; -สติชวยรางกาย
ได, ๗๖๔; -อุปมานิวรณ์และโพชฌงค์อาศัยอาหาร, ๖๑๙ 

รางวัล, ๗๑๘, ๗๙๗, ๑๐๒๑, ๑๐๑๑–๑๐๑๓ 
ราชการ, ๗๔๑, ๗๔๓, ๗๖๔, ๑๐๒๗, ๑๐๔๔; -*, ๙๖๔ 
ราชกิจ, ๑๔๙ 
ราชฎร,ราษฎร, ๗๕๓, ๑๐๒๒, ๑๐๒๗ 

ราชธานี, ๑๐๒๖ 
ราชบริษัท, ๙๔๗ 
ราชบุรุษ: -*, ๕๘๐ 
ราชประเพณี, ๘๗๑; -*, ๖๓๗ 
ราชพล,ี ๗๔๓; -*, ๙๖๔ 
ราชสกุล, ๗๑๒ 
ราชสมบัติ, ๑๔๑, ๙๑๒, ๑๐๒๒ 
ราชสังคหวัตถุ(๔), ๘๗๑; -*, ๕๔๗ 
ราชสีห์(อุปมา), ๕๗๑ 
ราชอาณาเขต, ๑๐๒๗ 
ราชอาณาจักร, ๘๗๑ 
ราชอํานาจ, ๑๐๒๗, ๑๐๓๓ 
ราชา, ๑๔๑, ๕๗๓, ๕๙๙, ๖๗๔, ๗๒๕, ๗๔๓, ๗๔๕, ๗๓๗–

๗๔๑, ดูกษัตริย; -การเกิดมหาชนสมมตในวิวัฒนาการของ
สังคม, ๘๗๖; -ความหมายของธัมมัญูในแงของราชา(อ), 
๖๓๗; -แปลวาผูยังประชาราษฎรใหยินดีดวยสังคหวัตถุ4(

อ), ๖๐๔; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; -สุขนอยกวา

พระพุทธเจา, ๑๐๓๓–๑๐๓๔ 
ราชาธิปไตย, ๒, ๗๕๓ 
ราตรี(อุปมา), ๘๒๗ 
ราตรีเดียวเจริญ/ประเสริฐ, ๓๑๘; -*, ๖๕๕ 
ร่านรน, ๒๖๓ 
รายได้-รายจ่าย, ๗๔๑, ๗๔๔, ๑๐๔๔ 
ราเริง, ๘๓๖, ดูเบิกบาน 
ราวป่า, ๖๗๔, ดู ปา 
ราษฎร,ราษฎร. ดูประชาชน 
ราหุล, ๑๔๗ 
รํา, ๖๗๕ 
รํ่ารวย, ๑๔๑ 
ริมฝปากบน(อานาปานสติ), ๘๑๙ 
ริษยา, ๒๖๓, ๒๘๓, ๔๓๔, ๕๗๐, ๖๔๖, ๖๗๘, ๘๖๐, ๑๐๒๑, 

๑๐๓๑, ๑๐๖๔, ดูอิสสา,อรติ 
ร่ืนรมย์, ๔๖๙, ๖๔๔, ๖๔๗, ๖๕๑ 
ร่ืนเริง(พระกับชาวบ้าน), ๕๗๘ 
รุกขมูล: -*, ๔๓๖, ๖๗๒, ๙๒๑ 
รุจิ(ไวพจนของทิฏฐิ), ๔๗, ๕๙๓–๕๙๔; -*, ๖๙๐ 
รุนแรง,ความ(อาจเกิดจากฉันทะได), ๑๐๒๑; -*, ๑๐๑๖ 
รู,ความ(=ความรู), ๖๗๖, ๙๘๕; -กิจกรรมทางจิตปญญา, 

๘๗๘; -ข้ันโลกียะและโลกุตระ, ๕๘๓; -ชีวิตเคล่ือนไหวตอง
อาศัยความรู, ๑๐๕๓; -ระดับความเชื่อ/เหตุผลยังไมแน, 
๕๙๓ 

รูความแตกตางระหวางบุคคล, ๖๗๐, ดูแตกตางระหวางบุคคล
,ความปุริสปุคคลปโรปริยญาณ,อินทริยปโรปริยัตตญาณ

,อินทรีย 
รูความมุงหมาย. ดูอัตถัญญตา 

๑๒๗๒  พุทธธรรม 

 

ฐาน, ๘๐๘; -เปนจุดกําหนดอยางหนึ่งของสติ, ๗๖๘, ๗๗๕; 
-พระอรหันต์ไม่ติดใจห่วง, ๔๐๐; -รางกายกับบัญญัติวา

รางกาย, ๓๑๖; -ศีล(ขอ ๑)มีสาระคือ ไมประทุษราย

เบียดเบียนชีวิตรางกาย, ๕๔๒; -ศีล(ขอ1)มีสาระคือ ไม

ประทุษรายเบียดเบียนชีวิตรางกาย, ๗๒๗; -สติชวยรางกาย
ได, ๗๖๗; -อุปมานิวรณ์และโพชณงค์อาศัยอาหาร, ๖๒๒ 

รางวัล, ๗๒๑, ๘๐๐, ๑๐๒๖, ๑๐๑๔–๑๐๑๖ 
ราชการ, ๗๔๔, ๗๔๖, ๗๖๗, ๑๐๓๒, ๑๐๔๙; -*, ๙๖๗ 
ราชกิจ, ๑๕๐ 
ราชฎร,ราษฎร, ๗๕๖, ๑๐๒๗, ๑๐๓๒ 
ราชธานี, ๑๐๓๑ 
ราชบริษัท, ๙๕๐ 
ราชบุรุษ: -*, ๕๘๓ 
ราชประเพณี, ๘๗๔; -*, ๖๔๐ 
ราชพล,ี ๗๔๖; -*, ๙๖๗ 
ราชสกุล, ๗๑๕ 
ราชสมบัติ, ๑๔๒, ๙๑๕, ๑๐๒๗ 
ราชสังคหวัตถุ(4), ๘๗๔; -*, ๕๔๙ 
ราชสีห์(อุปมา), ๕๗๓ 
ราชอาณาเขต, ๑๐๓๒ 
ราชอาณาจักร, ๘๗๔ 
ราชอํานาจ, ๑๐๓๒, ๑๐๓๘ 
ราชา, ๑๔๒, ๕๗๕, ๖๐๑, ๖๗๗, ๗๒๘, ๗๔๖, ๗๔๘, ๗๔๐–

๗๔๔, ดูกษัตริย; -การเกิดมหาชนสมมตในวิวัฒนาการของ
สังคม, ๘๘๐; -ความหมายของธัมมัญญในแงของราชา(อ), 
๖๔๐; -แปลวาผูยังประชาราษฎรใหยินดีดวยสังคหวัตถุ4(

อ), ๖๐๗; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๖; -สุขนอยกวา

พระพุทธเจา, ๑๐๓๘–๑๐๓๙ 
ราชาธิปไตย, ๒, ๗๕๖ 
ราตรี(อุปมา), ๘๓๐ 
ราตรีเดียวเจริญ/ประเสริฐ, ๓๒๐; -*, ๖๕๘ 
ร่านรน, ๒๖๔ 
รายได้-รายจ่าย, ๗๔๔, ๗๔๗, ๑๐๔๙ 
ราเริง, ๘๓๙, ดูเบิกบาน 
ราวป่า, ๖๗๗, ดู ปา 
ราษฎร,ราษฎร. ดูประชาชน 
ราหุล, ๑๔๘ 
รํา, ๖๗๘ 
รํ่ารวย, ๑๔๒ 
ริมฝปากบน(อานาปานสติ), ๘๒๒ 
ริษยา, ๒๖๔, ๒๘๔, ๔๓๖, ๕๗๓, ๖๔๙, ๖๘๑, ๘๖๓, ๑๐๒๖, 

๑๐๓๖, ๑๐๖๙, ดูอิสสา,อรติ 
ร่ืนรมย์, ๔๗๑, ๖๔๗, ๖๕๐, ๖๕๔ 
ร่ืนเริง(พระกับชาวบ้าน), ๕๘๐ 
รุกขมูล: -*, ๔๓๘, ๖๗๕, ๙๒๔ 
รุจิ(ไวพจนของทิฎฐิ), ๕๙๕–๕๙๗; -*, ๖๙๓ 

รุจิ(ไวพจนของทิฏฐิ), ๔๗ 
รุนแรง,ความ(อาจเกิดจากฉันทะได), ๑๐๒๖ 
รุนแรง,ความ(อาจเกิดจากฉันทะได) (อ), ๑๐๑๙ 
รู, ความ(=ความรู), ๙๘๘; -กิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๘๑; -ข้ัน

โลกียะและโลกุตระ, ๕๘๕; -ชีวิตเคล่ือนไหวตองอาศัย

ความรู, ๑๐๕๘ 
รู,ความ(=ความรู), ๖๗๙; -ระดับความเชื่อ/เหตุผลยังไมแน, 

๕๙๕ 
รูความแตกตางระหวางบุคคล, ๖๗๓, ดูแตกตางระหวางบุคคล

,ความปุริสปุคคลปโรปริยญาณ,อินทริยปโรปริยัตตญาณ

,อินทรีย 
รูความมุงหมาย. ดูอัตถัญญตา 
รูคิด,ความ(วิธีตรวจสอบพื้นเพ): -*, ๖๘๓ 
รูจักกาล. ดูกาลัญญตา 
รูจักคิด, ๕๕๐, ๕๘๕, ดูโยนิโสมนสิการ 
รูจักชุมชน. ดูปริสัญุตา 
รูจักตน. ดูอัตตัญุตา 
รูจักบุคคล. ดูปุคคลัญุตา 
รูจักประมาณ, ๕๗๒, ๗๓๘, ๑๐๖๘, ดูมัตตะญุตา โภชเน 

มัตตัญุตา; -*, ๖๕๐ 
รูจักผล. ดูอัตถัญุตา 
รูจักพูด(กัลยาณมิตร), ๕๗๖, ๗๔๙ 
รูจักเหตุ. ดูธัมมัญุตา 
รู้จําเพาะตน(ปัจจัตตญาณ), ๖๐๔ 
รูแจง, ๕๖๓; -*, ๖๘๓ 
รูแจง,รูชัด, ๑๐๕, ๑๒๒ 
รูใจคนอื่น, ๙๔๘, ดูเจโตปริยญาณ 
รูตามสภาวะ, ๖๕๖, ดู โยนิโสมนสิการ 
รูเทาทัน, ๑๒๓, ๑๔๖, ๖๕๑, ๖๗๔, ๗๘๐, ๖๓๒–๖๓๗, ๖๖๕, ดู

ธรรมดา,คติธรรมดา,สภาวะ; -ธรรมดาสําหรับรูเทาทัน, 
๘๗๙; -เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดา, ๘๘๐ 

รูธรรม(คูกับรักธรรม): -*, ๑๐๒๗ 
รูป, ๙๔, ๙๖, ๑๐๕, ๑๑๔, ๑๒๗, ๔๙๓, ๖๓๓; -รูป(ขันธ์/

อารมณ์/อื่นๆ), ๓๑๓; -ไร้แก่นสารดังฟูมฟองแม่นํ้า, ๖๓๓ 
รูป(ขันธ์/อารมณ/อื่น ๆ), ๓๙๕, ๔๒๓, ๔๔๕, ๔๗๑, ๔๗๙, 

๔๙๓, ๕๐๐, ๕๘๓, ๖๕๓, ๖๖๔, ๖๗๗, ๖๙๒, ๗๐๕, ๗๕๓, 
๗๕๘, ๗๗๑, ๗๘๖, ๗๙๓, ๘๔๔, ๙๘๒, ๑๐๕๖, ๑๐๕๙, 
๘๙๙–๙๐๐, ๙๘๗–๙๘๘, ๑๐๓๑–๑๐๓๒, ๑๐๓๓–๑๐๓๔, 
๖๓๕–๖๓๗, ดูขันธ ๕,เบญจขันธ,อายตนะ,อารมณ, 
อินทรย,นามรูป; -*, ๔๑๐, ๔๓๕; -การพิจารณาแยกแยะใน
วิปสสนา, ๖๓๓, ๖๓๕; -ในวิโมกข, ๔๑๔; -รูป 2 อย่างที่
ควรเสพไม่ควรเสพ, ๖๗๐; -ส่วนดีส่วนเสีย, ๖๔๖ 

รูป(ขันธ/อารมณ/อ่ืนๆ), ๑๔, ๒๖, ๑๗๒, ๒๖๕; -นามและรูปดับ
ที่ไหน, ๓๔๓ 

รูป(ขันธ/อารมณ/อ่ืนๆ): -*, ๑๓ 
รูป(ขันธ/อารมณ/อ่ืนๆ): -*, ๓๔ 



 
ดัชนี  ๑๒๗๓ 

รูคิด,ความ(วิธีตรวจสอบพื้นเพ): -*, ๖๘๐ 
รูจักกาล. ดูกาลัญญตา 
รูจักคิด, ๕๔๘, ๕๘๒, ดูโยนิโสมนสิการ 
รูจักชุมชน. ดูปริสัญุตา 
รูจักตน. ดูอัตตัญุตา 
รูจักบุคคล. ดูปุคคลัญุตา 
รูจักประมาณ, ๕๖๙, ๗๓๕, ๑๐๖๓, ดูมัตตะญุตา โภชเน 

มัตตัญุตา; -*, ๖๔๗ 
รูจักผล. ดูอัตถัญุตา 
รูจักพูด(กัลยาณมิตร), ๕๗๔, ๗๔๖ 
รูจักเหตุ. ดูธัมมัญุตา 
รู้จําเพาะตน(ปัจจัตตญาณ), ๖๐๑ 
รูแจง, ๕๖๑; -*, ๖๘๐ 
รูแจง,รูชัด, ๑๐๕, ๑๒๑ 
รูใจคนอ่ืน, ๙๔๕, ดูเจโตปริยญาณ 
รูตามสภาวะ, ๖๕๓, ดู โยนิโสมนสิการ 
รูเทาทัน, ๑๒๒, ๑๔๕, ๖๔๘, ๖๗๑, ๗๗๗, ๖๒๙–๖๓๔, ๖๖๒, 

ดูธรรมดา,คติธรรมดา,สภาวะ; -ธรรมสําหรับรูเทาทัน, 
๘๗๖; -เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดา, ๘๗๗ 

รูธรรม(คูกับรักธรรม): -*, ๑๐๒๒ 
รูป, ๙๔, ๙๖, ๑๐๕, ๑๑๔, ๑๒๖, ๔๙๑, ๖๓๐; -ไร้แก่นสารดังฟูม

ฟองแม่นํ้า, ๖๓๐ 
รูป(ขันธ/อารมณ/อ่ืนๆ), ๑๔, ๒๖, ๑๗๑, ๒๖๔, ๓๑๑, ๓๙๓, 

๔๒๑, ๔๔๓, ๔๖๙, ๔๗๗, ๔๙๑, ๔๙๘, ๕๘๑, ๖๕๐, ๖๖๑, 
๖๗๔, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๖๘, ๗๘๓, ๗๙๐, ๘๔๑, 
๙๗๙, ๑๐๕๑, ๑๐๕๔, ๘๙๖–๘๙๗, ๙๘๔–๙๘๕, ๑๐๒๖–
๑๐๒๗, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๖๓๒–๖๓๔, ดูขันธ ๕,เบญจขันธ,
อายตนะ,อารมณ, อินทรย,นามรูป; -*, ๑๓, ๓๔; -การ

พิจารณาแยกแยะในวิปสสนา, ๖๓๐, ๖๓๒; -นามและรูปดับ
ที่ไหน, ๓๔๑; -ในวิโมกข, ๔๑๒; -รูป ๒ อย่างที่ควรเสพไม่
ควรเสพ, ๖๖๗; -ส่วนดีส่วนเสีย, ๖๔๓ 

รูป(ขันธ/อารมณ/อ่ืนๆ): -*, ๔๐๘, ๔๓๓ 
รูปกาย, ๑๔๖, ๒๗๓, ๔๑๙ 
รูปขันธ, ๑๗๓, ๑๘๖, ดูขันธ ๕; -*, ๓๔ 
รูปงาม: -*, ๙๕๑ 
รูปฉันทะ, ๙๗๙ 
รูปโฉม, ๑๐๒๘ 
รูปฌาน(๔), ๔๐๑, ๔๐๘, ๔๑๘, ๔๓๓, ๔๔๓, ๔๕๐, ๔๘๒, 

๔๘๕, ๘๒๑, ๑๐๒๕, ๑๐๓๖, ๑๐๔๗, ๑๐๕๗, ๑๐๖๗, ดู 

ฌาน; -*, ๔๒๘, ๔๓๕; -เปนรูปาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒; -เปน
วิกขัมภนนิโรธ, ๔๐๑; -เปนสมถะ, ๔๒๖; -รูปฌาน๕, ๔๒๔, 
๘๒๑; -วิมุตติ, ๔๓๘; -สุขในรูปฌาน, ๗๙๐, ๑๐๒๕, ๑๐๕๗ 

รูปเดียว(การอยู่), ๖๗๓ 
รูปตัณหา, ๑๗๒, ๒๓๓; -*, ๙๗๙ 

รูปธรรม, ๙๔, ๑๐๑, ๓๑๔, ๔๐๘, ๔๒๔, ๔๒๖, ๔๒๙, ๔๓๕, 
๔๔๔, ๔๕๒, ๔๗๗, ๔๗๘, ๕๓๓, ๖๓๐, ๖๓๒, ๖๗๘, ๘๑๒, 
๘๗๘, ๙๘๕, ๑๐๖๗, ๗๗๑–๗๗๒, ดู รูป; -*, ๑๓, ๒๓๙, 
๔๔๓ 

รูปธาตุ, ๒๓๒, ๒๕๒ 
รูปแบบ, ๔๐๘, ๕๑๖, ๖๔๑, ๖๗๖, ๘๗๘, ๙๓๖, ดูวินัย 
รูปพรหม: -*, ๙๕๒, ๑๐๕๘ 
รูปภพ, ๑๗๒, ๒๓๓, ๓๒๒, ๔๐๘ 
รู้ประจักษ์, ๑๕๐, ๖๔๓–๖๔๔, ดูประจักษ 
รูประมาณในอาหาร. ดู โภชเนมัตตัญุตา; -*, ๙๐๑ 
รูปราคะ, ๒๒๕, ๔๐๘, ๔๓๕; -*, ๔๗๓, ๙๘๗ 
รูปราง(กันการไดรับผลกรรม), ๖๖๔ 
รูปลักษณะ, ๖๘๕; -*, ๘๓๔ 
รูปวิบัติ(กรรม), ๒๗๓ 
รูปศัพท, ๖๒๑; -*, ๘๔๒ 
รูปสมบัติ(กรรม), ๒๗๓ 
รูปสมาบัต:ิ -*, ๔๑๔, ๔๔๖ 
รูปสัญเจตนา, ๒๗ 
รูปสัญญา, ๒๖, ๓๗, ๔๑๒, ๔๕๒, ๑๐๒๕ 
รูปอุปาทานขันธ,์ ๘๔๒ 
รูปสส กัมมัญญตา, ๒๖, ๔๑ 
รูปสส มุทุตา, ๒๖, ๔๑; -*, ๓๔ 
รูปสส ลหุตา, ๒๖, ๔๑; -*, ๓๔ 
รูปาธิมุต: -*, ๔๓๓ 
รูปารมณ, ๒๓๓, ๖๓๒, ดูรูป 
รูปารัมมณสุข, ๑๐๖๗ 
รูปาวจร, ๒๕๒, ๙๕๗, ๑๐๒๖; -*, ๙๕๒ 
รูปาวจรกิริยาจิต, ๒๒๘ 
รูปาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒ 
รูปาวจรจิต, ๒๗, ๕๖๒ 
รูปาวจรวิบากจิต, ๒๒๘ 
รูปาวจรสมาธิ(เริ่มแตปฐมฌาน), ๘๑๑ 
รูย่ิง, ๘๔๗–๘๔๘, ดูอภิญญา 
รูเร็ว-รูชา, ๘๔๑ 
รูสึก,ความ, ๗๒, ๑๐๕, ๑๑๔; -*, ๗๕ 
รูสึกทุกข,ความ, ๗๒, ๗๔, ๘๖ 
รูสึกบีบคั้น,ความ, ๗๔, ๑๑๔ 
รูสึกสุข,ความ, ๗๕, ๗๙ 
รูหลัก. ดูธัมมัญุตา 
เรา, ๖๖๕ 
'เรา' (ความยึดถือ). ดู   อหังการ,มานะ,อัสมิมานะ 
เร้ากุศล(วิธีคิด), ๖๒๒, ๖๔๗–๖๕๓, ดู วิธีคิดแบบเรากุศล 
เราใจ, ๖๒๓ 
เราเป็นนั่น,เราเป็นนี่, ๘๙๖, ดูเอโสหมสมิ,อหังการ,มานะ

,อัสมิมานะ 
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เร่าร้อนกาม,ความ, ๖๔๔ 
เร้าให้กล้า, ๕๗๔ 
เริงใจ, ๕๙๔ 
เร่ิมระดมเพียร, ๖๔๘–๖๕๐, ดูเพียร,ระดมความเพียร 
เรียกรองเชิงบีบบังคับ(ตบะ), ๙๕๔ 
เรียน, ๘๐๗ 
เรียนตามกันมา, ๕๙๓, ดู อนุสสวะ 
เรียนรู, ๖๘๑–๖๘๔ 
เรียบรอย, ๖๕๐–๖๕๑; -*, ๑๐๒๒ 
เรือ, ๕๓๑, ๗๗๘, ๘๑๙ 
เรื่องราว, ๗๕๐, ๖๔๘–๖๕๐ 
เรื่องเหนือสามัญวิสัย, ๘๗๔, ๙๔๑–๙๗๐ 
เรื้อน. ดูโรคเรื้อน 
เรือน(ออกบวช), ๖๖๘ 
เรือนช้ันมียอด. ดูกูฏาคาร 
เรือนว่าง, ๑๔๘, ๘๑๕, ๑๐๔๖ 
แรกนา: -*, ๘๑๔ 
แรง(อุปมา), ๑๐๓๐ 
แรงความเพียรประกอบการ(ปธานสังขาร), ๘๐๒ 
แรงงาน, ๕๒๗, ๘๗๗; -ความทางอาชีวะและสําหรับภิกษุ, 

๗๔๘, ๗๓๒–๗๓๖; -ความทางอาชีวะและสําหรับภิกษุ(อ), 
๔๐๖ 

แรงจูงใจ, ๑๑๘, ๑๒๒, ๖๔๘; --(แรงชักจูง). ดูฉันทะ,ตัณหา; -
ปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจ, ๘๗๔, ๙๗๑–๑๐๒๒; -แรงจูงใจ
ในการปฎิบัติศีลแบบเทวนิยมกันแบบพุทธ, ๗๑๗; -

แรงจูงใจไรสํานึก, ๗๗๑ 
แรงดลใจ(สังเวช): -*, ๘๓๖ 
โรค, ๖๓๕, ๗๔๗, ๘๓๐, ๑๐๐๐, ๑๐๐๒, ๑๐๑๓–๑๐๑๔, 

๗๕๗–๗๕๘, ดูสุขภาพจิต; -กับกิจกรรมเพศสัมพันธ, 
๙๙๖; -ทําใหเจโตวิมุตติเส่ือมได, ๔๓๗; -ผลกรรมโรคมาก
โรคน้อย, ๒๘๓; -ภาวะไรโรค = นิพพาน, ๑๐๔๘–๑๐๕๐; -
โรค ๒ อยาง (ทางกาย ทางจิต) พระอรหันต ไมมีโรคทาง

จิต, ๗๗๑–๗๗๓; -โรค2อย่าง (ทางกาย ทางจิต) พระ
อรหันต์ ไม่มีโรคทางจิต, ๕๘๖; -โรคทําใหคิดฆาตัวตาย, 
๑๐๐๑; -โรคนอย. ดู สุขภาพดี; -สติปฏฐานชําระลางโรคใน
จิต, ๗๗๒; -สมาธิชวยกัน/แกโรคกายจิต, ๗๘๘–๗๘๙; -
อุปมาเกี่ยวกับอริยสัจ, ๘๕๓, ๘๕๘, ๘๖๐ 

โรคจิต(เพราะตัณหา/ระบบแขงขัน), ๑๐๒๐, ๙๙๑–๙๙๔; -*, 
๑๐๑๖ 

โรคประสาท, ๖๒๓ 
โรคเรื้อน(อุปมาสุข), ๑๐๓๒–๑๐๓๓ 
โรคลม, ๖๕๗ 
โรงเรียน, ๖๗๗, ๑๐๑๖ 
โรงลาน, ๖๗๕ 
โรธ, ๒๒๙ 

โรมัน,อักษร: -*, ๖๒๑ 
โรยฝุน(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘ 
ไร้แก่นสาร, ๖๓๐, ดู แกนสาร 
ไร้เขตแดน,จิตใจ, ๕๘๑, ๖๔๓, ดูจิตใจ 
ไรตัว,ไรตัวตน, ๖๗, ๑๐๔ 
ไรทุกข, ๘๓๘, ๘๔๕, ๘๖๔, ๘๗๗, ดู ทุกข,นิโรธ,ดับทุกข 
ไรสาระ (เรื่องไมตองตอบ), ๖๖๗, ดูปญหา 
ฤกษ,ฤกษยาม, ๗๓๔ 
ฤดู,ฤดูกาล, ๖๔๗ 
ฤทธานุภาพ, ๕๒๖, ๙๐๒, ๙๑๑, ๙๖๕ 
ฤทธิ์, ๑๐๙, ๓๙๘, ๔๙๕, ๗๘๐, ๗๘๘, ๗๙๔, ๗๙๖, ๘๒๓, 

๙๒๕, ดู อิทธิปาฏิหาริย,อิทธิวิธี; -*, ๑๐๓๔; -ความหมาย
ของฤทธิ์, ๘๐๑; -ความหมายของฤทธิ์(อ), ๙๕๑; -ตามปกติ
เทานั้นที่เทวดามีฤทธิ์อํานาจเหนือกวา มนุษย, ๙๕๖; -
ปฏิบัติผิดในเร่ืองสมาธิอาจทําให้มัววุ่นกับเรื่องฤทธิ์, ๖๔๐; -
พระพุทธเจาและพระสาวกปฏิบัติตอฤทธ์ิอยางไร, ๙๕๐–
๙๕๑; -เมาฤทธิ์, ๙๔๙; -ฤทธิ์ ๑๐ ประเภท(อ), ๘๐๑; -ฤทธิ์ 
๒ (อริยะ/อนารยะ), ๔๕๙; -ฤทธิ์ ๒ อยางท่ีคนสามัญทํากัน

ไดดี, ๙๕๑, ๙๖๔; -ฤทธิ์ ๒(อริยะ/อนารยะ), ๙๔๗; -ฤทธิ์๔
ของจักรพรรดิ, ๑๐๒๗; -ฤทธิ์ของปุถุชนก็เส่ือมได(อ), 
๙๕๒; -ฤทธิ์ของปุถุชนเสื่อมได, ๔๒๗, ๙๔๙; -ฤทธิ์เปน

ปลิโพธสําหรับวิปสสนาของปุถุชน, ๘๐๔; -ฤทธิ์ผันแผก(อ), 
๙๔๘ 

ฤาษี, ๔๒๓, ๔๒๗, ๙๑๓, ๙๕๒, ๙๕๖, ๙๖๗, ๑๐๓๕; -พระสงฆ
ปลีกตัวจากสังคมอยางฤาษีชีไพรไมได, ๗๙๒; -พวกฤาษีชี
ไพรชอบฌานกีฬา(อ), ๗๙๓ 

ลงโทษ, ๒๑๐, ๗๑๘, ๙๓๓, ดู วินัย; -*, ๙๒๕; -การที่ธรรม
ลงโทษโดยสงฆ, ๙๓๐–๙๓๒; -พระอรหันตถูกสงฆลงโทษ, 
๙๓๑–๙๓๒ 

ลงมือทํา,ลงมือปฏิบัต,ิ ๖๘๕–๖๘๖, ดู ภาวนา,มรรค 
ลบหลู,่ ๒๖๓, ๒๖๙; -*, ๕๘๖ 
ลปนา, ๗๕๐ 
ลภต,ิ ๔๘๑ 
ลม, ๖๔๗, ๖๕๗, ๘๐๔, ๘๙๖–๘๙๗ 
ลมหายใจ, ๔๘๓, ดูอานาปานสต ิ
ลห,ุ ๒๔๗ 
ลหุโทษ, ๑๐๓๒ 
ลอ(ธรรมดุจลอ/นิมิต), ๘๒๐; -*, ๕๖๗ 
ลอมฟาง, ๖๗๕ 
ลอย(ความรูสึกตัวลอยในอานาปานสติ), ๘๒๐ 
ลอยบาป. และดู ลางบาป; -*, ๓๔๔ 
ละ. ดูปหาน 
ละคร(อุปมา), ๗๗๐ 
ละเมิด, ๗๑๗, ๗๒๒, ๙๐๓–๙๐๔, ดูวีติกกมะ,ศีล 
ละโมบ, ๑๐๖๒, ดูโลภ 

๑๒๗๔  พุทธธรรม 

 

๗๗๕; -สมาธิชวยกัน/แกโรคกายจิต, ๗๙๑–๗๙๒; -อุปมา
เก่ียวกับอริยสัจ, ๘๕๖, ๘๖๑, ๘๖๓ 

โรคจิต(เพราะตัณหา/ระบบแขงขัน), ๙๙๔–๙๙๗; -*, ๑๐๒๐ 
โรคทางจิต(เพราะตัณหา/ระบบแขงขัน), ๑๐๒๔ 
โรคประสาท, ๖๒๖ 
โรคเรื้อน(อุปมาสุข), ๑๐๓๗–๑๐๓๘ 
โรคลม, ๖๖๐ 
โรงเรียน, ๖๘๐, ๑๐๑๙ 
โรงลาน, ๖๗๘ 
โรธ, ๒๓๐ 
โรมัน,อักษร: -*, ๖๒๔ 
โรยฝุน(อุปมา), ๘๓๙–๘๔๑ 
ไร้แก่นสาร, ๖๓๓, ดู แกนสาร 
ไร้เขตแดน,จิตใจ, ๕๘๓, ๖๔๖, ดูจิตใจ 
ไรตัว,ไรตัวตน, ๖๗ 
ไรตัวตน, ๑๐๔ 
ไรทุกข, ๘๔๑, ๘๔๘, ๘๖๗, ๘๘๐, ดู ทุกข,นิโรธ,ดับทุกข 
ไรสาระ (เรื่องไมตองตอบ), ๖๗๐ 
ไรสาระ(เรื่องไมตองตอบ). ดูปญหา 
ฤกษ,ฤกษยาม, ๗๓๗ 
ฤดู,ฤดูกาล, ๖๕๐ 
ฤทธานุภาพ, ๕๒๘, ๙๐๕, ๙๑๔, ๙๖๘ 
ฤทธิ์, ๑๑๐, ๔๐๐, ๔๙๗, ๗๘๓, ๗๙๑, ๗๙๗, ๗๙๙, ๘๒๖, 

๙๒๘, ดู อิทธิปาฏิหาริย,อิทธิวิธี; -*, ๑๐๓๙; -ความหมาย
ของฤทธิ์, ๘๐๔; -ความหมายของฤทธิ์(อ), ๙๕๔; -ตามปกติ
เทาน้ันที่เทวดามีฤทธิ์อํานาจเหนือกวา มนุษย, ๙๕๙; -
ปฏิบัติผิดในเร่ืองสมาธิอาจทําให้มัววุ่นกับเร่ืองฤทธิ์, ๖๔๓; -
พระพุทธเจาและพระสาวกปฏิบัติตอฤทธ์ิอยางไร, ๙๕๓–
๙๕๔; -เมาฤทธิ์, ๙๕๒; -ฤทธิ์ 10 ประเภท(อ), ๘๐๔; -ฤทธิ์ 
2 (อริยะ/อนารยะ), ๔๖๑; -ฤทธิ์ 2(อริยะ/อนารยะ), ๙๕๐; -
ฤทธิ์2 อยางที่คนสามัญทํากันไดดี, ๙๕๔; -ฤทธิ์2อยางที่คน
สามัญทํากันไดดี, ๙๖๗; -ฤทธิ์4ของจักรพรรดิ, ๑๐๓๒; -
ฤทธิ์ของปุถุชนก็เส่ือมได(อ), ๙๕๕; -ฤทธิ์ของปุถุชนเส่ือมได
, ๔๒๙, ๙๕๒; -ฤทธิ์เปนปลิโพธสําหรับวิปสสนาของปุถุชน, 
๘๐๗; -ฤทธิ์ผันแผก(อ), ๙๕๑ 

ฤาษี, ๔๒๕, ๔๒๙, ๙๑๖, ๙๕๕, ๙๕๙, ๙๗๐, ๑๐๔๐; -พระสงฆ
ปลีกตัวจากสังคมอยางฤาษีชีไพรไมได, ๗๙๕; -พวกฤาษีชี
ไพรชอบฌานกีฬา(อ), ๗๙๖ 

ลงโทษ, ๒๑๑, ๗๒๑, ๙๓๖, ดู วินัย; -*, ๙๒๘; -การท่ีธรรม
ลงโทษโดยสงฆ, ๙๓๓–๙๓๕; -พระอรหันตถูกสงฆลงโทษ, 
๙๓๔–๙๓๕ 

ลงมือทํา,ลงมือปฏิบัติ, ๖๘๘–๖๘๙, ดู ภาวนา,มรรค 
ลบหลู,่ ๒๖๔, ๒๗๐; -*, ๕๘๙ 
ลปนา, ๗๕๓ 
ลภติ, ๔๘๓ 
ลม, ๖๕๐, ๖๖๐, ๘๐๗, ๘๙๙–๙๐๐ 

ลมหายใจ, ๔๘๕, ดูอานาปานสติ 
ลห,ุ ๒๔๘ 
ลหุโทษ, ๑๐๓๗ 
ลอ(ธรรมดุจลอ/นิมิต), ๘๒๓; -*, ๕๖๙ 
ลอมฟาง, ๖๗๘ 
ลอย(ความรูสึกตัวลอยในอานาปานสติ), ๘๒๓ 
ลอยบาป. และดู ลางบาป; -*, ๓๔๖ 
ละ. ดูปหาน 
ละคร(อุปมา), ๗๗๓ 
ละเมิด, ๗๒๐, ๗๒๕, ๙๐๖–๙๐๗, ดูวีติกกมะ,ศีล 
ละโมบ, ๑๐๖๗, ดูโลภ 
ละหอย, ๖๕๗–๖๕๘ 
ลักขณรูป 4, ๔๑ 
ลักขณูปนิชฌาน, ๔๒๗; -*, ๘๒๘ 
ลักขโมย,ลักทรัพย, ๘๘๐, ๘๙๙, ๖๖๕–๖๖๖, ดูอทินนาทาน 
ลักษณะ, ๖๘, ๗๕, ๗๗, ๙๘, ๑๑๕, ๑๑๗, ๑๑๙, ๖๒๕, ๖๗๘, 

๖๖๗–๖๖๙; -การสอนของพระพุทธเจา, ๕๘๒–๕๘๔, 
๘๔๙–๘๕๑; -ของการท่ีศรัทธาเชื่อมกับโยนิโสมนสิการ2

อยาง, ๖๘๓; -ของการรับรูดวยโยนิโสมนสิการ/การเปนอยู
ดวยปญญา, ๖๗๙; -ของความคิดท่ีเปนปจจุบันอดีต

อนาคตในทางธรรม, ๖๕๗–๖๕๘; -ของความคิดท่ีอวิชชา

เดนหรือตัณหาเดน, ๖๒๙; -ของบัณฑิตและพาล, ๕๗๒–
๕๗๓; -ของพระสงฆในดานนอก, ๖๘๗; -ของโยนิโส

มนสิการ2แบบ, ๖๘๒; -ของโยนิโสมนสิการ4อยาง, ๖๒๕; -
ของโยนิโสมนสิการแบบเสริมสรางกุศล, ๖๕๖; -ของสมาธิ/
จิตเปนสมาธิ, ๘๒๘, ๗๘๗–๗๘๘; -ชีวิตพระสงฆเก้ือกูลแก
ชาวบานแตตองอิสระ, ๕๘๐; -ในสนธิ 5 ของกรรมฐาน
(อ), ๘๑๑; -วิเคราะหลักษณะหลายดานของวิภัชชวาท, 
๖๖๔, ๖๗๕ 

ลักษณะนิสัย, ๘๖๓, ๘๑๐–๘๑๑ 
ลักษณะสามัญ, ๗๑, ๗๗ 
ลังเล. ดู วิจิกิจฉา 
ลัทธ:ิ -(พุทธกาล), ๓; -(อัตตา), ๔๗ 
ลัทธ,ิเจาลัทธ,ิ ๑๐๕, ๑๐๘ 
ลัทธิ3(พุทธกาล), ๕๙๒, ๖๙๓, ๘๖๓, ดูทิฏฐิ; -การเป็นโสดาบัน

ประเสริฐกว่าคุณวิเศษในลัทธิอื่น ๆทั้งหมด, ๙๐๓; -ลัทธิ
ไหววอนส่ิงศักดิ์สิทธิ,์ ๙๗๒ 

ลัทธิ3ผพุทธกาล): -ฌานสมาบัติมีในลัทธิภายนอก, ๔๓๐ 
ลัทธิกรรม, ๑๐๓ 
ลัทธิเกา. ดปูุพเพกตวาท 
ลัทธิคอยโชค. ดูอเหตุวาท 
ลัทธินิครนถ, ๑๐๓; -*, ๘๖๓ 
ลัทธินิยม, ๑๒๗ 
ลัทธินิยม(ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง), ๔๙๔, ๙๔๔–๙๔๖ 
ลัทธิพระเปนเจา. ดูอัศวรนิรมิตวาท 
ลัทธิพราหมณ. ดู พราหมณ; -*, ๘๖๓ 



 
ดัชนี  ๑๒๗๕ 

ละหอย, ๖๕๔–๖๕๕ 
ลักขณรูป ๔, ๔๑ 
ลักขณูปนิชฌาน, ๔๒๕; -*, ๘๒๕ 
ลักขโมย,ลักทรัพย, ๘๗๖, ๘๙๖, ๖๖๒–๖๖๓, ดูอทินนาทาน 
ลักษณะ, ๖๘, ๗๕, ๗๗, ๙๘, ๑๑๕, ๑๑๗, ๑๑๘, ๖๒๒, ๖๗๕, 

๖๖๔–๖๖๖; -การสอนของพระพุทธเจา, ๕๘๐–๕๘๒, ๘๔๖–
๘๔๘; -ของการท่ีศรัทธาเชื่อมกับโยนิโสมนสิการ๒อยาง, 
๖๘๐; -ของการรับรูดวยโยนิโสมนสิการ/การเปนอยูดวย

ปญญา, ๖๗๖; -ของความคิดท่ีเปนปจจุบันอดีตอนาคต

ในทางธรรม, ๖๕๔–๖๕๕; -ของความคิดท่ีอวิชชาเดนหรือ

ตัณหาเดน, ๖๒๖; -ของบัณฑิตและพาล, ๕๗๐–๕๗๑; -ของ
พระสงฆในดานนอก, ๖๘๔; -ของโยนิโสมนสิการ๒แบบ, 
๖๗๙; -ของโยนิโสมนสิการ๔อยาง, ๖๒๒; -ของโยนิโส

มนสิการแบบเสริมสรางกุศล, ๖๕๓; -ของสมาธิ/จิตเปน

สมาธิ, ๘๒๕, ๗๘๔–๗๘๕; -ชีวิตพระสงฆเก้ือกูลแก

ชาวบานแตตองอิสระ, ๕๗๗; -ในสนธิ ๕ ของกรรมฐาน
(อ), ๘๐๘; -วิเคราะหลักษณะหลายดานของวิภัชชวาท, 
๖๖๑, ๖๗๒ 

ลักษณะนิสัย, ๘๖๐, ๘๐๗–๘๐๘ 
ลักษณะสามัญ, ๗๑, ๗๗ 
ลังเล. ดู วิจิกิจฉา 
ลัทธ:ิ -(พุทธกาล), ๓; -(อัตตา), ๔๗ 
ลัทธ,ิเจาลัทธ,ิ ๑๐๕, ๑๐๘ 
ลัทธิ๓(พุทธกาล), ๕๙๐, ๖๙๐, ๘๖๐, ดูทิฏฐิ; -การเป็นโสดาบัน

ประเสริฐกว่าคุณวิเศษในลัทธิอื่น ๆทั้งหมด, ๙๐๐; -ฌาน
สมาบัติมีในลัทธิภายนอก, ๔๒๘; -ลัทธิไหววอนส่ิง

ศักด์ิสิทธิ,์ ๙๖๙ 
ลัทธิกรรม, ๑๐๓ 
ลัทธิเกา. ดูปุพเพกตวาท 
ลัทธิคอยโชค. ดูอเหตุวาท 
ลัทธินิครนถ, ๑๐๓; -*, ๘๖๐ 
ลัทธินิยม, ๑๒๖ 
ลัทธินิยม(ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง), ๔๙๒, ๙๔๑–๙๔๓ 
ลัทธิพระเปนเจา. ดูอัศวรนิรมิตวาท 
ลัทธิพราหมณ. ดู พราหมณ; -*, ๘๖๐ 
ลัทธิฤาษีชีไพร, ๔๙๖ 
ลัทธิศาสนา: -วิธีสัมพันธกับเทวดาในลัทธิศาสนาเกากอนพุทธ 

ที่เปนกรรมวาที, ๙๕๔, ๙๕๘; -หลักสําหรับผูยังไมนับถือ

ลัทธิศาสนาใด ๆ, ๕๙๒–๕๙๓ 
ลัทธิศาสนา(จําพวกอาตมวาท), ๑๐๓ 
ลัทธิเศรษฐกิจ(ยกยองคนทําลายมาก), ๗๓๕ 
ลัทธิเส่ียงโชค, ๑๐๓ 
ลัทธิอาชีวก: -*, ๘๖๐ 
ลัทธิฮินดู, ๑๐๓ 
ลา(มีมนสิการ), ๖๒๓ 

ลางบาป. และดู ลอยบาป; -*, ๗๑๔ 
ลาภ, ๓๙๗, ๕๒๗, ๕๓๕, ๕๓๗, ๕๗๘, ๖๗๓, ๙๐๕, ๙๑๑, 

๙๒๑, ๙๒๖, ๙๖๔, ๑๐๕๖; -*, ๓๖๘, ๕๖๙, ๙๖๑; -ต่อจาก
ปริเยสนา ในปัจจยาการสังคม, ๒๐๗; -ตอจากปริเยสนา 

ในปจจยาการสังคม(อ), ๙๘๗; -ในอนาคตภิกษุจะทําเลศนัย
หาลาภ, ๖๕๙; -เปนคุณสมบัติพิเศษอยางหน่ึงของภิกษุ(อ), 
๔๓๖; -ผลกรรม, ๒๗๐ 

ลาภตอลาภ(มิจฉาอาชีวะ), ๗๓๔, ๗๕๐; -*, ๗๑๐ 
ลาภนานัตต์, ๒๐๙ 
ลาภมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘ 
ลาภสักการะ, ๔๓๗, ๕๓๒, ๙๔๙, ๙๕๕; -ไดมาดวยอวดคุณ

วิเศษแลวเขาเลื่อมใสถวายไมบริสุทธิ,์ ๙๒๘ 
ลามก, ๒๕๑ 
ลาสิกขา, ๒๕๓, ๖๐๐, ๖๕๙, ๗๕๖, ๑๐๖๕ 
ลําดับ: -การใชวิธีคิดแบบตางๆ ในวิปสสนา, ๖๓๒; -ขอปฏิบัติ

ตามลําดับ(อ), ๕๒๓, ๑๐๐๖; -ขั้นตอนในการฝกสมาธิตาม
แบบแผน, ๘๐๓; -คิดเปนลําดับ/มีลําดับ, ๖๒๒, ๖๒๖; -

ลําดับของศรัทธา ในพุทธธรรม, ๕๘๗–๕๘๙; -ลําดับธรรม
ในกระบวนธรรมแหงการศึกษา(อ), ๕๘๔; -แสดงธรรม

ตามลําดับ, ๕๗๘ 
ลําดับขณะ(วิภัชชวาท), ๖๖๒ 
ลําดับญาณ, ๔๗๕, ๖๓๒; -*, ๔๘๐ 
ลําพอง, ๕๙๔, ๖๗๓ 
ลําเอียง, ๕๔๘, ๕๘๙, ๖๐๐, ดูอคติ 
ลิงคอริยะ: -*, ๔๐๔ 
ลิงเฝ้าสวน(อุปมา), ๖๔๐ 
ล้ิน, ๘๕, ๓๙๒, ๓๙๓, ๔๖๕, ๔๗๑, ๖๕๙, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๕๗, 

๗๗๓, ๙๐๑, ๑๐๒๖, ๑๐๓๐, ดู ชิวหา; -*, ๑๐๓๒ 
ล้ินดุนเพดาน, ๖๕๐ 
ลึกลับ, ๑๐๕๕, ด ูอิทธิปาฏิหาริย,ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
ลูก, ๗๓๓, ๑๐๐๓, ๑๐๒๘, ๑๐๓๑; -พอแมเปนกัลยาณมิตร

หรือปาปมิตร, ๖๗๖–๖๗๙ 
ลูกไกตัวพี่(พระพุทธเจา), ๙๐๘ 
ลูกคา, ๑๐๒๑ 
ลูกเดือย, ๖๗๕ 
ลูกนอง: -*, ๕๘๐ 
ลูกวัว, ๗๗๖; -*, ๖๓๗ 
ลูกศรอาบยาพิษ(อุปมา), ๑๖๘, ๘๔๗ 
เลน, ๕๘๒, ๑๐๒๗ 
เลนส์นูน, ๑๐๒ 
เลศนัย(นิมิตหาลาภ), ๖๕๙, ๗๕๐; -*, ๗๑๐ 
เลหกล, ๖๗๒ 
เลาเรียน, ๒๑๐, ๕๔๘, ๖๓๗, ๖๘๓, ๗๗๕, ๘๐๔, ๘๓๓, ๘๓๖, 

ดู สุตะ,พหูสูต,สิกขา,เรียน; -ทาทีตอส่ิงท่ีไดเลาเรียนมา, 
๕๙๓–๕๙๔; -เปนปลิโพธได, ๘๐๔; -ภิกษุอนาคตจะสนใจ



  ุ

เรียนต่อเรื่องภายนอก, ๖๕๘; -เลาเรียนธรรมเพื่ออะไร, 
๙๓๙; -สมาธิชวยประสิทธิภาพ, ๗๘๙; -อาจเปนการปฏิบัติ
เอียงสุดได(อ), ๕๒๗; -อิทธิบาท, ๘๐๐, ๘๐๒ 

เลาเรียนตอกันมา. ดู อนุสสวะ 
เล่าลือ, ๕๙๐ 
เล้ียงงาย, ๗๔๘ 
เล้ียงชีพ, ๘๗ 
เล้ียงชีพ,เลี้ยงชีวิต, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๕๒, ๕๖๑, ๕๗๙, ๗๓๓, 

๗๔๑, ๗๕๐, ๗๕๒, ๘๗๒, ๘๘๓, ๙๐๓, ๑๐๓๑, ๑๐๔๔, ดู 

อาชีวะ,สัมมาอาชีวะ,ทรัพย; -*, ๗๙๒ 
เล้ียงชีพชอบ. ดู สัมมาอาชีวะ 
เล้ียงดู, ๖๖๔ 
เล้ียงตน, ๖๗๑–๖๗๒ 
เลียนแบบ, ๕๘๒, ๕๘๕, ดู ปรโตโฆสะ,กัลยาณมิตร 
เลือกต้ัง(ปจจยาการสังคม), ๒๑๐, ๘๗๖ 
เลือด, ๖๗๗, ๗๕๕ 
เลื่อมใส, ๑๑๕, ๕๗๘, ๕๘๒, ๕๘๖, ๕๘๘, ๕๘๙, ๕๙๑, ๕๙๖, 

๖๔๔, ๖๕๑, ๗๕๐, ๗๕๘, ๘๔๖, ๙๑๙, ๙๒๒, ๕๙๘–๖๐๐, 
ดู ปสาทะ,ศรัทธา; -*, ๓๖๘; -เล่ือมใสการปฏิบัติเครงแตผิด
, ๖๔๑; -สิกขาฝ่ายอภิสมาจารเพ่ือความเลื่อมใส, ๘๔๓ 

เล่ือย, ๖๕๒, ๘๑๙ 
โลก, ๕๑, ๗๒, ๑๐๓, ๑๐๘, ๑๒๗, ๑๔๓, ๕๑๓, ๕๒๖, ๕๓๐, 

๕๓๒, ๕๓๕, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๘๔, ๕๘๖, ๖๓๕, ๖๔๐, ๖๙๐, 
๗๒๗, ๗๕๗, ๘๔๘, ๘๖๕, ๘๗๘, ๘๙๖, ๙๐๕, ๑๐๐๒, 
๑๐๒๑, ๑๐๕๔, ๑๐๕๘, ๕๓๖–๕๔๐, ๖๕๕–๖๕๖, ดู สังคม
,พหูชน,ประชาชน,ชีวิต, ดู สังคม,พหูชน,ประชาชน,ชีวิต; -
*, ๗๑๔; -การเขาใจและทาทีของการรูเทาทันเห็นโลกและ

ชีวิต ตามที่เปน/วิปสสนา, ๔๒๗, ๕๐๕, ๕๖๙, ๕๘๓, ๖๙๙, 
๘๖๒, ๙๑๑, ๙๐๗–๙๐๘, ๘๕๘–๘๖๐; -ความเห็น/คําถาม

เรื่องโลกเที่ยงโลกไมเท่ียง ฯลฯ, ๓๗๘, ๘๔๗, ๘๙๗; -

ความเห็น/คําถามเรื่องโลกเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯลฯ, ๒๐๖; -
จุดเชื่อมตอบุคคลกับโลก, ๖๗๖; -ชะตากรรมของโลกกับ

การหาความสุขของมนุษย, ๑๐๕๙; -ตถาคตไม่ติดโลก, 
๕๘๑, ๙๗๐; -ทาทีของปุถุชนกับพระอรหันตตอโลกและ

ชีวิต, ๓๗๖; -ที่สุดโลก=ฌาน พนใยติดโลก=หมดอาสวะ, 
๑๐๔๗; -โทษของกามเกิดจากปฏิบัติผิดตอโลก, ๑๐๒๙, 
๑๐๓๑; -ธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่โลก, ๒๖๔; -

บุคคลโสดาบันรูจักโลกแทจริง, ๘๘๓; -ปัญหาเกี่ยวกับต้น
กําเนิดเป็นต้นของโลก ไม่เกี่ยวกับหลักการและจุดหมาย
ของพุทธศาสนา, ๙๔๔; -ผู้ถือเอาสาระในโลกได้, ๕๗๒, 
๘๙๓; -พระพุทธเจาและสาวกบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนแก

โลก, ๙๒๐, ดู พหูชน; -พระโพธิ์สัตว์คิดเกี่ยวกับทุกข์ของ
โลก, ๔๖๒; -พระอรหันตเก่ียวของกับโลกคือส่ิงแวดลอม, 
๓๘๘; -พระอรหันตเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง, ๓๗๘; 
-เพราะไมเขาใจกิจในอริยสัจจึงวาพุทธศาสนามอง  โลกใน

แงราย, ๘๕๔; -มนุษยเห็นโลกเปนอยางไร, ๗๐๑; -มองโลก/

ทาทีตอโลก, ๔๙๑, ๕๐๐; -มองโลกตามเปนจริง=สัมมาทิฏฐิ
, ๘๖๙; -โลกของธรรมชาติ/โลกแหงเจตนจํานง/โลกแหง

วัตถุ, ๒๕๔, ๒๗๗; -โลกคือกามคุณ, ๑๐๔๗; -โลกเป็นไป
ตามกรรมเพราะกรรม, ๓๑๙; -โลกแหงความลึกลับ, ๒๗๘; -
สวนดีสวนเสียและทางออกของโลก, ๖๔๒–๖๔๓; -สังขาร

คือโลกและชีวิต, ๔๔๑; -หนาที่ของกัลยาณมิตรคือชี้ไปที่

โลกและชีวิต, ๕๘๕ 
โลกจินตา(อจินไตย): -*, ๒๗๖ 
โลกทัศน, ๔๖, ๑๕๘, ๑๖๓, ๔๙๑, ๕๔๐, ๖๙๐; -(พระอรหันต), 

๓๗๘ 
โลกธรรม, ๑๑๔, ๑๔๕, ๗๐๑, ๗๔๘, ๘๖๔, ๙๑๑; -*, ๘๗; -ผล

กรรมระดับโลกธรรม, ๒๗๐; -ไมอาจทําผูมั่นในพระ

รัตนตรัยใหหว่ันไหว, ๘๖๕; -ลอยพนโลกธรรม, ๔๙๑ 
โลกธาต,ุ ๙๖๗; -*, ๒๓๖ 
โลกนาถ(สําเร็จดวยกรุณา): -*, ๑๐๑๙ 
โลกนิรุต,ิ ๔๙, ๓๗๘ 
โลกนิโรธ, ๒๐๑ 
โลกน้ี, ๓๓๘, ๖๘๙, ๗๔๘, ๘๙๖, ดู ทิฏฐธรรม,ชาตินี,้โลกหนา 
โลกบัญญัติ, ๔๙, ๓๗๘ 
โลกบาล, ๙๖๘ 
โลกพิภพ, ๙๕๒ 
โลกมนุษย, ๑๐๒๗, ดู มนุษย 
โลกวัตถุธาตุ, ๙๔๗ 
โลกโวหาร, ๔๙, ๓๗๘ 
โลกสมัญญา, ๔๙, ๓๗๘ 
โลกสมุทัย, ๑๕๗, ๒๐๑ 
โลกสวรรค, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๓๒๓, ๕๙๑, ดู สวรรค,สุคต ิ
โลกหนา, ๒๘๑, ๔๒๐, ๗๔๘, ดู ชาติหนา; -การพิสูจน, ๒๗๘; -

คําสอนท่ีไมอางโลกหนา, ๕๙๒; -เชื่อวามีโลกหนาจัดเขา

โลกียสัมมาทิฏฐ,ิ ๕๘๓; -โลกหนา=สัมปรายิกะ, ๔๒๑ 
โลกาธิปไตย, ๙๖๗ 
โลกานุกมฺปาย, ๓๖๖ 
โลกาภิวัตน, ๑๑๒๕ 
โลกามิส, ๗๙๘, ๗๔๗–๗๔๙; -*, ๘๖๙ 
โลกายัต, ๒๐๑ 
โลกิยฌานสุข: -*, ๑๐๕๗ 
โลกิยฌานสุข,-สมาธิ,-สมาบัติสุข,-สัมมาทิฏฐิ. ดู โลกีย,โลกีย,

โลกียะ 
โลกิยสมาธ,ิ ๔๐๑ 
โลกิยสมาบัติสุข: -*, ๑๐๕๗ 
โลกิยะ, ๑๑๓, ๖๔๗, ๘๓๕, ดู โลกีย 
โลกีย,โลกียะ, ๕๓๑, ๕๖๙, ๘๘๗, ๙๒๘, ๙๔๕, ๙๗๑, ๑๐๖๗, 

๕๘๒–๕๘๔, ดู โลกียสัมมาทิฏฐิ, เทียบ โลกุตระ; -ฝกข้ัน
สมาธิข้ันโลกีย, ๘๐๓–๘๒๐; -สมถะลวนสูงสุดแคโลกีย 

๑๒๗๖  พุทธธรรม 

 

๑๐๓๖; -ธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่โลก, ๒๖๕; -

บุคคลโสดาบันรูจักโลกแทจริง, ๘๘๖; -ปัญหาเกี่ยวกับต้น
กําเนิดเป็นต้นของโลก ไม่เกี่ยวกับหลักการและจุดหมาย
ของพุทธศาสนา, ๙๔๗; -ผู้ถือเอาสาระในโลกได้, ๕๗๔, 
๘๙๖; -พระพุทธเจาและสาวกบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนแก

โลก, ๙๒๓, ดู พหูชน; -พระโพธิ์สัตว์ติดเกี่ยวกับทุกข์ของ
โลก, ๔๖๔; -พระอรหันตเก่ียวของกับโลกคือส่ิงแวดลอม, 
๓๙๐; -พระอรหันตเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง, ๓๘๐; -
เพราะไมเขาใจกิจในอริยสัจจึงวาพุทธศาสนามอง  โลกใน

แงราย, ๘๕๗; -มนุษยเห็นโลกเปนอยางไร, ๗๐๔; -มองโลก/

ทาทีตอโลก, ๔๙๓, ๕๐๒; -มองโลกตามเปนจริง=สัมมา

ทิฏฐิ, ๘๗๒; -โลกของธรรมชาติ/โลกแหงเจตนจํานง/โลก

แหงวัตถุ, ๒๕๕, ๒๗๘; -โลกคือกามคุณ, ๑๐๕๒; -โลก
เป็นไปตามกรรมเพราะกรรม, ๓๒๑; -โลกแหงความลึกลับ, 
๒๗๙; -สวนดีสวนเสียและทางออกของโลก, ๖๔๕–๖๔๖; -
สังขารคือโลกและชีวิต, ๔๔๓; -หนาที่ของกัลยาณมิตรคือชี้
ไปท่ีโลกและชีวิต, ๕๘๗ 

โลกจินตา(อจินไตย): -*, ๒๗๗ 
โลกทัศน, ๔๖, ๑๕๙, ๑๖๔, ๔๙๓, ๕๔๒, ๖๙๓; -(พระอรหันต), 

๓๘๐ 
โลกธรรม, ๑๑๕, ๑๔๖, ๗๐๔, ๗๕๑, ๘๖๗, ๙๑๔; -*, ๘๗; -ผล

กรรมระดับโลกธรรม, ๒๗๑; -ไมอาจทําผูมั่นในพระ

รัตนตรัยใหหวั่นไหว, ๘๖๘; -ลอยพนโลกธรรม, ๔๙๓ 
โลกธาต,ุ ๙๗๐; -*, ๒๓๗ 
โลกนาถ(สําเร็จดวยกรุณา): -*, ๑๐๒๒ 
โลกนิรุติ, ๔๙, ๓๘๐ 
โลกนิโรธ, ๒๐๒ 
โลกน้ี, ๓๔๐, ๖๙๒, ๗๕๑, ๘๙๙, ดู ทิฏฐธรรม,ชาตินี,้โลกหนา 
โลกบัญญัติ, ๔๙, ๓๘๐ 
โลกบาล, ๙๗๑ 
โลกพิภพ, ๙๕๕ 
โลกมนุษย, ๑๐๓๒, ดู มนุษย 
โลกวัตถุธาตุ, ๙๕๐ 
โลกโวหาร, ๔๙, ๓๘๐ 
โลกสมัญญา, ๔๙, ๓๘๐ 
โลกสมุทัย, ๑๕๘, ๒๐๒ 
โลกสวรรค, ๒๘๒, ๒๘๔–๒๘๕, ๓๒๕, ๕๙๓, ดู สวรรค,สุคติ 
โลกหนา, ๒๘๒, ๔๒๒, ๗๕๑, ดู ชาติหนา; -การพิสูจน, ๒๘๐; -

คําสอนที่ไมอางโลกหนา, ๕๙๔; -เชื่อวามีโลกหนาจัดเขา

โลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๕; -โลกหนา=สัมปรายิกะ, ๔๒๓ 
โลกาธิปไตย, ๙๗๐ 
โลกานุกมฺปาย, ๓๖๘ 
โลกาภิวัตน, ๑๑๓๐ 
โลกามิส, ๘๐๑, ๗๕๐–๗๕๒; -*, ๘๗๒ 
โลกายัต, ๒๐๒ 
โลกิยฌานสุข: -*, ๑๐๖๒ 

โลกิยฌานสุข,-สมาธิ,-สมาบัติสุข,-สัมมาทิฏฐิ. ดู โลกีย,โลกีย,
โลกียะ 

โลกิยสมาธ,ิ ๔๐๓ 
โลกิยสมาบัติ(8), ๔๓๙ 
โลกิยสมาบัติสุข: -*, ๑๐๖๒ 
โลกิยะ, ๑๑๓, ๖๕๐, ๘๓๘, ดู โลกีย 
โลกีย,โลกียะ, ๕๓๓, ๕๗๑, ๘๙๐, ๙๓๑, ๙๔๘, ๙๗๔, ๑๐๗๒, 

๕๘๔–๕๘๗, ดู โลกียสัมมาทิฏฐิ, เทียบ โลกุตระ; -ฝกข้ัน
สมาธิข้ันโลกีย, ๘๐๖–๘๒๓; -สมถะลวนสูงสุดแคโลกีย 

กําเริบได, ๘๒๔–๘๒๖; -สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์, ๕๕๙; -

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ที่เปนโลกียะ, 
๗๑๓; -อภิญญาท่ีเปนโลกีย, ๗๙๑, ๗๙๗ 

โลกียกุศล, ๒๕๓ 
โลกียฌานสุข: -*, ๑๐๖๒ 
โลกียญาณ: -*, ๔๘๒ 
โลกียธรรม, ๖๖, ๑๒๒, ๑๒๕ 
โลกียนิโรธ, ๔๐๔ 
โลกียปญญา, ๙๑๐, ๙๑๔ 
โลกียปุถุชน, ๙๑๔, ๙๓๐, ๑๐๕๖; -*, ๔๔๘ 
โลกียวิชชา, ๔๒๑ 
โลกียวิญญาณ 32: -*, ๑๗๒ 
โลกียวิมุตติ, ๔๓๕, ๔๔๐ 
โลกียสมบัติ(8), ๑๐๓๘ 
โลกียสมาธ,ิ ๘๐๖ 
โลกียสมาบัติ(8), ๔๓๕, ๔๘๖ 
โลกียสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๔; -ความสัมพันธกับปรโตโฆสะ, ๕๘๗; -

ความสัมพันธกับโยนิโสมนสิการ, ๖๒๗, ๖๘๒; -

ความหมายและสาระสําคัญ, ๒๘๓, ๘๘๐, ๕๘๔–๕๘๗, 
๖๙๔–๖๙๕, เทียบ โลกุตรสัมมาทิฏฐิ; -ความอิงอาศัย

ศรัทธา, ๖๘๓; -เทียบในแดนแหงหน่ึงกิจกรรมทางจิต

ปญญา, ๘๘๑ 
โลกียสัมมาสังกัปป, ๗๐๕–๗๐๖ 
โลกียสุข, ๘๘๘, ๙๐๙, ๙๑๐, ๑๐๒๙, ๑๐๗๒; -*, ๘๘๖ 
โลกียอภิญญา(5), ๔๒๐, ๔๓๘, ๔๕๖, ๔๗๘, ๗๙๓, ๙๔๘, 

๙๕๑; -มีแมภายนอกและมีมากอนพุทธศาสนา, ๔๖๑ 
โลกียอภิญญา(๕). ดู อภิญญา 
โลกียะ, ๖๖ 
โลกุตตรกุศลจิต, ๒๒๙ 
โลกุตตรจิต, ๒๗ 
โลกุตตรธรรม, ๖๖, ๑๒๒, ๑๒๕ 
โลกุตตรธรรม,โลกุตตรธรรม(9): -*, ๓๓๕ 
โลกุตตรมรรค, ๔๐๓ 
โลกุตตรวิบากจิต, ๒๒๙ 
โลกุตตรวิมุตติ, ๔๓๔ 
โลกุตตรวิมุตติ., ๔๔๑ 
โลกุตตรสุข, ๑๐๒๙, ๑๐๗๒; -*, ๑๐๖๒ 



 
ดัชนี  ๑๒๗๗ 

กําเริบได, ๘๒๑–๘๒๓; -สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์, ๕๕๗; -

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ท่ีเปนโลกียะ, 
๗๑๐; -อภิญญาที่เปนโลกีย, ๗๘๘, ๗๙๔ 

โลกียกุศล, ๒๕๒ 
โลกียญาณ: -*, ๔๘๐ 
โลกียธรรม, ๖๖, ๑๒๑, ๑๒๔ 
โลกียนิโรธ, ๔๐๒ 
โลกียปญญา, ๙๐๗, ๙๑๑ 
โลกียปุถุชน, ๙๑๑, ๙๒๗, ๑๐๕๑; -*, ๔๔๖ 
โลกียวิชชา, ๔๑๙ 
โลกียวิญญาณ ๓๒: -*, ๑๗๑ 
โลกียวิมุตต,ิ ๔๓๓, ๔๓๘ 
โลกียสมาธ,ิ ๘๐๓ 
โลกียสมาบัติ(๘), ๔๓๓, ๔๓๗, ๔๘๔, ๑๐๓๓ 
โลกียสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๑; -ความสัมพันธกับปรโตโฆสะ, ๕๘๔; -

ความสัมพันธกับปรโตโฆสะ(อ), ๕๕๙; -ความสัมพันธกับ

โยนิโสมนสิการ, ๖๒๔, ๖๗๙; -ความหมายและสาระสําคัญ, 
๒๘๒, ๘๗๗, ๕๘๒–๕๘๔, ๖๙๑–๖๙๒, เทียบ โลกุตร

สัมมาทิฏฐิ; -ความอิงอาศัยศรัทธา, ๖๘๐; -เทียบในแดน

แหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘ 
โลกียสัมมาสังกัปป, ๗๐๒–๗๐๓ 
โลกียสุข, ๘๘๕, ๙๐๖, ๙๐๗, ๑๐๒๔, ๑๐๖๗; -*, ๘๘๓ 
โลกียอภิญญา(๕), ๔๑๘, ๔๓๖, ๔๕๔, ๔๗๖, ๗๙๐, ๙๔๕, 

๙๔๘, ดู อภิญญา; -มีแมภายนอกและมีมากอนพุทธศาสนา
, ๔๕๙ 

โลกียะ, ๖๖ 
โลกุตตรกุศลจิต, ๒๒๘ 
โลกุตตรจิต, ๒๗ 
โลกุตตรธรรม, ๖๖, ๑๒๑, ๑๒๔ 
โลกุตตรมรรค, ๔๐๑ 
โลกุตตรวิบากจิต, ๒๒๘ 
โลกุตตรวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๙ 
โลกุตตรสุข, ๑๐๒๔, ๑๐๖๗; -*, ๑๐๕๗ 
โลกุตตระ, ๖๖, ๑๒๑ 
โลกุตร,โลกุตตระ: -สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะท่ี

เปนโลกุตระ, ๗๑๐ 
โลกุตรกุศล,โลกุตตรกุศล, ๒๕๒ 
โลกุตรญาณ: -*, ๔๘๐ 
โลกุตรธรรม,โลกุตตรธรรม(๙), ๒๘๒, ๔๘๘, ๘๓๕; -*, ๓๓๓; -

เปนส่ิงที่คนตองการ ชวยคนดีใหไมทุกขหรือชวยใหทําดีได

โดยไมมีทุกข, ๑๐๑๗; -เมื่อธรรมมาคูกับอนุธรรม ธรรม

หมายถึงโลกุตรธรรมหรืออริยธรรม(อ), ๖๓๖; -โลกุตรธรรม
บางอยางยังเปนทุกข, ๑๖๐; -อริยโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์
ประจําตัวของมนุษย์ทุกคน, ๔๘๙ 

โลกุตรนิโรธ, ๔๐๒ 

โลกุตรปญญา, ๗๙๕ 
โลกุตรผล, ๘๖๓ 
โลกุตรมรรค, ๗๖๔, ๘๖๓; -*, ๕๒๘ 
โลกุตรสมาธิ: -*, ๘๐๓ 
โลกุตรสัมมาทิฏฐิ,โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ, ๒๘๒, ๗๐๑, เทียบ 

โลกียสัมมาทิฏฐิ; -ความหมาย ลักษณะ สาระสําคัญ, ๖๙๒, 
๘๗๗, ๕๘๓–๕๘๔; -ตองอาศัยโยนิโสมนสิการ, ๕๘๕, 
๖๗๙, ๖๙๒; -ตองอาศัยโยนิโสมนสิการ(อ), ๕๕๙; -เทียบใน
ดินแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; -พนจากอํานาจ
ปรุงแตงของสังคม, ๖๙๓ 

โลกุตรสัมมาสังกัปป, ๗๐๒–๗๐๓ 
โลกุตรสุข, ๘๘๔, ๘๘๕ 
โลกุตรอภิญญา, ๙๔๕, ๙๔๘ 
โลกุตระ,โลกุตตระ, ๔๐๒, ๔๘๑, ๕๓๑, ๕๕๗, ๕๖๙, ๕๘๓, 

๘๓๕, ๘๘๗, ๙๑๑, ๙๗๑, ๑๐๖๗, เทียบ โลกีย; -*, ๖๓๖, 
๘๓๘; -ในอนาคตภิกษุขาดการศึกษาอบรมจะไม่สนใจคํา
สอนที่เป็นโลกุตระ, ๖๕๘; -โลกีย=อริยะ, ๔๐๔ 

โลภ,โลภะ, ๑๓๓, ๒๔๒, ๓๗๑, ๔๓๘, ๔๔๕, ๔๙๐, ๕๓๐, ๕๓๖, 
๕๘๔, ๕๙๕, ๖๔๖, ๗๐๖, ๗๕๒, ๗๘๓, ๘๕๘, ๘๗๐, ๘๘๕, 
๙๕๒, ๑๐๐๙, ๑๐๕๔, ๕๔๐–๕๔๓, ๗๐๒–๗๐๓, ดูราคะ
,อกุศลมูล,กาม,อภิชฌา,กิเลส; -*, ๒๔๙, ๖๕๐, ๖๘๙; -ควร
ใหเปนปจจัยแกฉันทะ, ๘๐๐; -เครื่องตัดสินดีชั่ว, ๒๘๔; -
แคไหนจึงจะผิดกรรมบถ, ๕๖๐; -โจรฆาเจาทรัพยเพราะโล
ภะจริงหรือ, ๖๖๒; -เปนไวพจนของตัณหา, ๙๗๘; -เปน

สมุฏฐานของมานะ(อ), ๙๙๓; -เป็นเหตุแห่งกรรม, ๓๒๓, 
๓๖๒, ๖๒๐; -โลภะ=ราคะ(อ.), ๒๕๐; -โลภะเปนปจจัยให
เกิดโทสะได, ๖๖๒ 

โลภเจตสิก, ๒๗ 
โลภทรัพย์, ๗๔๔ 
โลภมูล: -*, ๙๙๓ 
โลภสหรคต: -*, ๙๙๓ 
โลภะ, ๑๒๓, ๑๓๙ 
โลหิต, ๘๐๕, ๘๙๘, ๑๐๒๖ 
โลหิตกะ: -*, ๘๐๕ 
วงจร, ๑๐๒, ๑๑๖ 
วงจรกิเลส(ที่อาจเกิดพิเศษแกคนดี), ๑๐๑๖–๑๐๑๗ 
วงจรจิต(กระบวนการรับรูของปุถุชน), ๗๗๔ 
วงจรชีวิต(ชนิดมีทุกข์เป็นพ้ืนฐาน), ๘๔๕ 
วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๓๓๒, ๑๐๒๙, ดู ปฏิจจสมุปบาท 
วงพระจันทร,วงพระอาทิตย(นิมิต), ๘๒๐ 
วจนักขโม(กัลยาณมิตร/เนนความหมาย): -*, ๕๗๔ 
วจีกรรม, ๒๔๓, ๒๖๓, ๖๙๐, ๗๐๙, ๗๑๑, ๗๔๓, ๗๖๔, ๙๓๐, 

๑๐๔๓, ดู กรรม; -กรณีที่พลอยกลายเป็นสัมมาวาจาไปเอง, 
๕๕, ๘๔๑ 
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วจีทุจริต, ๒๖๓, ๕๗๐, ๕๙๒, ๖๕๑, ๗๑๐, ๗๖๑, ดู ทุจริต
,สัมมาวาจา 

วจีวิญญัติ, ๒๖, ๔๑; -*, ๑๗๑ 
วจีสมาจาร, ๕๙๕, ๗๒๔–๗๒๖ 
วจีสังขาร, ๑๗, ๒๙, ๑๗๑, ๒๐๓, ๒๔๓, ๒๘๕, ๖๖๐, ๗๐๒ 
วจีสัญเจตนา, ๒๙; -*, ๑๗๑ 
วจีสุจริต(๔), ๕๗๐, ๖๕๑, ๗๖๑, ๘๙๒, ดูสุจริต,สัมมาวาจา; -*, 

๗๒๓, ๙๑๗ 
วจฺฉกํ สกฺกจฺจํ อุปนิชฺฌายติ: -*, ๖๓๗ 
วณิชชา: -*, ๗๒๓ 
วตฺต: -*, ๕๓๓ 
วยะ, ๒๒๙ 
วรรณกสิณ, ๔๑๒, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙ 
วรรณะ, ๑๐๓ 
วรรณะ(๔), ๒, ๔, ๒๑๑, ๔๐๓, ๔๒๑, ๗๙๓, ๙๔๐; -*, ๗๑๑, 

๙๑๘; -กรรมปฏิเสธวรรณะ, ๓๑๖; -เปนสังคมนิยมน, 
๒๖๐, ๒๖๒; -วรรณะไมเก่ียวกับการบรรลุนิพพาน, ๔๘๗; -
วรรณะไมใชเครื่องตัดสินความประเสริฐ/ออกบวชแลว

เสมอกัน/ความเสมอภาคกันในมติพุทธ, ๔๘๘ 
วรรณะ(ผิวพรรณ,ได้ด้วยปฏิบัติ), ๓๑๘ 
วสี ๕(ฌาน): -*, ๘๑๒ 
วัง, ๗๙๘ 
วัฏฏทุกข, ๒๕๑ 
วัฏฏมูลกทุกข, ๘๗ 
วัฏฏะ, ๑๐๒, ๑๘๖, ๒๑๐, ๓๓๕, ๖๐๑, ดู ไตรวัฏฏ; -*, ๓๓๒, 

๕๒๗, ๗๘๐; -วัฏฏะ ๓; -*, ๑๗๗; -วัฏฏะ๓, ๒๓๔, 
๔๗๗; -*, ๑๘; -อโยนิโสมนสิการ/อวิชชาตัณหา เปนมูล

แหงวัฏฏะ, ๖๒๓–๖๒๕; -อโยนิโสมนสิการ/อวิชชาตัณหา 

เปนมูลแหงวัฏฏะ(อ), ๖๒๖; -อะไรเปนเงื่อนตน, ๑๗๘ 
วัฒนธรรม, ๕๔๗, ๖๒๔, ๖๙๑, ๙๘๕, ๑๐๖๖, ๖๖๔–๖๖๖, 

๖๙๘; -วัฒนธรรมประเพณีเปนเกณฑตัดสินดีชั่วในฐานะ 

มติของวิญู, ๒๖๒ 
วัณณมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘ 
วัด๑(อาราม), ๕๓๕, ๘๐๓, ๙๓๓, ๑๐๑๖; -*, ๑๐๑๑; -วัดท่ี

เหมาะแกการเจริญกรรมฐาน, ๘๑๐; -สภาพเมื่อวัดคับค่ัง

จอแจ, ๖๕๖–๖๕๗ 
วัด2(ไมควรชอบเปนนักวัดคน), ๖๗๑ 
วัตตา(กัลยาณมิตร), ๕๗๔ 
วัตถุ, ๑๐๒, ๑๐๙, ๑๒๐, ๑๒๕, ๔๙๕, ๕๓๗, ๕๔๗, ๗๓๓, 

๗๓๕, ๗๗๐, ๘๗๗, ๙๑๑, ๑๐๓๖, ๑๐๓๗; -*, ๙๕๑; -
ความอยูดีพรั่งพรอมทางวัตถุ/ความเปนทาสของวัตถุ/การ

บริโภควัตถุ, ๔๙๒, ๖๔๖, ๖๙๐, ๑๐๕๔–๑๐๕๕; -ความอยูดี
พรั่งพรอมทางวัตถุ/ความเปนทาสของวัตถุ/การบริโภควัตถุ

(อ), ๘๖๙; -พุทธศาสนาไมเอียงสุดทั้งทางวัตถุและทางจิต/

การยอมรับความจําเปนของวัตถุและทาทีตาง ๆ ตอวัตถุ, 
๕๒๖, ๗๔๖–๗๔๗; -สงฆพึ่งวัตถุนอย, ๗๔๘ 

วัตถุกาม, ๙๐๗, ๑๐๒๖ 
วัตถุธรรม, ๘๑๒ 
วัตถุประสงค, ๕๘๘, ๕๓๐–๕๓๒, ดู จุดหมาย; -การปฏิบัติ

ธรรม, ๘๓๘; -ปฏิบัติธรรมตองรูวัตถุประสงคท้ังทั่วไปและ
จําเพาะของแตละขอธรรม, ๕๓๒; -วัตถุประสงคของการ

เจริญสมาธิ, ๗๘๗–๗๙๑; -วัตถุประสงคของการบัญญติขอ
วินัย, ๙๑๙, ๙๒๑; -วัตถุประสงคที่ตางกันของการ

แสดงปฏิจจสมุปบาท กับอริยสัจ, ๘๕๑–๘๕๔ 
วัตถุมงคล. ดู มงคล 
วัตร, ๑๕๐, ๓๑๗, ๔๐๘, ๖๐๐, ๖๔๑, ๖๕๑, ๗๔๔, ๗๙๘, ดู 

พรต,ศีลวัตร,สีลัพพตปรามาส; -การรักษาวัตรของ

อริยบุคคล, ๙๒๑; -ความตางจากศีล; -*, ๙๒๐; -นิครนถ
ประพฤติวัตรทรมานตน, ๑๐๓๓; -ในเรื่องสีลัพพตปามาส, 
๔๒๑–๔๒๔, ๙๒๐–๙๒๒; -วัตรเขมงวดเปนปฏิกิริยาตอ

กามก็มี, ๑๐๖๕; -วัตรที่หามก็มี(อ), ๙๒๑; -วัตรประพฤติ
เพื่อผูกคนไว้กับคนก็มี/เป็นเอียงสุดก็ได้/กลายเป็นเครื่อง
มัดไว้ก็ได้, ๖๗๓; -วัตรประพฤติเพื่อผูกคนไวกับคนก็มี/เปน

เอียงสุดก็ได/กลายเปนเครื่องมัดไวก็ได(อ), ๕๒๗, ๙๔๙ 
วัตรปฏิบัต,ิ ๘๐๔ 
วันพรุ่ง(มรณะ), ๖๕๕ 
วัปปมงคล, ๑๐๖๐ 
วัย, ๕๗๑ 
วัยวุฒิ, ๙๔๐ 
วัว, ๖๒๓ 
วัสดุอุปกรณ, ๕๓๙, ๖๔๖ 
วาง, ๙๗, ๑๐๑; -*, ๖๗ 
วางใจ, ๑๑๘ 
วางใจ,วางทาที, ๕๘๔, ๖๒๖, ๖๓๑, ๖๓๔, ๖๕๖, ๘๖๐, ๑๐๒๙, 

๖๗๖–๖๗๙ 
วางใจเปนกลาง, ๔๗๙, ดู อุเบกขา 
ว่างเปล่า, ๔๖๔, ๖๓๐ 
ว่างเปล่า(จากตัวตน), ๑๓๙ 
วางแผน: -*, ๑๐๒๒; -ความเขาใจผิดวาพุทธศาสนาสอนใหคิด

แตปจจุบัน ทําใหไมวางแผน แตความจริงตรงขาม, ๖๕๙, 
๖๕๓–๖๕๔ 

วาจา, ๖๙, ๓๒๐, ๕๔๖, ๕๕๖, ๖๗๐, ๗๑๕, ๗๒๒, ๗๒๙, ๗๔๕, 
๘๖๘, ๘๗๐, ๘๗๗, ๘๘๓, ๙๑๔, ๙๐๓–๙๐๔, ๕๓๕–๕๓๖, 
๕๓๙–๕๔๐, ๕๕๒–๕๕๓, ๖๕๐–๖๕๑, ๗๑๑–๗๑๒, ดู 

กรรม 
วาจางาม, ๕๗๔ 
วาจาชอบ. ดู สัมมาวาจา 
วาจาสอเสียด. ดู ปสุณาวาจา 
วาจาหยาบ. ดู ผรุสวาจา 

๑๒๗๘  พุทธธรรม 

 

วัด1(อาราม), ๕๓๗, ๘๐๖, ๙๓๖, ๑๐๑๙; -*, ๑๐๑๔; -วัดท่ี
เหมาะแกการเจริญกรรมฐาน, ๘๑๓ 

วัด๑(อาราม): -สภาพเม่ือวัดคับคั่งจอแจ, ๖๕๙–๖๖๐ 
วัด2(ไมควรชอบเปนนักวัดคน), ๖๗๔ 
วัตตา(กัลยาณมิตร), ๕๗๖ 
วัตถุ, ๑๐๒, ๑๐๙, ๑๒๑, ๑๒๖, ๔๙๗, ๕๓๙, ๕๔๙, ๗๓๖, 

๗๓๘, ๗๗๓, ๘๘๐, ๙๑๔, ๑๐๔๑, ๑๐๔๒; -*, ๙๕๔; -
ความอยูดีพรั่งพรอมทางวัตถุ/ความเปนทาสของวัตถุ/การ

บริโภควัตถุ, ๔๙๔, ๖๔๙, ๖๙๓, ๑๐๕๙–๑๐๖๐; -ความอยูดี
พรั่งพรอมทางวัตถุ/ความเปนทาสของวัตถุ/การบริโภควัตถุ

(อ), ๘๗๒; -พุทธศาสนาไมเอียงสุดท้ังทางวัตถุและทางจิต/

การยอมรับความจําเปนของวัตถุและทาทีตาง ๆ ตอวัตถุ, 
๕๒๘, ๗๔๙–๗๕๐; -สงฆพึ่งวัตถุนอย, ๗๕๑ 

วัตถุกาม, ๙๑๐, ๑๐๓๑ 
วัตถุธรรม, ๘๑๕ 
วัตถุประสงค, ๕๙๑, ๕๓๒–๕๓๔, ดู จุดหมาย; -การปฏิบัติ

ธรรม, ๘๔๑; -ปฏิบัติธรรมตองรูวัตถุประสงคทั้งท่ัวไปและ
จําเพาะของแตละขอธรรม, ๕๓๔; -วัตถุประสงคของการ

เจริญสมาธิ, ๗๙๐–๗๙๔; -วัตถุประสงคของการบัญญติขอ
วินัย, ๙๒๒; -วัตถุประสงคที่ตางกันของการ

แสดงปฏิจจสมุปบาท กับอริยสัจ, ๘๕๔–๘๕๗; -วัตุ

ประสงคของการบัญญติขอวินัย, ๙๒๔ 
วัตถุมงคล. ดู มงคล 
วัตร, ๑๕๑, ๓๑๙, ๔๑๐, ๖๐๒, ๖๔๔, ๖๕๔, ๗๔๗, ๘๐๑, ดู 

พรต,ศีลวัตร,สีลัพพตปรามาส; -การรักษาวัตรของ

อริยบุคคล, ๙๒๔; -ความตางจากศีล; -*, ๙๒๓; -นิครนถ
ประพฤติวัตรทรมานตน, ๑๐๓๘; -ในเรื่องสีลัพพตปามาส, 
๔๒๓–๔๒๖, ๙๒๓–๙๒๕; -วัตรเขมงวดเปนปฏิกิริยาตอ

กามก็มี, ๑๐๗๐; -วัตรท่ีหามก็มี(อ), ๙๒๔; -วัตรประพฤติ
เพื่อผูกคนไว้กับคนก็มี/เป็นเอียงสุดก็ได้/กลายเป็นเครื่อง
มัดไว้ก็ได้, ๖๗๖; -วัตรประพฤติเพื่อผูกคนไวกับคนก็มี/เปน

เอียงสุดก็ได/กลายเปนเคร่ืองมัดไวก็ได(อ), ๕๒๙, ๙๕๒ 
วัตรปฏิบัติ, ๘๐๗ 
วันพรุ่ง(มรณะ), ๖๕๘ 
วัปปมงคล, ๑๐๖๕ 
วัย, ๕๗๓ 
วัยวุฒิ, ๙๔๓ 
วัว, ๖๒๖ 
วัสดุอุปกรณ, ๕๔๑, ๖๔๙ 
วาง, ๙๗, ๑๐๒; -*, ๖๗ 
วางใจ, ๑๑๙ 
วางใจ,วางทาท,ี ๕๘๖, ๖๒๙, ๖๓๔, ๖๓๗, ๖๕๙, ๘๖๓, ๑๐๓๔, 

๖๗๙–๖๘๒ 
วางใจเปนกลาง, ๔๘๑, ดู อุเบกขา 
ว่างเปล่า, ๔๖๖, ๖๓๓ 
ว่างเปล่า(จากตัวตน), ๑๔๐ 

วางแผน: -*, ๑๐๒๗; -ความเขาใจผิดวาพุทธศาสนาสอนใหคิด
แตปจจุบัน ทําใหไมวางแผน แตความจริงตรงขาม, ๖๖๒, 
๖๕๖–๖๕๗ 

วาจา, ๖๙, ๓๒๒, ๕๔๘, ๕๕๘, ๖๗๓, ๗๑๘, ๗๒๕, ๗๓๒, 
๗๔๘, ๘๗๑, ๘๗๓, ๘๘๐, ๘๘๖, ๙๑๗, ๙๐๖–๙๐๗, 
๕๓๗–๕๓๘, ๕๔๑–๕๔๒, ๕๕๔–๕๕๕, ๖๕๓–๖๕๔, ๗๑๔–
๗๑๕, ดู กรรม 

วาจางาม, ๕๗๖ 
วาจาชอบ. ดู สัมมาวาจา 
วาจาสอเสียด. ดู ปสุณาวาจา 
วาจาหยาบ. ดู ผรุสวาจา 
วาจาอาจหาญ(อาสภิวาจา), ๖๐๑ 
วาดภาพ(ในใจ): -*, ๘๓๗ 
วาทะ, ๕๙๒, ๕๙๓–๕๙๕, ดู ทิฏฐิ; -*, ๕๒๙; -ความหมายและ

ไวพจน(ทิฏฐิ), ๖๖๓; -ความหมายและไวพจน(ทิฏฐิ)(อ.), 
๒๐๒; -มิจฉาวาทะผิดหลักกรรม3-4พวก(อ), ๘๖๓ 

วายน้ํา(อุปมาฝกสมาธิ), ๘๒๐ 
วายามะ, ๗๖๖, ๙๘๒, ๙๙๑, ดู เพียร 
วาโย, ๔๐, ๓๙๒, ๘๐๗, ดูวาโย 
วาโยธาต,ุ ๒๖ 
วาระจิต, ๕๙๙ 
วาเหว, ๖๒๙ 
วิกขัมภนนิโรธ, ๔๐๓, ๔๒๘ 
วิกขัมภนปรินิพพาน: -*, ๔๐๓ 
วิกขัมภนวิมุตติ, ๔๒๘, ๔๔๐, ๗๙๑, ๘๒๕ 
วิกขัมภนะ, ๔๒๑ 
วิกขายิตกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๘ 
วิกขิตตกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๘ 
วิการรูป 3, ๔๑ 
วิกุพพนฤทธิ์: -*, ๙๕๑ 
วิคคหิต: -*, ๔๔๗ 
วิคตูปกิเลส(จิตสมาธิ), ๒๔๙, ๔๘๖; -*, ๗๘๗ 
วิเคราะห, ๙๔, ๙๘, ๑๒๒, ๖๒๒, ๖๓๒, ๖๓๕, ๖๓๘, ๗๐๕, 

๗๗๙, ๘๕๘, ๗๗๓–๗๗๕, ดู วิภัชชาวาท; -*, ๗๗๐; -เปน
ความหมายของวิชชวาท/การวิเคราะหแบบ ตาง ๆ /ความ

ตรงความจริง, ๖๖๔–๖๖๙; -เปนความหมายของวิภัชชวาท/

การวิเคราะหแบบ ตาง ๆ /ความตรงความจริง, ๖๗๕ 
วิเคราะหขอมูล,ข้ัน, ๖๘๘–๖๘๙ 
ว่ิงเลยไป(วิภวทิฏฐิ): -*, ๕๒๙ 
วิจฉิททกะ: -*, ๘๐๘ 
วิจัย, ๔๖, ๘๓๗–๘๓๘, ดูธรรมวิจัย; -ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าแสดง

โดยวิจัย, ๔๖๙; -วิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า, ๖๔๓; -ศรัทธาตอง
เปนชนิดที่หมุนวิจัย, ๕๙๐ 

วิจาร, ๔๕๔, ๔๘๓, ๖๐๕, ๗๘๒, ๗๘๔, ๘๓๐, ๘๓๗, ๙๔๙, 
๑๐๒๙, ๑๐๕๑, ๑๐๖๕, ๘๒๔, ดู ฌาน,องคฌาน; -คูปรับ



 
ดัชนี  ๑๒๗๙ 

วาจาอาจหาญ(อาสภิวาจา), ๕๙๘ 
วาดภาพ(ในใจ): -*, ๘๓๔ 
วาทะ, ๕๙๐, ๕๙๑–๕๙๒, ดู ทิฏฐิ; -*, ๕๒๗; -ความหมายและ

ไวพจน(ทิฏฐิ), ๖๖๐; -ความหมายและไวพจน(ทิฏฐิ)(อ.), 
๒๐๑; -มิจฉาวาทะผิดหลักกรรม๓-๔พวก(อ), ๘๖๐ 

วายน้ํา(อุปมาฝกสมาธิ), ๘๑๗ 
วายามะ, ๗๖๓, ๙๗๙, ๙๘๘, ดู เพียร 
วาโย, ๔๐, ๓๙๐, ๘๐๔, ดูวาโย 
วาโยธาตุ, ๒๖ 
วาระจิต, ๕๙๗ 
วาเหว, ๖๒๖ 
วิกขัมภนนิโรธ, ๔๐๑, ๔๒๖ 
วิกขัมภนปรินิพพาน: -*, ๔๐๑ 
วิกขัมภนวิมุตติ, ๔๒๖, ๔๓๘, ๗๘๘, ๘๒๒ 
วิกขัมภนะ, ๔๑๙ 
วิกขายิตกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๕ 
วิกขิตตกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๕ 
วิการรูป ๓, ๔๑ 
วิกุพพนฤทธิ์: -*, ๙๔๘ 
วิคคหิต: -*, ๔๔๕ 
วิคตูปกิเลส(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔ 
วิเคราะห, ๙๔, ๙๘, ๑๒๑, ๖๑๙, ๖๒๙, ๖๓๒, ๖๓๕, ๗๐๒, 

๗๗๖, ๘๕๕, ๗๗๐–๗๗๒, ดู วิภัชชวาท; -*, ๗๖๗; -เปน
ความหมายของวิชชวาท/การวิเคราะหแบบ ตาง ๆ /ความ

ตรงความจริง, ๖๖๑–๖๖๖; -เปนความหมายของวิภัชชวาท/

การวิเคราะหแบบ ตาง ๆ /ความตรงความจริง, ๖๗๒ 
วิเคราะหขอมูล,ข้ัน, ๖๘๕–๖๘๖ 
วิ่งเลยไป(วิภวทิฏฐิ): -*, ๕๒๗ 
วิจฉิททกะ: -*, ๘๐๕ 
วิจัย, ๔๖, ๘๓๔–๘๓๕, ดูธรรมวิจัย; -ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดง

โดยวิจัย, ๔๖๗; -วิจัยธรรมให้ถึงต้นเค้า, ๖๔๐; -ศรัทธาตอง
เปนชนิดท่ีหมุนวิจัย, ๕๘๘ 

วิจาร, ๔๕๒, ๔๘๑, ๖๐๒, ๗๗๙, ๗๘๑, ๘๒๗, ๘๓๔, ๙๔๖, 
๑๐๒๔, ๑๐๔๖, ๑๐๖๐, ๘๒๑, ดู ฌาน,องคฌาน; -คูปรับ
ของวิจิกิจฉา, ๘๒๘; -ในฐานะวจีสังขาร, ๖๖๐; -ในฐานะองค
ฌาน/ความหมาย, ๔๒๔, ๘๒๕–๘๒๗ 

วิจารเจตสิก, ๒๗ 
วิจารณ, ๕๘๘, ๗๗๐, ๗๑๓–๗๑๕ 
วิจารณญาณ, ๑๔๐, ๕๓๘, ๕๗๒; -*, ๙๐๖ 
วิจิกิจฉา, ๑๓๙, ๒๒๗, ๒๔๙, ๔๔๖, ๔๗๒, ๘๘๒, ๘๘๔, ๘๘๕, 

๘๙๕, ๘๙๗, ๑๐๔๖; -*, ๔๗๓, ๖๑๙, ๗๖๕; -ความหมาย
ในฐานะ นิวรณ, ๗๘๔; -ความหมายในฐานะ สังโยชน, 
๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๑, ๘๘๔; -โทษของวิจิกิจฉา, ๗๘๖; -

แบงยอยเปน ๒/อาหารอนาหาร, ๘๓๔–๘๓๕; -เปนคูปรับ
กับวิจาร, ๘๒๘; -ละได้ด้วยมนสิการอริยสัจ, ๖๓๔ 

วิจิกิจฉาเจตสิก, ๒๗ 
วิจิกิจฉานิวรณ์, ๒๖๓ 
วิจิตร(อารมณ์), ๓๗๗; -*, ๑๐๓๐ 
วิชชา, ๓๒๕, ๓๖๕, ๓๘๑, ๓๘๒, ๔๒๗, ๔๒๙, ๔๓๐, ๔๓๕, 

๔๕๑, ๔๖๑, ๔๘๔, ๔๙๒, ๕๓๖, ๕๕๖, ๖๘๘, ๗๔๔, ๗๘๘, 
๘๕๑, ๘๙๑, ดู ปญญา,มรรค,วิมุตติ; -ต้องอาศัยทิฏฐิ
ถูกต้อง, ๖๘๘; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; 
-ในสมุจเฉทวิมุตติ, ๔๓๙; -เป็นจุดมุ่งของวิปัสสนา, ๔๓๐; -
เปนสัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๕๘; -เมื่อปญญาเปนวิชชาและตอ
กับวิมุตติ, ๓๖๕, ดู วิชชามุตติ; -วิชชา=มรรค, ๔๒๙; -วิชชา
ตัดวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๙๓ 

วิชชา ๘: -*, ๔๕๒ 
วิชชา๓, ๔๑๙, ๔๓๖; -ตอจากจรณะ/ตอจากฌาน๔, ๔๗๕; -

บรรลุติดตอกันหรือหางกันก็ได, ๔๕๗; -วิชชา ๒ แรก

จําเปนสําหรับวิชชาท่ี ๓ หรือไม, ๔๕๓ 
วิชชาภาคิยธรรม๒ (สมถะ+วิปัสสนา), ๔๓๐ 
วิชชาภาคิยสัญญา, ๓๘; -*, ๔๐ 
วิชชาวิมุตติ, ๗๙๐, ดู วิชชา,วิมุตติ; -กระบวนธรรมแหงวิชชา

วิมุตติ, ๖๒๕; -เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๔๒, ๘๕๘; -
โพชฌงค์ทําให้วิชชาวิมุตติบริบูรณ์, ๘๑๔, ๘๓๒, ๘๓๖; -

อาหารของวิชชาและวิมุตต,ิ ๕๒๐–๕๒๒ 
วิชา(สรางสมาธิในการเรียน), ๘๐๐ 
วิชาการ, ๕๖๑, ๖๗๙, ๗๔๖, ๗๘๓, ๙๐๗, ๑๐๖๖, ดู วิทยาการ,

พาหุสัจจะ,สิปปะ,สุตะ; -(ปฏิจจสมุปบาท), ๘๕๓–๘๕๔ 
วิชาการศึกษา(มองดูไตรสิกขา), ๘๖๙ 
วิชาชีพ, ๕๔๘, ๗๓๔, ๙๐๕, ๗๔๕–๗๔๖, ดู อาชีวะ

,สัมมาอาชีวะ 
วิชายนมูลกทุกข, ๘๕ 
วิญญ,วิญญูชน, ๓๓๓ 
วิญญาณ, ๑๒๖, ๑๓๙, ๒๕๒, ๓๑๑, ๔๓๓, ๔๔๓, ๔๖๒, ๔๗๗, 

๔๙๘, ๕๐๗, ๕๑๐, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๘๑, ๖๓๐, ๖๓๓, ๖๘๙, 
๗๖๘, ๗๙๐, ๘๐๖, ๘๒๑, ๘๙๑, ๙๐๑, ๑๐๒๕, ๘๙๖–
๘๙๗, ๕๑๗–๕๑๙, ดู ขันธ,ปฏิจจสมุปบาท; -*, ๔๐๘, 
๔๔๔, ๙๘๕; -ความหมายในฐานะขันธหน่ึง, ๑๕, ๒๗; -
ความเห็นผิดว่าวิญญาณดวงนี้แหละเร่ร่อนท่องเที่ยวไป
เสวยผลกรรม, ๕๐๖; -คําจํากัดความและความหมาย

ในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๑, ๑๘๒, ๒๓๐; -ต้องรู้ทั้งส่วนดี
ส่วนเสียและทางออก, ๖๔๓; -ในฐานะความรูประเภทหนึ่ง, 
๓๘, ๔๐; -ไร้แก่นสารดังมายากล, ๖๓๐; -วิญญาณ๖, ๒๗, 
๑๗๑, ๔๗๑, ๙๐๑; -วิญญาณดับท่ีนิพพาน, ๓๔๑; -วิญญาณ
อันอนันต(ในอรูป), ๘๐๖, ๘๒๑, ๑๐๒๕; -อธิบายใน

วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๒, ๑๘๕, ๑๙๑; -อยูในธาตุ, ๑๕; -
อยูในธาตุ(อ.), ๒๐๙ 

วิญญาณ๖: -*, ๙๘๕ 
วิญญาณขันธ, ๒๖๓, ดู วิญญาณ,ขันธ; -*, ๑๓ 
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วิญญาณฐิต,ิวิญญาณัฏฐิติ ๗, ๔๗๔; -*, ๒๘๐ 
วิญญาณสุดทาย(จริมวิญญาณ), ๔๒๑ 
วิญญาณอุปาทานขันธ,์ ๘๔๒, ดู วิญญาณ,ขันธ 
วิญญาณัญจายตนสมาบัตติสุข, ๑๐๒๕ 
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ, ๑๐๒๕ 
วิญญาณัญจายตนะ, ๓๓๘, ๔๑๒, ๔๔๒, ๔๔๖, ๔๕๐, ๔๕๒, 

๘๐๖, ๘๒๑; -*, ๔๔๔ 
วิญญาตะ(ประเภทของความรู), ๔๓ 
วิญญู,วิญญูชน, ๔๘๗, ๕๗๘, ๕๙๐, ๗๓๘, ๗๕๗, ๘๘๓, ๘๙๑, 

๕๙๒–๕๙๓, และดู บัณฑิต,สัตบุรุษ 
วิญู/วิญญชน: -วิญญยอมรับหรือไม/มติของวิญญ เปน

เกณฑตัดสินดีชั่วอยางหน่ึง, ๒๖๑, ๒๖๒ 
วิตก, ๔๕๒, ๔๘๑, ๔๘๓, ๖๐๒, ๗๗๙, ๗๘๑, ๗๙๐, ๘๒๗, 

๘๓๔, ๙๔๖, ๑๐๒๔, ๑๐๔๖, ๑๐๖๐, ๘๒๑; -*, ๕๗๘; -
คูปรับกับถีนมิทธะ, ๘๒๘; -ในฐานะจริต, ๘๐๗; -ในฐานะ
วจีสังขาร, ๖๖๐; -ในฐานะองคฌานและความหมาย, ๔๒๔, 
๘๒๕–๘๒๗; -ในภาษาไทยความหมายเพี้ยนไป, ๘๒๖; -
วิตก ๓ อย่าง, ๗๘๒; -วิตก๖อยาง(อ), ๙๘๕; -อัปปนาเปน
ไวยพจนของวิตก(อ), ๔๔๙ 

วิตกกังวล: -*, ๑๐๑๖ 
วิตกจริต(ลักษณะและกรรมฐานท่ีเหมาะ), ๘๐๗–๘๐๙ 
วิตกเจตสิก, ๒๗ 
วิตักกะ(=วิตกหรือตริตรึก), ๓๔, ๗๐๒, ๘๒๖; -*, ๘๔๒ 
วิถี, ๔๘๓, ๗๙๓ 
วิถีจิต: -*, ๘๑๒ 
วิถีชีวิต, ๖๙๐, ๗๑๗, ๑๐๑๕, ดู ชีวิต,กรรม; -กรรมกับวิถีชีวิต

ของมนุษย, ๒๓๘; -แบบใดเปนพุทธหรือมิใชพุทธ(อ), 
๗๙๓; -ผลกรรมระดับวิถีชีวิต, ๒๗๐ 

วิทยา, ๗๔๖ 
วิทยาการ, ๕๒๗, ๕๔๘, ๙๑๑, ดู วิชาการ,สิปปะ,สุตะ 
วิทยาธร, ๙๖๗ 
วิทยาศาสตร, ๗๓, ๒๗๗, ๖๘๕–๖๘๖ 
วิทยุ(ตัวอยางพฤติกรรมฉันทะ/ตัณหา), ๑๐๑๔–๑๐๑๕ 
วิธี,วิธีการ(=มรรค), ๕๑๔, ๕๑๖, ๕๒๕, ๕๒๗, ๕๓๑, ๕๕๑, 

๕๗๙, ๘๕๒, ๘๕๘, ๘๗๐, ๖๒๐–๖๒๓, ๖๓๔–๖๓๕, ๘๕๕–
๘๕๖, ดู มรรค,วิธีปฏิบัติ; -กระบวนวิธี, ๖๘๕; -เปน

ภาเวตัพพธรรม, ๘๕๘; -โยนิโสมนสิการเปนวิธีการใหแก

ปญญา, ๗๗๘; -วิธีกลบเปล้ืองระบายทุกขของมนุษย, 
๑๐๕๖; -วิธีการแบบวิทยาศาสตร/วิธีวิทยาศาสตร, ๖๘๕–
๖๘๖; -วิธีแกไขความคิดอกุศล, ๖๕๐–๖๕๓; -วิธีดําเนิน

ชีวิต=มรรค, ๕๑๔; -วิธีทดสอบศาสดา, ๕๙๖; -วิธีแบบ

วิทยาศาสตร/วิธีวิทยาศาสตร, ๙๔๒; -สมาธิยังอยูขั้นวิธีการ
ไมใชจุดหมาย, ๗๙๒ 

วิธีการสอน,วิธีสอน, ๕๖๕; -เหตุผลในการเรียงลําดับขอของ

อริยสัจ, ๘๕๗–๘๖๓ 

วิธีการแหงปญญา, ๕๖๓, ๕๙๘, ๙๑๑, ๖๐๗–๖๘๔, ๖๘๕–
๖๘๖, ดู โยนิโสมนสิการ 

วิธีการแหงศรัทธา, ๕๖๓–๕๖๔, ดูปรโตโฆสะ,กัลยาณมิตร; -*, 
๕๕๙ 

วิธีแกปญหา. ดู มรรค,อริยสัจ; -ธรรมแกจากภายใน วินัยแก

จากภายนอก, ๘๗๘; -วิธีแกปญหาตามหลักกิจญาณ, 
๘๕๕–๘๕๖; -วิธีแกปญหาทุกอยางที่สมเหตุผลตองดําเนิน

ตาม แนวอริยสัจ, ๘๗๓; -วิธีแกปญหาแบบพุทธ, ๘๗๐–
๘๗๓; -วิธีแกปญหาแบบอารยชน(โดยใจความ), ๘๗๗; -วิธี
คิดแบบแกปญหา=แบบอริยสัจ, ๖๘๕–๖๘๖ 

วิธีคิด(ตามหลักโยนิโสมนสิการ). ดู โยนิโสมนสิการ; -โดยสรุป 

๒ ประเภทใหญ, ๖๒๕–๖๒๙, ๖๗๗–๖๗๙; -แบบอริยสัจ

เทียบแบบวิทยาศาสตร, ๖๘๕–๖๘๖ 
วิธีตอบปญหา. ดู ปญหา 
วิธีปฏิบัติ: -ธรรมเปนหลักการวินัยเปนวิธีปฏิบัติ, ๘๗๘; -ใน

การคิดแบบอริยสัจ, ๖๓๔–๖๓๕; -วิธีปฏิบัติที่ท้ังไดผล และ
ตนก็ไมทุกข, ๖๓๒; -สองแบบในการบรรลุจุดหมายของ

พุทธศาสนา(สมถะ+วิปสสนา), ๘๒๓; -อริยสัจ ๓ ขอแรกวา

ดวยธรรมดาธรรมชาติมรรควาดวยวิธีปฏิบัติของมนุษย, 
๕๑๔–๕๑๖, ดู มรรค 

วิธีวิทยาศาสตร, ๙๔๒, ๖๘๕–๖๘๖ 
วิธีสอน. ดูวิธีสอน 
วินย: -*, ๙๖๕ 
วินยาธิมุต: -*, ๔๓๓ 
วินัย, ๑๕๑, ๒๕๐, ๓๖๗, ๓๖๙, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖, ๕๗๐, 

๖๙๕, ๗๑๒, ๗๑๘, ๗๔๖, ๗๕๓, ๘๒๔, ๘๗๒, ๘๘๓, 
๙๑๔–๙๔๐, ๗๑๙–๗๒๓, ดู ศีล,ธรรม; -*, ๔๓๓, ๘๑๕; -
การเทียบความหมายและขอบเขตกับศีล/วินัยเปนศีล ศีล

ระดับวินัย, ๗๒๒, ๙๑๗–๙๑๙; -การรักษาวินัย, ๙๑๙–
๙๒๑, ๗๔๘–๗๕๐; -ความเขาใจแคบเรียวเก่ียวกับวินัย, 
๕๖๑; -ความเขาใจแคบเรียวเกี่ยวกับวินัย(อ), ๕๔๗; -ความ

จําเปนตองมีวินัย, ๖๙๘; -ความหมายและสาระของวินัย/

ความสัมพันธและแงที่ตางกับธรรม, ๘๗๘, ๙๓๓–๙๓๗, 
๙๓๘–๙๓๙, ๕๔๖–๕๔๘; -จะตองเอาเจตนารมณของวินัย
ไปจัดระเบียบสังคมพุทธ(คฤหัสถ), ๕๔๗, ๙๓๗; -ตัวอยาง
สาระของวินัยและความสัมพันธกับธรรมในเรื่องความ

เคารพ, ๙๔๐, ๙๒๒–๙๒๕; -ถามองขามวินัย ก็ไมเขาใจ

แนวคิดทางสังคมของพุทธ, ๘๗๑; -ถามองขามวินัย ก็ไม

เขาใจแนวคิดทางสังคมของพุทธ(อ), ๙๑๔; -โทษของการไม
เขาใจสารัตถะของวินัย, ๙๓๔–๙๓๗; -เนื่องในอธิศีลสิกขา/
การพัฒนาดานวินัย, ๖๙๖, ๘๗๘, ๖๙๘, ๘๖๗–๘๖๙; -เปน
คุณธรรมแกนของอุภยัตถะ, ๕๔๒; -เปนเคร่ืองธํารงรักษา
สังคมและลักษณะดานนอกของสงฆ, ๖๘๓–๖๘๔; -เปน

ตัวอยางการท่ีพระพุทธเจาทรงวางระบบแกปญหาจากดาน

นอก, ๘๗๑; -วัตถุประสงคของการบัญญัติวินัย, ๙๑๙, 

๑๒๘๐  พุทธธรรม 

 

วิทยาศาสตร, ๗๓, ๒๗๙, ๖๘๘–๖๘๙ 
วิทยุ(ตัวอยางพฤติกรรมฉันทะ/ตัณหา), ๑๐๑๗–๑๐๑๙ 
วิธี,วิธีการ(=มรรค), ๕๑๖, ๕๑๘, ๕๒๗, ๕๒๙, ๕๓๓, ๕๕๓, 

๕๘๒, ๘๕๕, ๘๖๑, ๘๗๓, ๖๒๓–๖๒๖, ๖๓๗–๖๓๘, ๘๕๘–
๘๕๙, ดู มรรค,วิธีปฏิบัติ; -กระบวนวิธี, ๖๘๘; -เปน

ภาเวตัพพธรรม, ๘๖๑; -โยนิโสมนสิการเปนวิธีการใหแก

ปญญา, ๗๘๑; -วิธีกลบเปลื้องระบายทุกขของมนุษย, 
๑๐๖๑; -วิธีการแบบวิทยาศาสตร/วิธีวิทยาศาสตร, ๖๘๘–
๖๘๙; -วิธีแกไขความคิดอกุศล, ๖๕๓–๖๕๖; -วิธีดําเนิน

ชีวิต=มรรค, ๕๑๖; -วิธีทดสอบศาสดา, ๕๙๙; -วิธีแบบ

วิทยาศาสตร/วิธีวิทยาศาสตร, ๙๔๕; -สมาธิยังอยูขั้นวิธีการ
ไมใชจุดหมาย, ๗๙๕ 

วิธีการแกปญหา: -วิธีแกปญหาทุกอยางที่สมเหตุผลตองดําเนิน
ตาม แนวอริยสัจ, ๘๗๖ 

วิธีการสอน,วิธีสอน, ๕๖๗; -เหตุผลในการเรียงลําดับขอของ

อริยสัจ, ๘๖๐–๘๖๖ 
วิธีการแหงปญญา, ๕๖๕, ๖๐๑, ๙๑๔, ๖๑๐–๖๘๗, ๖๘๘–๖๘๙, 

ดู โยนิโสมนสิการ 
วิธีการแหงศรัทธา, ๕๖๕–๕๖๖, ดูปรโตโฆสะ,กัลยาณมิตร; -*, 

๕๖๑ 
วิธีแกปญหา. ดู มรรค,อริยสัจ; -ธรรมแกจากภายใน วินัยแก

จากภายนอก, ๘๘๑; -วิธีแกปญหาตามหลักกิจญาณ, 
๘๕๘–๘๕๙; -วิธีแกปญหาแบบพุทธ, ๘๗๓–๘๗๖; -วิธี

แกปญหาแบบอารยชน(โดยใจความ), ๘๘๐; -วิธีคิดแบบ

แกปญหา=แบบอริยสัจ, ๖๘๘–๖๘๙ 
วิธีคิด(ตามหลักโยนิโสมนสิการ). ดู โยนิโสมนสิการ; -โดยสรุป 

๒ ประเภทใหญ, ๖๒๘–๖๓๒, ๖๘๐–๖๘๒; -แบบอริยสัจ

เทียบแบบวิทยาศาสตร, ๖๘๘–๖๘๙; -แยกยอย ๑๐ วิธี

ตามลําดับ, ผิดพลาด! ไมใชที่คั่นหนาที่ถูกตองในรายการ

บนหนากระดาษ 1160 
วิธีตอบปญหา. ดู ปญหา 
วิธีปฏิบัติ: -ธรรมเปนหลักการวินัยเปนวิธีปฏิบัติ, ๘๘๑; -ใน

การคิดแบบอริยสัจ, ๖๓๗–๖๓๘; -วิธีปฏิบัติที่ทั้งไดผล 

และตนก็ไมทุกข, ๖๓๕; -สองแบบในการบรรลุจุดหมายของ
พุทธศาสนา(สมถะ+วิปสสนา), ๘๒๖; -อริยสัจ ๓ ขอแรกวา

ดวยธรรมดาธรรมชาติมรรควาดวยวิธีปฏิบัติของมนุษย, 
๕๑๖–๕๑๘, ดู มรรค 

วิธีวิทยาศาสตร, ๙๔๕, ๖๘๘–๖๘๙ 
วิธีสอน. ดูวิธีสอน 
วินย: -*, ๙๖๘ 
วินยาธิมุต: -*, ๔๓๕ 
วินัย, ๑๕๒, ๒๕๑, ๓๖๙, ๓๗๑, ๕๔๐, ๕๔๑, ๕๔๘, ๕๗๒, 

๖๙๘, ๗๑๕, ๗๒๑, ๗๔๙, ๗๕๖, ๘๒๗, ๘๗๕, ๘๘๖, 
๙๑๗–๙๔๓, ๗๒๒–๗๒๖, ดู ศีล,ธรรม; -*, ๔๓๕, ๘๑๘; -
การเทียบความหมายและขอบเขตกับศีล/วินัยเปนศีล ศีล

ระดับวินัย, ๗๒๕, ๙๒๐–๙๒๒; -การรักษาวินัย, ๙๒๒–

๙๒๔, ๗๕๑–๗๕๓; -ความเขาใจแคบเรียวเก่ียวกับวินัย, 
๕๖๓; -ความเขาใจแคบเรียวเกี่ยวกับวินัย(อ), ๕๔๙; -ความ

จําเปนตองมีวินัย, ๗๐๑; -ความหมายและสาระของวินัย/

ความสัมพันธและแงท่ีตางกับธรรม, ๘๘๑, ๙๓๖–๙๔๐, 
๙๔๑–๙๔๒, ๕๔๘–๕๕๐; -จะตองเอาเจตนารมณของวินัย

ไปจัดระเบียบสังคมพุทธ(คฤหัสถ), ๕๔๙, ๙๔๐; -ตัวอยาง
สาระของวินัยและความสัมพันธกับธรรมในเรื่องความ

เคารพ, ๙๔๓, ๙๒๕–๙๒๘; -ถามองขามวินัย ก็ไมเขาใจ

แนวคิดทางสังคมของพุทธ, ๘๗๔; -ถามองขามวินัย ก็ไม

เขาใจแนวคิดทางสังคมของพุทธ(อ), ๙๑๗; -โทษของการ
ไมเขาใจสารัตถะของวินัย, ๙๓๗–๙๔๐; -เน่ืองในอธิศีล

สิกขา/การพัฒนาดานวินัย, ๖๙๙, ๘๘๑, ๗๐๑, ๘๗๐–
๘๗๒; -เปนคุณธรรมแกนของอุภยัตถะ, ๕๔๔; -เปนเคร่ือง
ธํารงรักษาสังคมและลักษณะดานนอกของสงฆ, ๖๘๖–
๖๘๗; -เปนตัวอยางการท่ีพระพุทธเจาทรงวางระบบ

แกปญหาจากดานนอก, ๘๗๔; -วัตถุประสงคของการ

บัญญัติวินัย, ๙๒๒, ๙๒๔; -วิธีบัญญัติสิกขาบท, ๙๒๒; -
วินัยกับความเชื่อ, ๙๔๒; -วินัยกับเสรีภาพ, ๗๐๒; -วินัย

ของคฤหัสถหรือชาวบาน, ๙๒๑–๙๒๒; -วินัยของพระอริยะ
, ๗๙๔, ดูอริยวินัย; -วินัยของภิกษุ, ๔๒๔, ๙๒๒; -วินัยของ
ภิกษุเปนตัวอยางของวินัยท่ีจัดวางไวแลว, ๙๓๖; -วินัยจัด

วางใหสงฆเปนชุมชนอิสระ, ๕๘๒; -วินัยเปนสังคมนิยมน, 
๒๕๘; -วินัยเพื่อสังวร, ๖๔๒; -วินัยมุงความรับผิดชอบตอ
สวนรวมแหงสงฆ และไมใหพระสงฆตัดความรับผิดชอบ

ทางสังคม, ๙๓๒–๙๓๖, ๗๙๕–๗๙๖; -วินัยสรางเสริมศีล, 
๕๔๙; -ศีลสวนที่จัดระเบียบจัดสรรสภาพแวดลอมทาง

สังคม=วินัย, ๕๔๘–๕๕๐; -หนาที่ทางวินัยของภิกษุตอ

ชาวบาน, ๙๓๒; -เหตุท่ีธรรมและวินัยจะเลอะเลือน, ๖๖๐–
๖๖๑ 

วินัยเทศนา, ๙๔๑ 
วินัยธร: -*, ๓๗๐, ๙๒๔ 
วินัยบัญญัต,ิ ๙๓๖, ๙๔๑; -*, ๗๙๕ 
วินัยปฎก, ๕๐๑, ๘๗๔; -*, ๔๑๘, ๘๗๑ 
วินัยปฏก, ๘๕๓–๘๕๔ 
วินัยสงฆ, ๘๙๐; -*, ๗๐๒ 
วินิจฉัย, ๑๔๐, ๑๔๕, ๒๐๘, ๖๓๘, ๗๗๓, ๗๗๙, ๘๕๘; -การ

วินิจฉัยดวยวิภัชชวาท, ๖๖๗, ๖๖๓–๖๖๔, ๖๗๕; -วินิจฉัยดี
ชั่ว กุศลอกุศล, ๑๐๐๒ 

วินิบาต, ๘๗, ๒๖๙, ๒๘๒, ๒๘๔–๒๘๕, ๓๒๕, ๕๙๕, ๖๕๔, 
๘๙๓, ๑๐๓๗ 

วินีต: -*, ๙๖๘ 
วินีลกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๘ 
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ๗๗๑ 
วิบัต.ิ ดูเทียบ สมบัติ; -วิบัติ 4 ที่หนุนการใหผลกรรมฝายชั่ว, 

๓๒๔; -วิบัติ4 ที่หนุนการใหผลกรรมฝายชั่ว, ๒๗๓–



 
ดัชนี  ๑๒๘๑ 

๙๒๑; -วิธีบัญญัติสิกขาบท, ๙๑๙; -วินัยกับความเชื่อ, 
๙๓๙; -วินัยกับเสรีภาพ, ๖๙๙; -วินัยของคฤหัสถหรือ

ชาวบาน, ๙๑๘–๙๑๙; -วินัยของพระอริยะ, ๗๙๑, ดูอริย
วินัย; -วินัยของภิกษุ, ๔๒๒, ๙๑๙; -วินัยของภิกษุเปน

ตัวอยางของวินัยที่จัดวางไวแลว, ๙๓๓; -วินัยจัดวางใหสงฆ
เปนชุมชนอิสระ, ๕๘๐; -วินัยเปนสังคมนิยมน, ๒๕๗; -วินัย
เพื่อสังวร, ๖๓๙; -วินัยมุงความรับผิดชอบตอสวนรวมแหง
สงฆ และไมใหพระสงฆตัดความรับผิดชอบทางสังคม, 
๙๒๙–๙๓๓, ๗๙๒–๗๙๓; -วินัยสรางเสริมศีล, ๕๔๗; -ศีล
สวนท่ีจัดระเบียบจัดสรรสภาพแวดลอมทางสังคม=วินัย, 
๕๔๖–๕๔๘; -หนาท่ีทางวินัยของภิกษุตอชาวบาน, ๙๒๙; -
เหตุท่ีธรรมและวินัยจะเลอะเลือน, ๖๕๗–๖๕๘ 

วินัยเทศนา, ๙๓๘ 
วินัยธร: -*, ๓๖๘, ๙๒๑ 
วินัยบัญญัติ, ๙๓๓, ๙๓๘; -*, ๗๙๒ 
วินัยปฎก, ๔๙๙, ๘๗๑, ๘๕๐–๘๕๑; -*, ๔๑๖, ๘๖๘ 
วินัยสงฆ, ๘๘๗; -*, ๖๙๙ 
วินิจฉัย, ๑๓๙, ๑๔๔, ๒๐๗, ๖๓๕, ๗๗๐, ๗๗๖, ๘๕๕; -การ

วินิจฉัยดวยวิภัชชวาท, ๖๖๔, ๖๖๐–๖๖๑, ๖๗๒; -วินิจฉัยดี
ชั่ว กุศลอกุศล, ๙๙๙ 

วินิบาต, ๘๗, ๒๖๘, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๓๒๓, ๕๙๒, ๖๕๑, 
๘๙๐, ๑๐๓๒ 

วินีต: -*, ๙๖๕ 
วินีลกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๕ 
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ๗๖๘ 
วิบัติ. ดูเทียบ สมบัติ; -วิบัติ ๔ ที่หนุนการใหผลกรรมฝาย

ชั่ว, ๒๗๒–๒๗๕, ๓๒๒; -วิบัติของเมตตา, ๗๐๗, ๑๐๐๒; -
วิบัติแหงอาชีวะ, ๗๓๔ 

วิบาก, ๑๐๒, ๑๓๘, ๒๔๓, ๒๔๗, ๒๕๑, ๒๘๘, ๓๑๓, ๓๑๙, 
๖๘๙, ๘๙๖, ๑๐๕๗, ๕๙๑–๕๙๒, ๗๐๒–๗๐๓, ดู กรรม
,ผล; -*, ๖๖, ๙๕๔; -กรรมมีวิบาก และไมมีวิบาก, 
๓๒๔; -วิบาก๒ส่วนของศรัทธาเป็นต้น, ๕๙๓; -วิบาก๒
อย่างของทุกข์, ๑๐๕๕; -วิบากของกรรม, ๓๒๓, ๕๐๖; -
วิบากของกรรม(อ), ๔๐๕; -วิบากในฐานวิปากวัฏฏ(ใน

ไตรวัฏฏ), ๒๓๔; -วิบากในฐานวิปากวัฏฏ(ในไตรวัฏฏ)(อ.), 
๑๘ 

วิบากจิต, ๒๗ 
วิปฏิสาร: -*, ๘๗ 
วิปฏิสาร,ไม(อรรถของสังวร), ๕๑๙, ๖๓๙, ดู อวิปปฏิสาร 
วิปปมุตต, ๒๔๘ 
วิปริณามฏ, ๗๖ 
วิปริณามทุกข: -*, ๓๘๕ 
วิปริณามทุกขตา, ๑๖๐ 
วิปริณามทุกขตา,วิปริณามทุกข, ๗๙, ๘๖ 
วิปริณามธมฺมํ, ๖๘๖ 

วิปริต, ๑๐๓๒, ๑๐๖๓ 
วิปริเยส: -*, ๕๐ 
วิปลาส ,วิปลลาส ๓, ๕๐–๕๑ 
วิปสสนา, ๑๑๔, ๑๒๑, ๔๒๖, ๔๓๔, ๔๙๐, ๔๙๖, ๕๖๒, ๖๓๐, 

๗๙๐, ๗๙๕, ๘๑๓, ๙๔๙, ดู ปญญา ,เทียบ สมถะ; -*, 
๔๐๑, ๔๓๓, ๕๕๕, ๖๔๐, ๘๑๖, ๘๘๖, ๑๐๒๒, ๑๐๕๗; -
กรณีปลีกยอยท่ีเรียกวิปสสนาเปนฌานอยางหนึ่ง, ๔๒๕; -

ข้ันตอนวิธีคิดในการเจริญวิปสสนา, ๖๓๑–๖๓๓; -ความ

ตางกับสมถะในดานอารมณ, ๗๗๖–๗๗๘; -ความหมาย

และหลักการท่ัวไปของวิปสสนา, ๔๒๗, ๔๖๐; -คําวาสมาธิ
หมายถึงวิปสสนาก็มี(อ), ๗๘๐; -เทียบกับองคมรรค, ๔๔๗; 
-ในวิปสสนา ปญญาแรงไปไมเปนไร, ๘๓๐; -บทบาทของ

สติในวิปสสนา เทียบกับในสมถะ, ๗๗๖; -บางทีใชคําวา

โยนิโสมนสิการแทนคําวาเจริญวิปสสนา(อ), ๖๒๓; -ปญญา
กับสติในวิปสสนา, ๘๒๒; -ผลสําเร็จทางจิตเมื่อสมถะได

วิปสสนาควบดวย, ๘๒๒; -เมื่อเจริญมรรค ๘ วิปัสสนา
เจริญเข้าคู่กับสมถะไปเอง, ๘๔๑; -โยนิโสมนสิการเปนองค
ธรรมพิเศษที่ใหวิปสสนาตางจากสมถะ, ๗๗๗; -โยนิโส

มนสิการระดับเจริญวิปสสนา, ๖๗๗–๖๗๙; -ฤทธิ์เปนปลิ

โพธฺของวิปสสนา, ๘๐๔; -ฤทธิ์เปนปลิโพธฺของวิปสสนา(อ), 
๗๙๓; -ลักษณะที่ตางจากสมถะ(อ), ๖๗๘; -วิธีปฏิบัติและ

สมถะ+วิปสสนากับวิปสสนาลวน, ๘๔๑, ๘๒๒–๘๒๓; -

วิปสสนา=ปญญา/จุดมุง=ญาณ/นําสูปญญาวิมุตติ, ๔๒๗, 
๔๓๐; -วิปสสนา=ปญญา/จุดมุง=ญาณ/นําสูปญญาวิมุตติ

(อ), ๔๒๗; -วิปสสนาควบคูกับสมถะ, ๔๔๗, ๔๕๘; -

วิปสสนาควบคูกับสมถะ(อ), ๔๔๖; -วิปสสนาคือปญญาที่ใช
เพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรม, ๘๒๒; -วิปัสสนาช่วย
หนุนสัมมาทิฏฐิให้เจริญย่ิงขึ้นไป, ๗๐๑; -วิปสสนาโดยสาระ
ของสติปฎฐาน, ๗๖๖–๗๗๓; -วิปสสนาเปนภาเวตัพพธ

รรม/ธรรมที่พึงเจริญดวยอภิญญา, ๘๔๑–๘๕๘; -ศีลธรรม
ไมคลุมถึงวิปสสนา แตพุทธจริยธรรมคลุมวิปสสนาดวย, 
๕๓๕; -สติกับโยนิโสมนสิการเก้ือกูลกันในวิปสสนา, ๗๗๘; 
-สติปฎฐานใชเปนวิปสสนาได, ๗๖๔; -สมาธิมีอานิสงสคือ

เปนบาทของวิปสสนา, ๗๘๘, ๗๙๐–๗๙๑; -สมาธิอยางต่ําที่
ใชเปนฐานเริ่มได, ๔๔๙, ๔๗๖, ๗๘๐, ๗๙๔; -เหตุใดสติ
ตามทันปจจุบันจึงเปนหลักสําคัญของวิปสสนา, ๗๗๒–
๗๗๘; -อะไรเปนตัววิปสสนา, ๗๗๕, ๗๗๖ 

วิปสสนาญาณ, ๕๖๒; -*, ๔๖, ๕๘๔; -ไดแก ญาณทัสสนะ(อ), 
๔๕๒; -ไดแก อนุโลมิกาขันติ(อ), ๓๗๔; -วิปัสสนาญาณ
๑๐; -*, ๔๘๐; -วิปสสนาญาณ๙, ๔๗๕, ๔๗๖, ๔๗๗; -
วิปสสนาญาณออน ๆ, ๔๔๘, ๔๗๘ 

วิปสสนาธรรม(เปนอนุธรรม): -*, ๖๓๖ 
วิปสสนาปญญา, ๔๓๕, ๔๘๓, ๘๖๓, ๘๖๗ 
วิปัสสนาปาทกฌาน, ๔๘๓ 
วิปัสสนาปาทกสมาบัติ, ๔๘๓ 
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วิปสสนาปุพพังคมสมถะ, ๔๖๐ 
วิปสสนาภาวนา, ๕๔๘; -เปนอนุธรรม(อ), ๖๓๖ 
วิปสสนายานิก, ๔๕๘, ๔๖๐; -ขณะจิตที่บรรลุมรรคผล, ๔๘๖ 
วิปสสนาวิถี, ๔๔๘ 
วิปสสนาสมาธิ, ๗๘๐; -*, ๔๐๑, ๗๖๖; -กับพระสุกขวิปสสก, 

๔๑๘; -คืออะไร, ๗๘๒ 
วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓–๕๘๔; -*, ๖๙๓ 
วิปสสนาสุข, ๔๙๖; -*, ๑๐๕๗ 
วิปสสนูปกิเลส(๑๐), ๔๔๘, ๔๗๗; -*, ๔๔๕, ๑๐๕๗ 
วิปากทุกข: -*, ๘๗ 
วิปากวัฏฏ, ๑๗๖, ๖๓๒, ดู ไตรวัฎฎ 
วิปากสัทธา(คําใหมของไทย): -*, ๙๑๐ 
วิปุพพกะ(อสุภะ): -*, ๘๐๕ 
วิพากษวิจารณ, ๕๗๔, ดู วิจารณ 
วิภพ, ๒๓๓ 
วิภพ,วิภวะ, ๓๔๐, ๕๐๕, ๙๘๖ 
วิภวํ,วิภวะ, ๒๓๑ 
วิภวตัณหา, ๑๘๗, ๑๙๒, ๕๐๐, ๕๐๕, ๘๔๙, ๘๖๑, ๙๘๖; -*, 

๑๗๒; -กับการกิน, ๑๐๐๐; -ความหมาย, ๑๘๗, ๕๐๕, 
๘๖๑; -ความหมาย(อ), ๙๘๗; -ความหมาย(อ.), ๑๗๒; -

อยากเปนอรหันตอาจเปนวิภวตัณหาได(อ), ๑๐๐๗ 
วิภวทิฏฐ.ิ ดู อุจเฉททิฏฐ;ิ -*, ๔๖ 
วิภวอภินันท, ๒๓๑ 
วิภวาย, ๒๓๒ 
วิภวาย ตณฺหา, ๒๓๒ 
วิภเว ตณฺหา, ๒๓๓ 
วิภัชชพยากรณ, ๖๖๖–๖๖๗ 
วิภัชชพยากรณียปญหา, ๖๖๖ 
วิภัชชวาท,วิภัชชวาที, ๙๙๙, ๖๖๐–๖๗๙; -ความหมาย, ๖๖๐; -

ทําใหการวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ชัดเจนเทาความจริง, ๖๗๒; -
เปนชื่อหนึ่งของพุทธศาสนา, ๖๖๐; -พระพุทธเจ้าเป็นวิภัช
ชวาที, ๖๖๐, ๖๖๙; -วิธีคิด/โยนิโสมนสิการแบบภัชชวาท, 
๖๖๐–๖๗๙; -วิธีคิด/โยนิโสมนสิการแบบภัชชวาท(อ), ๖๘๐ 

วิภัชชวิธี, ๖๘๖, ๘๗๘; -*, ๖๒๙ 
วิภัชชะ, ๖๒๙, ๖๖๐ 
วิภาษวิธี, ๖๘๖ 
วิมริยาทิกตจิต, ๒๔๘ 
วิมริยาทิกเตน เจตสา: -*, ๑๐๔๙ 
วิมังสา, ๔๖, ๖๘๕, ๗๙๖, ๘๐๑, ๑๐๑๑, ๗๙๘–๘๐๐ 
วิมังสาสมาธิ, ๗๙๙, ๘๐๑, ๑๐๑๑; -*, ๔๖๑ 
วิมุตต,ิ ๓๒๕, ๓๓๒, ๓๖๕, ๓๘๑, ๓๘๒, ๔๒๑, ๔๒๗, ๔๙๒, 

๕๑๘, ๕๑๙, ๕๓๖, ๕๖๖, ๕๗๒, ๗๘๘, ๘๓๒, ๕๒๑–๕๒๒, 
ดู วิชชาวิมุตติ; -*, ๕๕๕; -ความหมาย๒นัย(อ), ๔๓๒, 
๔๓๓; -ความหมายกลาง, ๔๒๙; -ฉันทะเปนวิมุตติก็มี(อ), 
๙๘๑; -บรรลุอนุตรวิมุตติด้วยโยนิโสมนสิการ, ๖๑๙; -

ปญญาเพื่อวิมุตติ, ๖๔๐; -เปนจุดหมายของพุทธธรรม/แกน

ของพรหมจริยะ, ๘๒๒, ๘๔๓; -เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม/พึง
ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา, ๘๔๒, ๘๕๘; -เปนอรรถของ

วิราคะ/มีอรรถคือวิมุตติญาณทัสสนะหรือนิพพาน, ๖๓๘–
๖๓๙; -ผูมีองคคุณ ๕ บรรลุวิมุตติไดเร็ว(อ), ๘๑๐; -

วิมุตติ=ปรมัตถะ, ๕๓๘; -วิมุตติ=วิสุทธิ, ๔๒๒; -วิมุตติ๕. ดู 
นิโรธ ๕; -วิมุตติกับวิโมกข, ๔๑๑; -วิมุตติของพระหรือของ
คฤหัสถ์ก็เหมือนกัน, ๔๘๘; -วิมุตติที่สมบูรณตองครบสอง
อยาง, ๔๓๑; -วิมุตติไมมีขอแตกตางในเรื่องวรรณะ, ๔๒๑; -
สัมผัสธรรมด้วยวิมุตติ, ๘๔๓; -สืบจากโยนิโสมนสิการได้, 
๖๒๑; -อาหารของวิชชาและวิมุตต,ิ ๑๑๕๔ 

วิมุตติญาณทัศนะ,ทัสสนะ, ๕๖๖, ๑๑๕๔; -*, ๔๙๓, ๕๒๑; -เปน
อรรถของวิราคะ/มีอรรถคืออนุปาทาปรินิพพาน, ๖๓๘–
๖๓๙ 

วิมุตติปริปาจนิยธรรม: -*, ๔๓๘ 
วิมุตติวิสุทธิ: -*, ๕๒๒ 
วิมุตติสุข, ๑๐๕๒, ๘๕๐–๘๕๑; -*, ๑๐๕๗ 
วิมุตฺติสารา, ๘๔๒ 
วิโมกข, ๔๓๒, ๗๕๐, ดู วิมุตติ; -*, ๔๓๕; -วิโมกข ๓(อ), ๔๑๖; 

-วิโมกข๘, ๔๗๔; -*, ๔๓๐; -วิโมกขขอ๔-๗ในวิโมกข๘=

อรูปฌาน, ๔๒๔ 
วิโมกขมุข: -*, ๘๓๐ 
วิรชะ(นิพพาน/พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๓ 
วิราคสัญญา, ๘๓๗ 
วิราคะ, ๘๐, ๑๕๓, ๒๓๑, ๔๐๒, ๔๖๓, ๕๐๕, ๕๙๓, ๖๒๑, 

๗๕๕, ๑๐๖๑, ๕๑๗–๕๑๙, ๖๓๘–๖๓๙, ๘๔๗–๘๔๘, ดู 
วิมุตติ,นิพพาน; -ฉันทะ=วิราคะ ก็มี(อ), ๙๘๑; -เป็นไวพจน์
ของนิพพาน, ๘๕๓; -วิราคะ=มรรค, ๔๒๙ 

วิราคา วิมุจฺจต:ิ -*, ๔๒๙ 
วิริยฉันทะ: -*, ๙๘๐ 
วิริยพละ, ๗๕๔ 
วิริยสมตา: -*, ๕๒๘ 
วิริยสมาธ,ิ ๗๙๖, ๗๙๘, ๘๐๑, ๑๐๑๑; -*, ๔๖๑ 
วิริยสัมโพชฌงค,์ ๗๕๔, ๘๓๗, ดู วิริยะ 
วิริยะ, ๔๖๑, ๔๘๑, ๔๘๓, ๕๔๗, ๗๕๔, ๗๙๖, ๘๐๑, ๑๐๐๐, 

๑๐๑๑, ดูเพียร; -*, ๔๒๗, ๔๔๔, ๕๗๓, ๕๘๗, ๖๑๙, ๗๕๗, 
๗๖๖, ๙๐๑; -ความสัมพันธกับฉันทะ, ๗๙๙, ๙๗๙, ๙๘๘; -
ความหมายเปนตน ในฐานะอิทธิบาทอินทรียและโพชฌงค, 
๗๙๘, ๘๒๘–๘๓๒, ๘๓๒–๘๓๘; -ชวยใหอาชีวปาริสุทธิศีล
สําเร็จ, ๗๕๐; -ตองอาศัยปญญาเปนหลัก, ๖๐๓; -มีในฌาน, 
๘๒๗; -วิธีใชสรางสมาธิ, ๗๙๘–๘๐๐; -สืบจากศรัทธาได

(อ), ๕๘๘; -อยูในหลายหมวดธรรม ตางกันอยางไร, ๘๒๔ 
วิริยะเจตสิก, ๒๗ 
วิริยารัมภะ, ๗๕๔–๗๕๕, ดู ระดมความเพียร,เพียร,วิริยะ; -*, 

๕๘๗ 

๑๒๘๒  พุทธธรรม 

 

วิภวาย ตณฺหา, ๒๓๓ 
วิภเว ตณฺหา, ๒๓๔ 
วิภัชชพยากรณ, ๖๖๙–๖๗๐ 
วิภัชชพยากรณียปญหา, ๖๖๙ 
วิภัชชวาท,วภัชชวาที, ๑๐๐๒, ๖๖๓–๖๘๒; -ความหมาย, ๖๖๓; 

-ทําใหการวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ชัดเจนเทาความจริง, ๖๗๕; -
เปนชื่อหนึ่งของพุทธศาสนา, ๖๖๓; -พระพุทธเจ้าเป็นวิภัช
ชวาที, ๖๖๓, ๖๗๒; -วิธีคิด/โยนิโสมนสิการแบบภัชชวาท, 
๖๖๓–๖๘๒; -วิธีคิด/โยนิโสมนสิการแบบภัชชวาท(อ), 
๖๘๓ 

วิภัชชวิธี, ๖๘๙, ๘๘๑; -*, ๖๓๒ 
วิภัชชะ, ๖๓๒, ๖๖๓ 
วิภาษวิธี, ๖๘๙ 
วิมริยาทิกตจิต, ๒๔๙ 
วิมริยาทิกเตน เจตสา: -*, ๑๐๕๔ 
วิมังสา, ๔๖, ๖๘๘, ๗๙๙, ๘๐๔, ๑๐๑๔, ๘๐๑–๘๐๓ 
วิมังสาสมาธิ, ๘๐๒, ๘๐๔, ๑๐๑๔; -*, ๔๖๓ 
วิมุตต,ิ จ, ๓๒๗, ๓๓๔, ๓๖๗, ๓๘๓, ๓๘๔, ๔๒๓, ๔๒๙, ๔๙๔, 

๕๒๐, ๕๒๑, ๕๓๘, ๕๖๙, ๕๗๕, ๗๙๑, ๘๓๕, ๕๒๓–๕๒๔, 
ดู วิชชาวิมุตติ; -*, ๕๕๗; -ความหมาย 2 นัย(อ), ๔๓๕; -
ความหมาย2นัย(อ), ๔๓๔; -ความหมายกลาง, ๔๓๑; -

ฉันทะเปนวิมุตติก็มี(อ), ๙๘๔; -บรรลุอนุตรวิมุตติด้วย
โยนิโสมนสิการ, ๖๒๒; -ปญญาเพื่อวิมุตติ, ๖๔๓; -เปน

จุดหมายของพุทธธรรม/แกนของพรหมจริยะ, ๘๒๕, ๘๔๖; 
-เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม/พึงประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา, 
๘๔๕, ๘๖๑; -เปนอรรถของวิราคะ/มีอรรถคือวิมุตติ

ญาณทัสสนะหรือนิพพาน, ๖๔๑–๖๔๒; -ผูมีองคคุณ 5 

บรรลุวิมุตติไดเร็ว(อ), ๘๑๓; -วิมุตติ=ปรมัตถะ, ๕๔๐; -

วิมุตติ=วิสุทธิ, ๔๒๔; -วิมุตติ5. ดู นิโรธ 5; -วิมุตติกับ

วิโมกข, ๔๑๓; -วิมุตติของพระหรือของคฤหัสถ์ก็เหมือนกัน
, ๔๙๐; -วิมุตติที่สมบูรณตองครบสองอยาง, ๔๓๓; -วิมุตติ
ไมมีขอแตกตางในเรื่องวรรณะ, ๔๒๓; -สัมผัสธรรมด้วย
วิมุตติ, ๘๔๖; -สืบจากโยนิโสมนสิการได้, ๖๒๔; -อาหารของ
วิชชาและวิมุตต,ิ ๑๑๖๐ 

วิมุตติญาณทัศนะ,ทัสสนะ, ๕๖๙, ๑๑๖๐; -*, ๔๙๕, ๕๒๓; -เปน
อรรถของวิราคะ/มีอรรถคืออนุปาทาปรินิพพาน, ๖๔๑–
๖๔๒ 

วิมุตติปริปาจนิยธรรม: -*, ๔๔๐ 
วิมุตติวิสุทธ:ิ -*, ๕๒๔ 
วิมุตติสุข, ๑๐๕๗, ๘๕๓–๘๕๔; -*, ๑๐๖๒ 
วิมุตฺติสารา, ๘๔๕ 
วิโมกข, ๔๓๔, ๗๕๓, ดู วิมุตติ; -*, ๔๓๗; -วิโมกข ๓(อ), ๔๑๘; 

-วิโมกข8, ๔๗๖; -*, ๔๓๒; -วิโมกขขอ4-7ในวิโมกข8=อรูป
ฌาน, ๔๒๖ 

วิโมกขมุข: -*, ๘๓๓ 
วิรชะ(นิพพาน/พระอรหันต), ๒๔๙, ๓๗๕ 

วิราคสัญญา, ๘๔๐ 
วิราคะ, ๘๐, ๑๕๔, ๒๓๒, ๔๐๔, ๔๖๕, ๕๐๗, ๕๙๕, ๖๒๔, 

๗๕๘, ๑๐๖๖, ๕๑๙–๕๒๑, ๖๔๑–๖๔๒, ๘๕๐–๘๕๑, ดู 
วิมุตติ,นิพพาน; -ฉันทะ=วิราคะ ก็มี(อ), ๙๘๔; -เป็นไวพจน์
ของนิพพาน, ๘๕๖; -วิราคะ=มรรค, ๔๓๑ 

วิราคา วิมุจฺจต:ิ -*, ๔๓๑ 
วิริยฉันทะ: -*, ๙๘๓ 
วิริยพละ, ๗๕๗ 
วิริยสมตา: -*, ๕๓๐ 
วิริยสมาธ,ิ ๗๙๙, ๘๐๑, ๘๐๔, ๑๐๑๔; -*, ๔๖๓ 
วิริยสัมโพชฌงค,์ ๗๕๗, ๘๔๐, ดู วิริยะ 
วิริยะ, ๔๖๓, ๔๘๓, ๔๘๕, ๕๔๙, ๗๕๗, ๗๙๙, ๘๐๔, ๑๐๐๓, 

๑๐๑๔, ดูเพียร; -*, ๔๒๙, ๔๔๖, ๕๗๖, ๕๙๐, ๖๒๒, ๗๖๐, 
๗๖๙, ๙๐๔; -ความสัมพันธกับฉันทะ, ๘๐๒, ๙๘๒, ๙๙๑; -
ความหมายเปนตน ในฐานะอิทธิบาทอินทรียและโพชฌงค, 
๘๐๑, ๘๓๑–๘๓๕, ๘๓๕–๘๔๑; -ชวยใหอาชีวปาริสุทธิศีล
สําเร็จ, ๗๕๓; -ตองอาศัยปญญาเปนหลัก, ๖๐๖; -มีในฌาน, 
๘๓๐; -วิธีใชสรางสมาธิ, ๘๐๑–๘๐๓; -สืบจากศรัทธาได(อ), 
๕๙๐; -อยูในหลายหมวดธรรม ตางกันอยางไร, ๘๒๗ 

วิริยะเจตสิก, ๒๗ 
วิริยารัมภะ, ๗๕๗–๗๕๘, ดู ระดมความเพียร,เพียร,วิริยะ; -*, 

๕๙๐ 
วิริยินทรีย์, ๔๗๒, ๗๕๗, ๘๓๑, ๖๐๕–๖๐๙, ๘๓๕–๘๓๖, ดู 

อินทรีย,วิริยะ 
วิวัฎฎ. เทียบ สังสารวัฎ; -สืบเนื่องมาจากโยนิโสมนสิการ, 

๖๒๖–๖๒๘ 
วิวัฎฎนา(อานาปานสติ): -*, ๘๒๓ 
วิวัฏฏ, ๓๒๙, ๓๓๓; -*, ๓๓๔; -กระบวนธรรมแหงวิวัฏฏ/มี

โยนิโสมนสิการเปนมูล, ๓๓, ๓๕, ๓๖ 
วิวัฒนาการ, ๑๐๙, ๕๔๙, ดู ปจจยาการ; -การใชคําวานิพพาน  

๒ อยาง, ๓๙๖; -ตัวอยางแสดงวิวัฒนาการของสังคม, 
๘๗๙ 

วิวาท, ๒๐๘, ๖๖๐, ๗๖๑, ๙๔๒, ๙๔๕, ๙๖๖; -ระงับวิวาทดวย
โยนิโสมนสิการ(อ), ๖๒๖; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๖; -
วิวาทกันเพราะทิฏฐิหรือทฤษฎี, ๓๔๕; -ศีลวัตรที่เปนเหตุ

วิวาทกัน, ๔๒๕ 
วิวาทมูลกทุกข์: -*, ๘๘ 
วิเวก, ๑๕๑, ๔๐๔, ๔๙๗, ๗๕๘, ๗๘๒, ๑๐๖๕, ดู นิโรธ 5 ,

ปวิเวก; -*, ๔๔๐ 
วิสมโลภะ(ละโมบ), ๒๑๒ 
วิสวณิชชา: -*, ๗๒๖ 
วิสังขาร, ๖๓, ๖๖, ๑๐๔ 
วิสังขาร(=อสังขตธรรม), ๕๐๑ 
วิสัชชนฉันทะ: -*, ๙๙๐ 
วิสัญุต, ๒๔๙ 
วิสัตติกา: -*, ๑๐๕๒ 



 
ดัชนี  ๑๒๘๓ 

วิริยินทรีย์, ๔๗๐, ๗๕๔, ๘๒๘, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๓๒–๘๓๓, ดู 

อินทรีย,วิริยะ 
วิวัฎฎ. เทียบ สังสารวัฏ 
วิวัฎฎนา(อานาปานสติ): -*, ๘๒๐ 
วิวัฏฏ, ๓๒๗, ๓๓๑; -*, ๓๓๒; -กระบวนธรรมแหงวิวัฏฏ/มี

โยนิโสมนสิการเปนมูล, ๓๓, ๓๕, ๓๖, ๖๒๓–๖๒๕; -ไวพจน
ของนิพพาน, ๓๓๗ 

วิวัฒนาการ, ๑๐๘, ๕๔๗, ดู ปจจยาการ; -การใชคําวานิพพาน  

๒ อยาง, ๓๙๔; -ตัวอยางแสดงวิวัฒนาการของสังคม, 
๘๗๖ 

วิวาท, ๒๐๗, ๖๕๗, ๗๕๘, ๙๓๙, ๙๔๒, ๙๖๓; -ระงับวิวาทดวย
โยนิโสมนสิการ(อ), ๖๒๓; -วิวาทกันเพราะกาม, ๑๐๓๑; -
วิวาทกันเพราะทิฏฐิหรือทฤษฎี, ๓๔๓; -ศีลวัตรที่เปนเหตุ

วิวาทกัน, ๔๒๓ 
วิวาทมูลกทุกข:์ -*, ๘๗ 
วิเวก, ๑๕๐, ๔๐๒, ๔๙๕, ๗๕๕, ๗๗๙, ๑๐๖๐, ดู นิโรธ ๕ ,

ปวิเวก; -*, ๔๓๘ 
วิสมโลภะ(ละโมบ), ๒๑๑ 
วิสวณิชชา: -*, ๗๒๓ 
วิสังขาร, ๖๓, ๖๖, ๑๐๔ 
วิสังขาร(=อสังขตธรรม), ๔๙๙ 
วิสัชชนฉันทะ: -*, ๙๘๗ 
วิสัญุต, ๒๔๘ 
วิสัตติกา: -*, ๑๐๔๗ 
วิสัย, ๓๖, ๑๐๙, ๑๑๗, ๑๒๒, ๖๕๓; -วิสัยกวางสุดแหงบาป

กุศลและคุณธรรมคือโลกมนุษย, ๙๕๔; -วิสัยของมนุษยกับ
วิสัยของธรรมชาติ, ๒๓๘; -วิสัยความสามารถของมนุษย, 
๙๐๒–๙๐๔; -ศีลวัตรที่ผิดวิสัยธรรมดา, ๖๔๑ 

วิสุทธิ ๗, ๔๗๕ 
วิสุทธิ ๙, ๔๗๕ 
วิสุทธิ(=นิพพาน), ๓๒๕, ๓๓๒, ๔๒๑, ๔๒๒, ๕๓๖ 
วิสุทธิ๗, ๘๖๗; -*, ๕๓๒; -ความหมาย, ๔๗๕; -เปนแมบทใน

การเจริญวิปสสนา, ๖๓๒ 
วิสุทธิคุณ: -*, ๑๐๑๙ 
วิหร(=จร): -*, ๕๓๓ 
วิหาร. ดูวัด 
วิหารธรรม, ๔๕๒, ๗๙๔, ๘๙๔, ๘๑๒–๘๑๕; -*, ๔๖๘; -วิหาร

ธรรมส่วนมากของพระโพธิสัตว์=อานาปานสติ, ๔๖๑ 
วิหารสมาบัติ: -*, ๑๐๖๕ 
วิหิงสา, ๔๓๔, ๔๓๘, ๗๐๔–๗๐๕; -*, ๖๔๔ 
วิหิงสาวิตก, ๗๐๓, ๗๐๘, ๗๕๕ 
วิหิงสาสังกัปป, ๗๐๓, ๗๐๕ 
วีมังสนา, ๖๘๕ 
วีมังสา,วีมังสาสมาธิ. ดู วิมังสา,วิมังสาสมาธิ 
วีมังสาสมาธิ, ๗๙๖ 

วีรตีเจตสิก, ๒๗ 
วีรบุรุษ,วีรสตร,ี ๑๐๐๗ 
วุฏฐานคามินีวิปสสนา, ๔๗๙ 
วุฏฐานวสี: -*, ๘๑๒ 
วุฒิ

๑
วุฒิธรรม๔, ๕๖๗; -*, ๕๘๕, ๙๐๒ 

วุฒิ
๒
 ๓-๔, ๙๔๐ 

วุสิตพรหมจรรย์, ๓๔๓ 
วุสิตวันต์, ๓๔๓ 
เวชยันต์, ๑๔๖ 
เวท,พระ, ๒, ๗, ๔๒๑, ๙๔๔ 
เวทกะ, ๙๓ 
เวทคู, ๓๔๔, ๔๐๓, ๔๒๑ 
เวทนา, ๑๒๖, ๒๘๗, ๓๑๑, ๓๗๔, ๓๘๗, ๔๓๓, ๔๓๘, ๔๔๓, 

๔๕๘, ๔๖๒, ๔๗๒, ๔๗๕, ๔๘๕, ๔๙๑, ๔๙๘, ๕๑๘, ๕๘๑, 
๖๒๙, ๖๓๐, ๖๔๖, ๖๔๗, ๖๖๗, ๖๘๙, ๗๖๘, ๗๗๐, ๗๙๐, 
๘๔๑, ๙๗๙, ๑๐๐๐, ๑๐๐๒, ๑๐๐๔, ๑๐๑๕, ๑๐๒๕, 
๑๐๓๐, ๑๐๕๗, ๑๐๖๘, ๘๙๖–๘๙๗, ๙๙๖–๙๙๘, ๑๐๐๖–
๑๐๐๗, ๑๐๑๘–๑๐๑๙, ๖๓๒–๖๓๔; - ท่ีมุงที่อิงของตัณหา, 
๙๘๕–๙๘๖; -*, ๔๐๘, ๔๓๕, ๔๔๔, ๖๒๕, ๘๒๗, ๙๘๕; -
การกําหนดเวทนาโดยสติสัมปชัญญะ, ๔๖๗; -การทํากรรม
กับการเสวยเวทนา, ๒๘๘, ๖๗๐; -ความหมายในฐานะขันธ
หนึ่ง, ๑๖; -คําจํากัดความและความหมายในปฏิจจสมุป

บาท, ๑๗๒, ๑๘๒, ๒๓๐, ๑๐๕๐; -คุณค่าอย่างหนึ่งของ
อาหาร=เพื่อระงับเวทนาเก่าใหม่/ยาก็เพื่อกําจัดเวทนาจาก
อาพาธ, ๖๔๗; -ตัณหาปรุงเวทนา เวทนาก็ปรุงตัณหา, 
๑๐๕๔; -ติดเวทนาในอรูปฌานเปนอุปาทานอยางเลิศ, 
๔๓๖; -ถามวาใครเสวยเวทนา เปนคําถามที่ผิด, ๖๖๗; -ที่
มุงที่อิงของตัณหา, ๙๘๙, ๑๐๒๐; -ในกระบวนธรรม
แบบปจจยาการทางสังคม, ๒๐๙, ๑๐๒๐; -ในเรื่องสติ
ปฏฐาน, ๗๕๙, ๗๖๘, ๗๖๕–๗๖๖; -ในเรื่องสติปฏฐาน(อ), 
๗๖๗; -พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยรู้เวทนาตามเป็นจริง ทั้งแง่ดี
แง่เสียเป็นต้น, ๔๖๑, ๖๔๓; -ไร้แก่นสารดังฟองนํ้าฝน, 
๖๓๐; -ลักษณะการเสวยเวทนาของพระอรหันต, ๓๘๘, 
๓๙๒; -เวทนา๓, ๓๑, ๑๘๗, ๖๗๐, ๑๐๕๐; -เวทนา๕, ๓๑; -
เวทนา๖, ๓๑, ๑๗๒, ๔๗๑; -เวทนาเกิดจากสมุฏฐานได้
หลายอย่าง มิใช่เกิดจากกรรมอย่างเดียว, ๑๘๑, ๒๘๗; -

เวทนาดับในสัญญาเวทยิตนิโรธ, ๘๒๒; -เวทนาดับใน

สัญญาเวทยิตนิโรธ(อ), ๔๓๕; -เวทนาเป็นที่ชุมชนของ
ธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -เวทนาเรียกเปนวิมุตติไดบาง

ความหมาย(อ), ๔๓๒; -สังขารเกิดจากตัณหาที่อาศัยเวทนา
ซึ่งเนื่องมาแต่อวิชชาสัมผัส, ๔๖๗; -สุขที่เป็นเวทนาอาศัย
อารมณ์ เป็นทุกข์ทั้งสิ้น, ๑๐๕๐; -สุขระดับเวทนา/สุขท่ีไม
เปนเวทนา, ๑๐๔๘–๑๐๕๒; -สุขเวทนาก็เป็นทุกข์ในแง่ที่
เป็นสังขาร, ๖๔๔; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓, 
๑๘๗, ๑๙๑, ๙๘๕ 



  ุ

เวทนาขันธ, ๔๑, ๑๗๑, ๑๗๓, ๑๘๖, ๒๖๓, ดู เวทนา; -*, ๑๓ 
เวทนาทางกาย,-ทางทวาร ๕,-ทางใจ, ๓๙๒ 
เวทนาทางกาย,-ทางทวาร๕,-ทางใจ, ๑๖๘ 
เวทนาที่สุดเพียงกาย,-เพียงชีวิต, ๓๙๒ 
เวทนานานัตต์, ๒๐๙ 
เวทนานุปสสนา, ๗๕๙, ๗๖๕, ๘๑๕ 
เวทนาสโมสรณา, ๘๔๒ 
เวทนาสุ เวทนานุปัสส,ี ๔๖๑ 
เวทนาอุปาทานขันธ,์ ๘๔๒ 
เวทนีย, ๓๒๔ 
เวทมนต,์ ๑๔๑ 
เวทยิต, ๓๘๗, ๓๙๒ 
เวทยิตสุข ๒, ๑๐๕๗ 
เวทัลลกถา, ๑๕๐ 
เวทัลละ, ๑๕๑, ๖๓๖–๖๓๗; -กล่าวพลาดถลําสู่ธรรมที่ผิดโดยไม่

รู้ตัว, ๖๕๘ 
เวนชั่ว, ๕๓๕, ๗๑๒–๗๑๕ 
เวไนย,เวไนยชน, ๕๑๔, ๕๘๕, ๘๖๑, ๘๘๖; -เวไนยบุคคลอาศัย

โยนิโสมนสิการ(อ), ๖๒๓ 
เวร,เวรภัย, ๓๑๗, ๕๔๘, ๕๙๑, ดู ภัยเวร; -เวรระงับดวยโยนิโส

มนสิการ(อ), ๖๒๓ 
เวรมณ,ี ๗๑๐ 
เวลา, ๕๒๗, ๕๗๐, ดู กาล 
เวสารัชชกรณธรรม: -*, ๕๘๗ 
เวหัปผละ, ๓๓๙ 
เวียนตายเวียนเกิด, ๑๐๐ 
เวียนวายตายเกิด, ๒๗๗, ๘๙๗, ดู สังสารวัฏ 
แว่นแคว้น, ๗๔๕ 
แวนสองธรรม. ดู ธัมมาทาส 
โวสสัคคะ(ภาวะปลอยวาง), ๔๐๒, ๗๘๐ 
โวหาร, ๓๑๙, ๖๓๔; -โวหารโลกกับพระอรหันต, ๓๗๘ 
โวหารเทศนา(=พระสูตร), ๔๙ 
โวหารสัจจะ(=สมมติสัจจะ), ๔๘ 
ไวพจน: -ของตัณหา(รวมท้ังฉันทะ), ๑๐๐๒; -ของตัณหา

(รวมท้ังฉันทะ) (อ), ๙๗๙; -ของทิฎฐิหรือทฤษฎี เชน วาทะ

,ลัทธิ, ๖๖๐; -ของนิพพาน(อ), ๑๐๕๗; -ของมนสิการ, ๖๒๑; 
-ของโยนิโสมนสิการ, ๖๒๑; -ของโยนิโสมนสิการ(อ), ๙๙๘, 
๑๐๓๖; -ของสมาธิ=เอกัคคตา, ๗๘๔; -ของสัมมาทิฏฐิ=

ปญญา, ๖๙๓; -ของโสดาบัน, ๘๘๙–๘๙๐; -อัปปนา=วิตก
(อ), ๔๔๙ 

ไวยากรณ, ๖๓๖–๖๓๗ 
ไวยาวัจกรรม, ๕๔๐ 
ศพ, ๗๖๕, ๗๗๐, ดู อสุภะ; -*, ๘๐๕ 
ศร,ลูกศร(อุปมา), ๑๖๙, ๘๔๗ 
ศรเสียบใจ,ศรแทงใจ, ๓๙๙, ๕๘๖ 

ศรัทธา, ๖๙, ๑๔๑, ๑๕๑, ๓๑๗, ๔๐๕, ๔๓๓, ๔๓๔, ๔๓๗, 
๔๖๑, ๔๗๒, ๔๙๐, ๕๓๗, ๕๔๘, ๕๖๙, ๕๗๙, ๖๔๑, ๗๔๑, 
๘๐๗, ๘๘๒, ๘๘๕, ๘๙๒, ๙๐๘, ๙๑๐, ๙๑๙, ๙๒๙, ๙๔๖, 
๙๕๖, ๙๖๓, ๑๐๐๖, ๑๐๔๔, ๑๐๖๕, ๘๘๖–๘๘๘, ๘๙๓–
๘๙๕, ๘๙๘–๙๐๑, ๙๐๒–๙๐๔, ๙๑๑–๙๑๒, ๕๑๗–๕๒๓, 
๕๗๓, ดู สัทธา , เทียบ ปญญา; -*, ๔๒๗, ๗๕๗, ๘๑๐, 
๘๙๑, ๙๐๖, ๙๕๐, ๑๐๐๘; -การตรวจสอบภิกษุ/ตรวจสอบ
พระตถาคตกอนเกิดศรัทธาเขาหาขอเลาเรียน, ๕๙๕–
๕๙๘; -ขั้นที่มีศรัทธาม่ันในพระตถาคต/ศรัทธาในพระ

รัตนตรัยไมหว่ันไหว=พระโสดาบันไมหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์

เทวฤทธิ์ใด ๆ, ๖๘๒, ๙๖๕, ๘๙๐–๘๙๒, ๘๖๕–๘๖๖; -ขั้นที่
มีศรัทธามั่นในพระตถาคต/ศรัทธาในพระรัตนตรัยไม

หว่ันไหว=พระโสดาบันไมหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ใด ๆ

(อ), ๔๑๔; -ความสัมพันธกับกุศลศีลและอวิปฎิสาร, ๕๑๖–
๕๒๐; -ความหมายของศรัทธาในพระรัตนตรัย, ๘๘๒, 
๙๐๙, ๙๐๒–๙๐๔, ๖๘๑–๖๘๔; -ความหมายของศรัทธาใน
พระรัตนตรัย(อ.), ๒๘๒; -ความหมายเปนตนของศรัทธา 
ในฐานะเปนอินทรีย, ๔๑๘, ๘๒๘–๘๓๒; -ความหมายเปน
ตนของศรัทธา ในฐานะเปนอินทรีย(อ), ๔๑๙; -ตถาคตโพธิ
ศรัทธาและความสําคัญอยางย่ิงในพุทธศาสนา, ๙๐๘–
๙๐๙; -ถาใชศรัทธาอยางถูกตองปญญาเจริญจนเปน

ฌาณทัสสนะ, ๖๐๑; -ทาทีตอศรัทธาของตน/ไมเอาศรัทธา

ของตนตัดสินสัจจะ/ศรัทธามีวิบาก ๒ สวน, ๖๘๑, ๕๙๓–
๕๙๔; -เทียบฐานะกับโยนิโสมนสิการในกระบวนการพัฒนา
ปญญา, ๖๑๙; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; -
บางครั้งศรัทธาแรง ปญญาดอย ถึงจุดหมายเร็วกวามี

ปญญามาก, ๕๙๖; -ปญญาชวยใหศรัทธาเจริญถึงขั้นเปน

อภิศรัทธาคือย่ิงหรือเหนือศรัทธา, ๘๒๙; -ผลดีผลเสียของ
ศรัทธาแบบไมใชเหตุผล/ศรัทธาแบบภักดีในศาสนาเท

วโองการ/ศรัทธาในการปฏิบัติศีลแบบพุทธท่ีตองเขาใจ, 
๖๗๙–๖๘๑, ๗๑๔–๗๑๘; -ผลทางปญญาท่ีตางกับโยนิโส

มนสิการ/ศรัทธาที่ตอหรือไมตอกับโยนิโสมนสิการ(อ), 
๗๗๗; -พระอรหันตพนขั้นมีศรัทธา/ไมตองมีศรัทธา/

ศรัทธาไมเปนคุณสมบัติของพระอรหันต, ๓๗๘, ๖๐๒; -

พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา, ๕๘๙–๕๙๔, ๕๘๙–๕๙๔; -มี
แตศรัทธา เหมือนมีตาขางเดียว ตองมีคนชวยระวัง และไป

ไดแคสวรรค, ๖๐๑; -โยนิโสมนสิการก็เปนปจจัยสงเสริม

ศรัทธาได(อ), ๖๒๕; -รูประจักษคุณวิเศษตาง ๆ ใจตนเอง

ไมตองอาศัยศรัทธา, ๖๐๑–๖๐๓; -ศรัทธา ๔ ชุดที่จัด
จําแนกไว้ในวงการชาวพุทธไทย(อ), ๙๑๐; -ศรัทธากับ

การจัดประเภทของความรู, ๓๘; -ศรัทธาคล้อยตามปัญญา
จะพอเหมาะพอดีได้ผลก็เพราะมีปัญญาเป็นหลัก, ๖๐๓, 
๘๓๒; -ศรัทธาเชื่อมกับโยนิโสมนสิการ๒ ลักษณะ, ๖๘๐; -
ศรัทธาตอบุคคล ใชถูกก็เปนประโยชน แตถากลายเปน

ติดบุคคล ก็กลายเปนอุปสรรคตองละ, ๕๙๘–๖๐๑; -

๑๒๘๔  พุทธธรรม 

 

เวียนตายเวียนเกิด, ๑๐๑ 
เวียนวายตายเกิด, ๒๗๙, ๙๐๐, ดู สังสารวัฏ 
แว่นแคว้น, ๗๔๘ 
แวนสองธรรม. ดู ธัมมาทาส 
โวสสัคคะ(ภาวะปลอยวาง), ๔๐๔, ๗๘๓ 
โวหาร, ๓๒๑, ๖๓๗; -โวหารโลกกับพระอรหันต, ๓๘๐ 
โวหารเทศนา(=พระสูตร), ๔๙ 
โวหารสัจจะ(=สมมติสัจจะ), ๔๘ 
ไวพจน: -ของตัณหา(รวมท้ังฉันทะ), ๑๐๐๕; -ของตัณหา

(รวมท้ังฉันทะ) (อ), ๙๘๒; -ของทิฎฐิหรือทฤษฎี เชน วาทะ

,ลัทธิ, ๖๖๓; -ของนิพพาน(อ), ๑๐๖๒; -ของมนสิการ, ๖๒๔; 
-ของโยนิโสมนสิการ, ๖๒๔; -ของโยนิโสมนสิการ(อ), 
๑๐๐๑, ๑๐๔๑; -ของสมาธิ=เอกัคคตา, ๗๘๗; -ของ

สัมมาทิฏฐิ=ปญญา, ๖๙๖; -ของโสดาบัน, ๘๙๒–๘๙๓; -

อัปปนา=วิตก(อ), ๔๕๑ 
ไวยากรณ, ๖๓๙–๖๔๐ 
ไวยาวัจกรรม, ๕๔๒ 
ศพ, ๗๖๘, ๗๗๓, ดู อสุภะ; -*, ๘๐๘ 
ศร,ลูกศร(อุปมา), ๑๗๐, ๘๕๐ 
ศรเสียบใจ,ศรแทงใจ, ๔๐๑, ๕๘๘ 
ศรัทธา, ๖๙, ๑๔๒, ๑๕๒, ๓๑๙, ๔๐๗, ๔๓๕, ๔๓๖, ๔๓๙, 

๔๖๓, ๔๗๔, ๔๙๒, ๕๓๙, ๕๕๐, ๕๗๒, ๕๘๒, ๖๔๔, ๗๔๔, 
๘๑๐, ๘๘๕, ๘๘๘, ๘๙๕, ๙๑๑, ๙๑๓, ๙๒๒, ๙๓๒, ๙๔๙, 
๙๕๙, ๙๖๖, ๑๐๐๙, ๑๐๔๙, ๑๐๗๐, ๘๘๙–๘๙๑, ๘๙๖–
๘๙๘, ๙๐๑–๙๐๔, ๙๐๕–๙๐๗, ๙๑๔–๙๑๕, ๕๑๙–๕๒๕, 
๕๗๕, ดู สัทธา , เทียบ ปญญา; -*, ๔๒๙, ๗๖๐, ๘๑๓, 
๘๙๔, ๙๐๙, ๙๕๓, ๑๐๑๑; -การตรวจสอบภิกษุ/ตรวจสอบ
พระตถาคตกอนเกิดศรัทธาเขาหาขอเลาเรียน, ๕๙๗–
๖๐๑; -ขั้นที่มีศรัทธามั่นในพระตถาคต/ศรัทธาในพระ

รัตนตรัยไมหวั่นไหว=พระโสดาบันไมหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์

เทวฤทธิ์ใด ๆ, ๖๘๕, ๙๖๘, ๘๙๓–๘๙๕, ๘๖๘–๘๖๙; -ขั้นท่ี
มีศรัทธาม่ันในพระตถาคต/ศรัทธาในพระรัตนตรัยไม

หวั่นไหว=พระโสดาบันไมหวังพึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ใด ๆ

(อ), ๔๑๖; -ความสัมพันธกับกุศลศีลและอวิปฎิสาร, ๕๑๘–
๕๒๒; -ความหมายของศรัทธาในพระรัตนตรัย, ๘๘๕, 
๙๑๒, ๙๐๕–๙๐๗, ๖๘๔–๖๘๗; -ความหมายของศรัทธาใน
พระรัตนตรัย(อ.), ๒๘๓; -ความหมายเปนตนของศรัทธา 
ในฐานะเปนอินทรีย, ๔๒๐, ๘๓๑–๘๓๕; -ความหมายเปน
ตนของศรัทธา ในฐานะเปนอินทรีย(อ), ๔๒๑; -ตถาคตโพธิ
ศรัทธาและความสําคัญอยางย่ิงในพุทธศาสนา, ๙๑๑–
๙๑๒; -ถาใชศรัทธาอยางถูกตองปญญาเจริญจนเปน

ฌาณทัสสนะ, ๖๐๔; -ทาทีตอศรัทธาของตน/ไมเอาศรัทธา

ของตนตัดสินสัจจะ/ศรัทธามีวิบาก 2 สวน, ๖๘๔; -ทาทีตอ
ศรัทธาของตน/ไมเอาศรัทธาของตนตัดสินสัจจะ/ศรัทธามี

วิบาก ๒ สวน, ๕๙๕–๕๙๗; -เทียบฐานะกับโยนิโสมนสิการ
ในกระบวนการพัฒนาปญญา, ๖๒๒; -ในแดนแหงกิจกรรม

ทางจิตปญญา, ๘๘๑; -บางคร้ังศรัทธาแรง ปญญาดอย ถึง

จุดหมายเร็วกวามีปญญามาก, ๕๙๘; -ปญญาชวยใหศรัทธา
เจริญถึงขั้นเปนอภิศรัทธาคือย่ิงหรือเหนือศรัทธา, ๘๓๒; -
ผลดีผลเสียของศรัทธาแบบไมใชเหตุผล/ศรัทธาแบบภักดี

ในศาสนาเทวโองการ/ศรัทธาในการปฏิบัติศีลแบบพุทธที่

ตองเขาใจ, ๖๘๒–๖๘๔, ๗๑๗–๗๒๑; -ผลทางปญญาท่ีตาง
กับโยนิโสมนสิการ/ศรัทธาท่ีตอหรือไมตอกับโยนิโส

มนสิการ(อ), ๗๘๐; -พระอรหันตพนขั้นมีศรัทธา/ไมตองมี
ศรัทธา/ศรัทธาไมเปนคุณสมบัติของพระอรหันต, ๓๘๐, 
๖๐๕; -พุทธพจนแสดงหลักศรัทธา, ๕๙๑–๕๙๖, ๕๙๑–
๕๙๖; -มีแตศรัทธา เหมือนมีตาขางเดียว ตองมีคนชวย

ระวัง และไปไดแคสวรรค, ๖๐๓; -โยนิโสมนสิการก็เปน

ปจจัยสงเสริมศรัทธาได(อ), ๖๒๘; -รูประจักษคุณวิเศษตาง 

ๆ ใจตนเองไมตองอาศัยศรัทธา, ๖๐๔–๖๐๕; -ศรัทธา 4 
ชุดที่จัดจําแนกไว้ในวงการชาวพุทธไทย(อ), ๙๑๓; -

ศรัทธากับการจัดประเภทของความรู, ๓๘; -ศรัทธาคล้อย
ตามปัญญาจะพอเหมาะพอดีได้ผลก็เพราะมีปัญญาเป็นหลัก
, ๖๐๖, ๘๓๕; -ศรัทธาเชื่อมกับโยนิโสมนสิการ2 ลักษณะ, 
๖๘๓; -ศรัทธาตอบุคคล ใชถูกก็เปนประโยชน แตถา

กลายเปนติดบุคคล ก็กลายเปนอุปสรรคตองละ, ๖๐๑–
๖๐๓; -ศรัทธาทําใหไมเห็นแกตัว, ๔๔๓; -ศรัทธาที่ประสงค
ในพุทธศาสนาคือศรัทธาที่เปนบุพภาคของปญญา, ๒๘๓, 
๕๖๐, ๙๑๔, ๙๑๑–๙๑๒; -ศรัทธาที่ประสงคในพุทธศาสนา
คือศรัทธาท่ีเปนบุพภาคของปญญา(อ), ๗๘๐; -ศรัทธานําสู
ปญญาได2ทาง, ๕๙๐; -ศรัทธาเปนองคธรรมเดนสําคัญย่ิง
ในขั้นตนของกระบวนการพัฒนาปญญา สามารถเปน

สัมมาทิฏฐิ(ระดับโลกีย)นําเขาสูมรรค, ๕๘๖, ๖๘๕, ๕๖๐; -
ศรั ทธ า เป นอ งค ธ รรม เด น สํ าคัญ ย่ิ ง ในขั้ นต น ขอ ง

กระบวนการพัฒนาปญญา สามารถเปนสัมมาทิฏฐิ(ระดับ

โลกีย)นําเขาสูมรรค(อ), ๖๙๔; -ศรัทธาเปนอวิชชาท่ีไมมือ

ตื้อ, ๕๒๐; -ศรัทธาผิดย่ิงชักชา แตขาดศรัทธาก็เปน

อุปสรรคในการพัฒนาปญญา, ๕๙๘; -ศรัทธามีในฌาน/เปน

องคฌาน(อ), ๘๒๙; -ศรัทธามีประโยชนมากในข้ันศีลธรรม/

ในการฝกศีล/ปาฏิโมขสังวรศีลสําเร็จดวยศรัทธา, ๖๙๘, 
๗๕๓; -ศรัทธาไมเพียงพอท่ีจะทําใหปญญาเจริญถึงที่สุด/

ไมพอใหเกิดโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๕๖๐, ๖๙๕; -ศรัทธาสราง
ปติสุข ทําใหเกิดวิริยะ นําไปสูสมาธิ/สมถะลวนศรัทธาแก

ไมเปนไร, ๕๙๐, ๘๓๓, ๘๓๙; -ศรัทธาสําหรับอุบาสก, 
๙๐๓; -สรุปศรัทธาในกระบวนธรรมแหงการศึกษา/การใช

ประโยชน 3 ระดับ, ๘๘๑; -สรุปศรัทธาในกระบวนธรรม

แหงการศึกษา/การใชประโยชน ๓  ระดับ, ๕๘๖–๕๘๘, 
๖๘๒–๖๘๔; -หมวดธรรมที่มีศรัทธาตองมีปญญาดวย แต

มีปญญาไมจําตองมีศรัทธา, ๕๙๐; -หลักศรัทธาโดยสรุป/วิธี

ปฏิบัติตอศรัทธา, ๖๘๔, ๕๘๙–๕๙๒; -แหลงของศรัทธา

คือปรโตโฆสะ/เสวนากัลยาณมิตรคือวิธีการแหงศรัทธา/

ศรัทธาทําใหไดฐานะกัลยาณมิตร/ศรัทธาเชื่อมกัลยาณมิตร



 
ดัชนี  ๑๒๘๕ 

ศรัทธาทําใหไมเห็นแกตัว, ๔๔๑; -ศรัทธาที่ประสงคในพุทธ
ศาสนาคือศรัทธาที่เปนบุพภาคของปญญา, ๒๘๒, ๕๕๘, 
๙๑๑, ๙๐๘–๙๐๙; -ศรัทธาที่ประสงคในพุทธศาสนาคือ

ศรัทธาที่เปนบุพภาคของปญญา(อ), ๗๗๗; -ศรัทธานําสู

ปญญาได๒ทาง, ๕๘๘; -ศรัทธาเปนองคธรรมเดนสําคัญย่ิง
ในขั้นตนของกระบวนการพัฒนาปญญา สามารถเปน

สัมมาทิฏฐิ(ระดับโลกีย)นําเขาสูมรรค, ๕๘๔, ๖๘๒, ๕๕๘; -
ศรั ท ธ า เป นอ งค ธ ร รม เด น สํ าคัญ ย่ิ ง ในขั้ นต นของ

กระบวนการพัฒนาปญญา สามารถเปนสัมมาทิฏฐิ(ระดับ

โลกีย)นําเขาสูมรรค(อ), ๖๙๑; -ศรัทธาเปนอวิชชาที่ไมมืด

ตื้อ, ๕๑๘; -ศรัทธาผิดย่ิงชักชา แตขาดศรัทธาก็เปน

อุปสรรคในการพัฒนาปญญา, ๕๙๖; -ศรัทธามีในฌาน/เปน

องคฌาน(อ), ๘๒๖; -ศรัทธามีประโยชนมากในขั้นศีลธรรม/

ในการฝกศีล/ปาฏิโมขสังวรศีลสําเร็จดวยศรัทธา, ๖๙๕, 
๗๕๐; -ศรัทธาไมเพียงพอที่จะทําใหปญญาเจริญถึงที่สุด/

ไมพอใหเกิดโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๕๕๘, ๖๙๒; -ศรัทธาสราง
ปติสุข ทําใหเกิดวิริยะ นําไปสูสมาธิ/สมถะลวนศรัทธาแก

ไมเปนไร, ๕๘๘, ๘๓๐, ๘๓๖; -ศรัทธาสําหรับอุบาสก, 
๙๐๐; -สรุปศรัทธาในกระบวนธรรมแหงการศึกษา/การใช

ประโยชน ๓  ระดับ, ๕๘๔–๕๘๖, ๖๗๙–๖๘๑; -สรุป

ศรัทธาในกระบวนธรรมแหงการศึกษา/การใชประโยชน ๓ 

ระดับ, ๘๗๗; -หมวดธรรมที่มีศรัทธาตองมีปญญาดวย แต

มีปญญาไมจําตองมีศรัทธา, ๕๘๗; -หลักศรัทธาโดยสรุป/

วิธีปฏิบัติตอศรัทธา, ๖๘๑, ๕๘๗–๕๘๙; -แหลงของศรัทธา
คือปรโตโฆสะ/เสวนากัลยาณมิตรคือวิธีการแหงศรัทธา/

ศรัทธาทําใหไดฐานะกัลยาณมิตร/ศรัทธาเชื่อมกัลยาณมิตร

กับบุคคล/ กัลยาณมิตรอาศัยศรัทธาชวยปลุกโยนิโส

มนสิการ, ๕๗๓, ๖๒๒, ๖๘๐, ๘๖๗, ๕๕๙, ๕๖๓–๕๖๕, 
๖๒๔–๖๒๕; -อัจฉริยบุคคลบางคนไมตองอาศัยศรัทธา/เริ่ม
ที่ปญญาไมผานศรัทธาก็ได/บางครั้งไมตองเนน เปนเพียง

องคธรรมผาน/ไมเปนองคของมรรค, ๕๕๘, ๕๘๕–๕๘๖ 
ศรัทธาจริต, ๘๐๗, ดู สัทธาจริต 
ศรัทธาเจตสิก, ๒๗ 
ศรัทธาญาณวิปยุต, ๕๕๘ 
ศรัทธาญาณสัมปยุต, ๕๕๘ 
ศรัทธาธิมุต: -*, ๓๖๘ 
ศรัทธาสัมปทา, ๕๓๘, ๙๑๒ 
ศรุติ(สุติ/สุตะ), ๔๗, ๔๒๑ 
ศักดิ์สิทธิ์, ๑๒๓, ๒๕๔, ๓๑๖, ๔๐๘, ๔๙๕, ๕๒๖, ๙๑๒, ๙๖๐, 

๑๐๕๕, ๘๖๓–๘๖๔, ดู ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ,เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย; 
-*, ๙๖๑ 

ศักยภาพ(ของมนุษย/คติจากพระพุทธเจา), ๙๐๙, ๙๖๕; -*, 
๘๖๔ 

ศัตรู, ๒๖๔, ๖๒๓, ๑๐๐๒, ๑๐๐๐–๑๐๐๑, ๖๕๒–๖๕๓, ๗๘๓–
๗๘๔ 

ศัพท์, ๖๓๐, ๗๐๔–๗๐๕ 
ศัลยแพทย์, ๘๔๗ 
ศัสตรา,ศัสตราวุธ, ๔๙๔, ๗๑๒, ๑๐๓๑ 
ศากยบุตร, ๑๐๖๐ 
ศาล, ๙๓๓ 
ศาสดา, ๑๔๘, ๓๙๘, ๔๗๒, ๕๙๒, ๖๕๒, ๖๖๙, ๗๕๓, ๗๕๗, 

๗๘๔, ๘๓๕, ๘๘๓, ๘๘๖, ๙๓๙, ๘๘๙–๘๙๑, ดู พระ
ศาสดา,พระพุทธเจา; -*, ๖๕๙; -ฐานะเปนผูคนพบ, ๗๕๖; -
ตาขายดักศาสดาจารยชั้นเลิศ(อ), ๔๙๘; -ธรรมวินัยเป็น
พระศาสดาแทน, ๙๓๐; -เป็นไปไม่ได้ที่พระโสดาบันจะกลับ
กลายไปถือศาสดาอื่น, ๘๙๘; -ผูปฏิบัติธรรมตองเปนผู

เปดเผยตัวตามเปนจริงตอพระศาสดาและเพื่อนพรหมจารี

(อ), ๘๑๐; -พระศาสดาเปนกัลยาณมิตร(อ), ๕๒๙; -
พิจารณาคําสอนของต่างศาสดาท่ีขัดกัน, ๒๘๙; -มีภิกษุหลง
ไปว่าคําสอนกรรมกับอนัตตาขัดกัน, ๓๑๑; -สาวกยืนยันคํา
สอนใหตรงกับดํารัสของพระศาสดา ไมใชอางการบรรลุของ

ตน, ๙๒๗ 
ศาสตร, ๗๓๕, ๘๗๘ 
ศาสน, ๘๖๖ 
ศาสนกิจ, ๑๐๑๙ 
ศาสนทายาท, ๙๒๔ 
ศาสนา, ๑๕๑, ๕๙๑, ๖๐๑, ๗๔๓, ๘๑๐, ๙๒๖, ๑๐๕๙, ดู พุทธ

ศาสนา; -เชื่อคําสอนคุณธรรมของศาสนา ก็เขาโลกีย

สัมมาทิฎฐิ, ๕๘๓; -ประโยชนแกศาสนาในการบัญญัติวินัย, 
๙๑๙; -ประโยชน์ของสมาธิที่เป็นจุดหมายและอุดมคติของ
ศาสนา, ๗๘๗; -พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ, 
๒๘๐; -ศรัทธาในศาสนาไมเปนเกณฑสําหรับยกยองอยาง

สูง, ๕๘๘; -ศาสนา=วาทะ, ๖๖๐; -ศาสนาคือคําสอน, ๔๗๒, 
๕๙๙, ๘๘๖, ๘๙๐; -ศาสนาคือพรหมจรรย, ๓๖๖, ๔๓๗, 
๔๖๓, ๕๓๓; -ศาสนาท่ีเชื่อในอัตตา(อ), ๔๙๘; -ศาสนามีคํา
สอนสากลกับไมสากล, ๗๑๘; -ศาสนาอื่นท่ีเปนกรรมวาทีก็
มีกัมมัส สกตาญาณ(อ), ๕๘๔; -สงสาวกออกประกาศพระ
ศาสนา, ๙๓๙; -สืบตอพระศาสนา, ๙๒๖; -หลักศาสนาจะ
คลาดเคล่ือนเพราะสาวกอวดอุตริมนุษยธรรม, ๙๒๗ 

ศาสนาเทวนิยม(ศีลตางจากพุทธ), ๗๑๖–๗๑๘ 
ศาสนาพราหมณ, ๒, ดู พราหมณ 
ศาสนาฮินด,ู ๑๐๓ 
ศาสนิก, ๗๑๔, ดู ชาวพุทธ 
ศิลปวิทยา, ๕๔๘, ๕๗๙, ๗๓๐, ๗๔๙, ๙๐๔–๙๐๕, ๗๔๕–๗๔๖ 
ศิลปวิทยาการ, ๕๓๙, ๖๙๘; -มุงแกแตปญหาดานนอก, ๘๗๑, 

๘๗๓ 
ศิลปะ, ๗๓๔, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -ของนักกายกรรม, ๗๖๒; -ทํา

สําเร็จ ก็เรียกวาฤทธิ์(อ), ๘๐๑; -ในแดนแหงกิจกรรมทาง

จิตปญญาของมนุษย, ๘๗๘ 
ศิลาจารึก(อโศก), ๗๕๓ 
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ศิษย์, ๕๗๓, ๗๖๒, ๑๐๑๖, และดู อาจารย; -*, ๘๖๘; -การ
อนุเคราะหกันกับครูอาจารยตามหลักทิศ๖, ๕๗๙, ๗๓๑; -
เปนปลิโพธ, ๘๐๔; -มีศิษย์อยู่ร่วม, ๒๖๓; -เรียนกรรมฐาน, 
๘๐๘ 

ศีรษะโล้น, ๙๔๔ 
ศีล, ๘๖, ๑๑๓, ๑๑๕, ๑๒๗, ๑๔๕, ๑๕๐, ๒๕๓, ๓๓๐, ๔๐๖, 

๔๐๘, ๔๕๙, ๕๑๙, ๕๓๖, ๕๔๕, ๕๔๘, ๕๕๒, ๕๗๒, ๕๙๘, 
๖๕๒, ๖๗๑, ๖๗๕, ๗๐๔, ๗๔๑, ๗๔๔, ๗๖๓, ๘๓๕, ๘๓๙, 
๘๖๙, ๘๗๔, ๘๘๕, ๘๙๗, ๙๐๒, ๙๐๗, ๙๑๐, ๙๒๙, ๙๓๓, 
๙๓๘, ๙๔๖, ๙๕๗, ๙๖๔, ๑๐๔๔, ๑๐๕๖, ๘๘๒–๘๘๓, 
๘๘๖–๘๘๘, ๘๙๑–๘๙๒, ๘๙๓–๘๙๕, ๘๙๘–๙๐๐, ๙๐๓–
๙๐๔, ๙๑๑–๙๑๒, ๕๒๑–๕๒๔, ๕๓๘–๕๓๙, ๕๖๑–๕๖๒, 
๕๗๐–๕๗๑, ๕๗๓–๕๗๕, ดู อธิศีลสิกขา,วินัย,ไตรสิกขา,
สิกขา,วัตร,พรต; -*, ๕๘๗, ๘๖๕, ๙๓๑; -การปฏิบัติศีลตอง
ใหถูกหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติ/โทษของการปฏิบัติผิดหลัก

, ๖๔๐–๖๔๑; -การปฏิบัติศีลอาศัยสัมมาทิฎฐิเปนจุดเริ่ม/

การฝกศีลตองประกอบดวยและตองใหเกิดสัมมาทิฏฐิ จึง

จะไดผลจริง และศีลก็ชวยหนุนสัมมาทิฎฐิ, ๕๕๗, ๖๙๙, 
๗๐๑, ๖๙๔–๖๙๗; -การแปลศีลวาขอหามนั้นยังแคบและ

คลาด/และอยาลืมรวมถึงอาชีวะดวย, ๕๖๑; -การแปลศีลวา
ขอหามน้ันยังแคบและคลาด/และอยาลืมรวมถึงอาชีวะดวย

(อ), ๘๖๘; -การรักษาศีลดวยสักวาหามโดยไมสรางฉันทะ 

ไมอาจใหสําเร็จผลดวยดี, ๑๐๒๑; -กุศลศีลมีอรรถคือเพื่ออ
วิปฏิสาร, ๕๑๙; -ขอไดเปรียบของศีลแบบเทวโองการ, 
๗๑๘–๗๑๙; -ความตางของการรักษาศีลของปุถุชนกับของ
อริยบุคคล, ๙๑๙–๙๒๑; -ความแตกตางระหวางศีลแบบ

พุทธกับศีลแบบศาสนาเทวนิยม, ๗๑๖–๗๑๘; -ความ
สมบูรณ์ด้วยศีลมิใช่เป็นอานิสงส์หรือจุดหมายของพุทธ
ศาสนา, ๕๓๒; -ความหมายของศีล ในสีลวิสุทธิแหงวิสุทธิ
๗, ๔๗๖; -ความหมายของศีลระดับวินัย, ๙๑๙, ๕๔๖–
๕๔๘; -ความหมายพื้นฐานของศีล/คําสรุปและสาระ, ๗๒๒, 
๗๒๙; -คําสอนของพระพุทธเจาเก่ียวกับศีล สมาธิ ปญญา 
มีมากมายกวาเรื่องชาติหนา นรก สวรรค, ๒๘๐; -จะตอง

เอาเจตนารมณทางสังคมของศีลมาสรางสังคมแบบพุทธ, 
๕๔๗, ๙๓๗; -เจตนารมณของศีลระดับวินัย/เจตนารมณ

ทางสังคมของศีล, ๙๒๙, ๙๓๔, ๕๔๖–๕๔๘; -ชําระศีลกอน
เจริญสมาธิตามแบบ, ๘๐๓; -ใชติรัจฉานวิชาเล้ียงชีพเปน

มิจฉาชีพ(อ), ๙๖๑; -ถือผิดเปาหมายกลายเปนลัทธิเอียงสุด
(อ), ๕๒๗; -โทษของการไมเขาใจเจตนารมณทางสังคม

ของศีล, ๙๓๔–๙๓๗; -ธรรมที่ภิกษุผู้มีศีลควรโยนิโส
มนสิการ, ๔๖๘; -ในอนาคตภิกษุจะไมไดอบรมศีล, ๖๕๗–
๖๕๘; -ผลทานแกคนมีศีล, ๙๒๘; -ผูที่ประพฤติศีลวัตรเพื่อ
มุงผูกประชาชนไวกับตนก็มี(อ), ๙๔๙; -ผู้อบรมกายศีลจิต
ปัญญาแล้วกับผู้มิได้อบรม เสวยผลกรรมไม่เหมือนกัน, 
๒๘๙; -ฝกศีลเปนขั้นพัฒนาการทางสังคมและทางกาย/คํา

สอนขั้นศีลเปนดานนอก, ๘๗๐; -ฝกศีลเปนขั้นพัฒนาการ

ทางสังคมและทางกาย/คําสอนขั้นศีลเปนดานนอก(อ), 
๘๖๙; -พระอรหันตกับศีล, ๓๖๒; -เม่ือจัดธรรมเปนธรรม
และอนุธรรม ศีลจัดเปนอนุธรรม(อ), ๖๓๖; -ศีล ๒ ระดับ/

ศีลที่ยังเปนธรรม กับศีลที่เปนวินัย, ๗๑๗, ๗๒๒, ๙๓๔, 
๙๑๗–๙๑๙; -ศีลกลาง ๆ เน่ืองดวยธรรมชาติของมนุษย, 
๘๗๐; -ศีลกับสัมมาสังกัปป, ๗๐๕; -ศีลเจริญบริบูรณตั้งแต
อริยบุคคลระดับตน/ศีลกับระดับพระอริยบุคคล, ๔๐๘, 
๔๐๙, ๔๑๑; -ศีลดับที่เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ(อ), ๔๓๖; -
ศีลตามแนวศีล  ๕/ธรรมจริยา หรือ กุศลธรรมบถ ๑๐/

กรรมกิเลส ๔, ๕๖๐–๕๖๑; -ศีลที่เปนไท, ๘๘๓; -ศีลธรรมก็
คือศีลหรือธรรมขั้นศีล, ๕๓๕, ๕๖๑; -ศีลในกรรมบถ/ศีลที่
เปนองคแหงมรรค/ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘/ศีลประเภทอาจาระ
(อ), ๙๑๗, ๙๑๘; -ศีลในขอบเขตความหมายของจริยธรรม, 
๕๓๕–๕๓๖; -ศีลในความหมายของ องคมรรค/การจัดองค

มรรคเขาหมวดศีล, ๕๕๓, ๕๖๑, ๕๔๔–๕๔๕, ๗๐๙–๗๕๓; -
ศีลในความหมายของบุญกิริยา, ๕๓๙–๕๔๐; -ศีลใน

ความหมายของอธิศีลสิกขา/อุปมาการฝกเหมือนขับรถทาง

ชวงแรก, ๕๖๑, ๘๖๘, ๘๗๗, ๕๔๕–๕๔๘, ๕๕๓–๕๕๔; -ศีล
ในสีลานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗; -ศีลในอนุปุพพิกถา, ๖๔๕, ๘๔๖; 
-ศีลบ่มสมาธิ สมาธิบ่มปัญญา, ๕๕๕, ๗๘๗; -ศีลเปนการ
ฝกและปฏิบัติระดับที่ศรัทธาสําคัญและเก้ือกูลมาก/ปุถุชน

รักษาศีลสําเร็จดวยศรัทธา, ๖๘๐, ๖๙๕, ๗๑๘, ๗๕๐, 
๕๘๘–๕๙๐; -ศีลเปนจุดหัวตอท่ีกฏเกณฑของมนุษยเขาไป
เก่ียวของกับธรรมชาติ, ๒๕๖; -ศีลเป็นฐานรองรับกระบวน
ธรรมที่ให้เกิดสมาธิ/ศีลช่วยเปิดทางแก่สมาธิ, ๕๕๕, ๗๙๕, 
๕๔๙–๕๕๑, ๘๒๔; -ศีลพ้ืนฐาน, ๗๒๓–๗๒๙; -ศีลเพ่ือ

เสริมความดีงามของชีวิตและสังคม, ๗๒๘–๗๓๒; -ศีลและ
วัตรกับสีลัพพตปรามาส/ศีลที่กลายเปนปกติ/ความ

แตกตางระหวางศีลกับวัตร, ๔๒๑–๔๒๔, ๙๒๐–๙๒๒; -ศีล
และวัตรกับสีลัพพตปรามาส/ศีลท่ีกลายเปนปกติ/ความ

แตกตางระหวางศีลกับวัตร(อ), ๙๒๐; -ศีลสําหรับประชาชน
, ๗๑๙–๗๓๒; -ศีลสําหรับภิกษุสงฆ, ๗๔๘–๗๕๐; -ศีล

สําหรับอุบาสก/อุบาสกพรอมดวยศีลนั้นแคไหน, ๕๖๐, 
๙๐๐; -ศีลองคมรรคท่ีจําแนกเปนโสไจยกรรมหรือ กุศล

กรรมบถ, ๗๑๒–๗๑๓; -ศีลอย่างเสขะ, ๔๗๑; -สังคหวัตถุ
จัดอยูฝายศีล, ๗๐๙; -สาระโดยย่อของศีล, ๘๗๗; -สํานึก 
๒ ดาน ในการรักษาศีล/วินัย, ๙๑๙; -สุขจากความมีศีล(อ), 
๑๐๓๔; -เหตุที่คําจํากัดความองคมรรคข้ันศีลมีลักษณะ

เปนคําปฏิเสธ, ๗๑๔–๗๑๗ 
ศีล ๑๐, ๕๔๐, ๕๖๒, ๗๒๐, ๙๐๔; -*, ๙๑๙ 
ศีล ๒๒๗, ๗๒๐, ๙๐๔ 
ศีล ๕, ๔๐๔, ๗๒๐, ๘๘๓, ๘๘๕, ๘๙๕, ๙๑๗–๙๑๘, ๗๒๓–

๗๒๙, ดู ศีล ,เบญจศีล; -*, ๘๖๘; -ความเปนมาของการใช
คํา/ศีล ๕ ไมใชชื่อเดิมแท/ชื่อเรียกตาง ๆ, ๙๓๘; -ความ

๑๒๘๖  พุทธธรรม 

 

แบบพุทธกับศีลแบบศาสนาเทวนิยม, ๗๑๙–๗๒๑; -ความ
สมบูรณ์ด้วยศีลมิใช่เป็นอานิสงส์หรือจุดหมายของพุทธ
ศาสนา, ๕๓๔; -ความหมายของศีล ในสีลวิสุทธิแหงวิสุทธิ7, 
๔๗๘; -ความหมายของศีลระดับวินัย, ๙๒๒, ๕๔๘–๕๕๐; -
ความหมายพื้นฐานของศีล/คําสรุปและสาระ, ๗๒๕, ๗๓๒; 
-คําสอนของพระพุทธเจาเก่ียวกับศีล สมาธิ ปญญา มี

มากมายกวาเรื่องชาติหนา นรก สวรรค, ๒๘๒; -จะตองเอา
เจตนารมณทางสังคมของศีลมาสรางสังคมแบบพุทธ, ๕๔๙, 
๙๔๐; -เจตนารมณของศีลระดับวินัย/เจตนารมณทางสังคม

ของศีล, ๙๓๒, ๙๓๗, ๕๔๘–๕๕๐; -ชําระศีลกอนเจริญ

สมาธิตามแบบ, ๘๐๖; -ใชติรัจฉานวิชาเล้ียงชีพเปน

มิจฉาชีพ(อ), ๙๖๔; -ถือผิดเปาหมายกลายเปนลัทธิเอียงสุด
(อ), ๕๒๙; -โทษของการไมเขาใจเจตนารมณทางสังคม

ของศีล, ๙๓๗–๙๔๐; -ธรรมที่ภิกษุผู้มีศีลควรโยนิโส
มนสิการ, ๔๗๐; -ในอนาคตภิกษุจะไมไดอบรมศีล, ๖๖๐–
๖๖๑; -ผลทานแกคนมีศีล, ๙๓๑; -ผูที่ประพฤติศีลวัตรเพื่อ
มุงผูกประชาชนไวกับตนก็มี(อ), ๙๕๒; -ผู้อบรมกายศีลจิต
ปัญญาแล้วกับผู้มิได้อบรม เสวยผลกรรมไม่เหมือนกัน, 
๒๙๑; -ฝกศีลเปนขั้นพัฒนาการทางสังคมและทางกาย/คํา

สอนขั้นศีลเปนดานนอก, ๘๗๓; -ฝกศีลเปนขั้นพัฒนาการ
ทางสังคมและทางกาย/คําสอนขั้นศีลเปนดานนอก(อ), 
๘๗๒; -พระอรหันตกับศีล, ๓๖๔; -เม่ือจัดธรรมเปนธรรม
และอนุธรรม ศีลจัดเปนอนุธรรม(อ), ๖๓๙; -ศีล 2 ระดับ/

ศีลท่ียังเปนธรรม กับศีลท่ีเปนวินัย, ๗๒๐, ๗๒๕, ๙๓๗; -
ศีล ๒ ระดับ/ศีลที่ยังเปนธรรม กับศีลที่เปนวินัย, ๙๒๐–
๙๒๒; -ศีลกลาง ๆ เนื่องดวยธรรมชาติของมนุษย, ๘๗๓; -
ศีลกับสัมมาสังกัปป, ๗๐๘; -ศีลเจริญบริบูรณตั้งแต

อริยบุคคลระดับตน/ศีลกับระดับพระอริยบุคคล, ๔๑๐, 
๔๑๑, ๔๑๓; -ศีลดับท่ีเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ(อ), ๔๓๘; -
ศีลตามแนวศีล  ๕/ธรรมจริยา หรือ กุศลธรรมบถ ๑๐/

กรรมกิเลส ๔, ๕๖๒–๕๖๓; -ศีลท่ีเปนไท, ๘๘๖; -ศีลธรรมก็
คือศีลหรือธรรมขั้นศีล, ๕๓๗, ๕๖๓; -ศีลในกรรมบถ/ศีลท่ี

เปนองคแหงมรรค/ศีลมีอาชีวะเปนท่ี 8/ศีลประเภทอาจาระ
(อ), ๙๒๐, ๙๒๑; -ศีลในขอบเขตความหมายของจริยธรรม, 
๕๓๗–๕๓๘; -ศีลในความหมายของ องคมรรค/การจัดองค

มรรคเขาหมวดศีล, ๕๕๕, ๕๖๓, ๕๔๖–๕๔๗, ๗๑๒–๗๕๖; -
ศีลในความหมายของบุญกิริยา, ๕๔๑–๕๔๒; -ศีลใน

ความหมายของอธิศีลสิกขา/อุปมาการฝกเหมือนขับรถทาง

ชวงแรก, ๕๖๓, ๘๗๑, ๘๘๐, ๕๔๗–๕๕๐, ๕๕๕–๕๕๖; -ศีล
ในสีลานุสติ, ๘๐๘, ๘๑๐; -ศีลในอนุปุพพิกถา, ๖๔๘, ๘๔๙; 
-ศีลบ่มสมาธิ สมาธิบ่มปัญญา, ๕๕๗, ๗๙๐; -ศีลเปนการ
ฝกและปฏิบัติระดับท่ีศรัทธาสําคัญและเกื้อกูลมาก/ปุถุชน

รักษาศีลสําเร็จดวยศรัทธา, ๖๘๓, ๖๙๘, ๗๒๑, ๗๕๓, 
๕๙๐–๕๙๒; -ศีลเปนจุดหัวตอท่ีกฏเกณฑของมนุษยเขาไป
เก่ียวของกับธรรมชาติ, ๒๕๗; -ศีลเป็นฐานรองรับกระบวน
ธรรมที่ให้เกิดสมาธิ/ศีลช่วยเปิดทางแก่สมาธิ, ๕๕๗, ๗๙๘, 

๕๕๑–๕๕๓, ๘๒๗; -ศีลพ้ืนฐาน, ๗๒๖–๗๓๒; -ศีลเพ่ือ

เสริมความดีงามของชีวิตและสังคม, ๗๓๑–๗๓๕; -ศีลและ
วัตรกับสีลัพพตปรามาส/ศีลที่กลายเปนปกติ/ความ

แตกตางระหวางศีลกับวัตร, ๔๒๓–๔๒๖, ๙๒๓–๙๒๕; -ศีล
และวัตรกับสีลัพพตปรามาส/ศีลท่ีกลายเปนปกติ/ความ

แตกตางระหวางศีลกับวัตร(อ), ๙๒๓; -ศีลสําหรับประชาชน
, ๗๒๒–๗๓๕; -ศีลสําหรับภิกษุสงฆ, ๗๕๑–๗๕๓; -ศีล

สําหรับอุบาสก/อุบาสกพรอมดวยศีลนั้นแคไหน, ๕๖๒, 
๙๐๓; -ศีลองคมรรคที่จําแนกเปนโสไจยกรรมหรือ กุศล

กรรมบถ, ๗๑๕–๗๑๖; -ศีลอย่างเสขะ, ๔๗๓; -สังคหวัตถุ
จัดอยูฝายศีล, ๗๑๒; -สาระโดยย่อของศีล, ๘๘๐; -สํานึก 
2 ดาน ในการรักษาศีล/วินัย, ๙๒๒; -สุขจากความมีศีล(อ), 
๑๐๓๙; -เหตุที่คําจํากัดความองคมรรคข้ันศีลมีลักษณะ

เปนคําปฏิเสธ, ๗๑๗–๗๒๐ 
ศีล 5, ๔๐๖, ดู ศีล ,เบญจศีล 
ศีล ๕, ๙๒๐–๙๒๑, ๗๒๖–๗๓๒; -เปนศีลสําหรับคฤหัสถ

โสดาบันกัลยาณชนและชาวพุทธทั่วไป/เปนอริยธรรม, 
๙๐๖–๙๐๗; -สภาพสังคมที่ไรศีล ๕, ๗๒๘–๗๓๐; -
สาระสําคัญ, ๙๐๖–๙๐๗; -องคของการละเมิดศีล ๕/การ

ละเมิดที่มีโทษมากโทษนอย, ๗๒๙–๗๓๐ 
ศีล10, ๕๔๒, ๕๖๔, ๗๒๓, ๙๐๗; -*, ๙๒๒ 
ศีล227, ๗๒๓, ๙๐๗ 
ศีล5, ๗๒๓, ๘๘๖, ๘๘๘, ๘๙๘; -*, ๘๗๑; -ความเปนมาของ

การใชคํา/ศีล5 ไมใชชื่อเดิมแท/ชื่อเรียกตาง ๆ, ๙๔๑; -

ความเปนมาของการใชคํา/ศีล5ไมใชชื่อเดิมแท/ชื่อเรียกตาง 

ๆ, ๕๖๒; -ตอมาจัดเบญจธรรมข้ึนมาคู, ๗๓๑; -เปนเกณฑ
มาตรฐานต่ําสุดของความประพฤติของมนุษย, ๗๒๙; -เปน
ศีลสําหรับคฤหัสถโสดาบันกัลยาณชนและชาวพุทธทั่วไป/

เปนอริยธรรม, ๕๖๒, ๘๖๙, ๘๘๖, ๘๘๘, ๘๙๘, ๙๐๓, 
๙๑๖; -มีแมภายนอกและกอนพุทธศาสนา/อธิศีลแคน้ีและ

ไมใชแคนี,้ ๕๖๔; -สาระสําคัญ, ๕๔๑, ๕๔๒ 
ศีล8, ๕๔๒, ๗๒๓, ๙๐๗; -*, ๙๒๑ 
ศีลขันธ, ๕๔๖–๕๔๗ 
ศีลธรรม, ๔๐๗, ๕๕๙, ๗๐๔, ๗๐๗, ๗๑๔, ๗๓๑, ๘๖๙, ๙๑๓, 

๑๐๖๘, ๑๐๗๑, ดูศีล; -*, ๑๐๑๙; -การใหผลของกรรม

สัมพันธกับสภาพศีลธรรมของสังคม, ๒๗๔; -ขอบเขต

ความหมายท่ีแคบกวาจริยธรรม/เปนคําไทยเทาน้ัน/วิจารณ

การใชคํา, ๕๖๓, ๙๔๑, ๕๓๗–๕๓๘; -เปนขั้นที่อาศัยศรัทธา 
ศรัทธาสําคัญมาก และเปนระดับของโลกียสัมมาทิฏฐิ, 
๖๙๔, ๕๙๐–๕๙๒; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิใหผลทางจริยธรรม

ดีกวาระดับศีลธรรมสามัญ, ๕๘๖; -ศีลธรรมของมรรคมิใช
เปนเพียงปฏิเสธ, ๗๑๗; -อยูในแดนของสัมปรายิกัตถะ, 
๕๓๙ 

ศีลพรต, ๔๑๐, ๘๘๗, ดู ศีลวัตร 
ศีลวัตร, ๑๘๕, ๙๓๒, ๑๐๓๘, ดู สีลัพพตุปาทาน,สีลัพพตปรา

มาส; -มีผลท้ังนั้นหรือไม, ๖๗๑–๖๗๒; -ศีลวัตรที่ถือพลาด



 
ดัชนี  ๑๒๘๗ 

เปนมาของการใชคํา/ศีล ๕ไมใชชื่อเดิมแท/ชื่อเรียกตาง ๆ, 
๕๖๐; -ตอมาจัดเบญจธรรมข้ึนมาคู, ๗๒๘; -เปนเกณฑ

มาตรฐานต่ําสุดของความประพฤติของมนุษย, ๗๒๖; -เปน
ศีลสําหรับคฤหัสถโสดาบันกัลยาณชนและชาวพุทธทั่วไป/

เปนอริยธรรม, ๕๖๐, ๘๖๖, ๘๘๓, ๘๘๕, ๘๙๕, ๙๐๐, 
๙๑๓, ๙๐๓–๙๐๔; -มีแมภายนอกและกอนพุทธศาสนา/

อธิศีลแคน้ีและไมใชแคน้ี, ๕๖๒; -สภาพสังคมที่ไรศีล ๕, 
๗๒๕–๗๒๗; -สาระสําคัญ, ๕๓๙, ๕๔๐, ๙๐๓–๙๐๔; -องค
ของการละเมิดศีล ๕/การละเมิดที่มีโทษมากโทษนอย, 
๗๒๖–๗๒๗ 

ศีล ๘, ๕๔๐, ๗๒๐, ๙๐๔; -*, ๙๑๘ 
ศีลขันธ, ๕๔๔–๕๔๕ 
ศีลธรรม, ๔๐๕, ๕๕๗, ๗๐๑, ๗๐๔, ๗๑๑, ๗๒๘, ๘๖๖, ๙๑๐, 

๑๐๖๓, ๑๐๖๖, ดูศีล; -*, ๑๐๑๕; -การใหผลของกรรม

สัมพันธกับสภาพศีลธรรมของสังคม, ๒๗๒; -ขอบเขต

ความหมายที่แคบกวาจริยธรรม/เปนคําไทยเทานั้น/วิจารณ

การใชคํา, ๕๖๑, ๙๓๘, ๕๓๕–๕๓๖; -เปนขั้นท่ีอาศัยศรัทธา 
ศรัทธาสําคัญมาก และเปนระดับของโลกียสัมมาทิฏฐิ, 
๖๙๑, ๕๘๘–๕๙๐; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิใหผลทางจริยธรรม

ดีกวาระดับศีลธรรมสามัญ, ๕๘๔; -ศีลธรรมของมรรคมิใช
เปนเพียงปฏิเสธ, ๗๑๔; -อยูในแดนของสัมปรายิกัตถะ, 
๕๓๗ 

ศีลพรต, ๔๐๘, ๘๘๔, ดู ศีลวัตร 
ศีลวัตร, ๑๘๔, ๙๒๙, ๑๐๓๓, ดู สีลัพพตุปาทาน,สีลัพพตปรา

มาส; -มีผลทั้งนั้นหรือไม, ๖๖๘–๖๖๙; -ศีลวัตรท่ีถือพลาด
เปนสีลัพพตปรามาส, ๖๔๑; -อาจกลายเป็นเคร่ืองมัดคนไว้ก็
ได,้ ๖๗๓ 

ศีลสังวร,สีลสังวร, ๘๒๔, ดู ศีลวัตร; -*, ๕๕๕ 
ศีลสัมปทา,สีลสัมปทา, ๕๓๘, ๕๖๐, ๗๔๒, ๙๑๒; -*, ๕๘๗, 

๙๒๑; -มิใช่อานิสงส์หรือจุดหมายของพรหมจรรย์, ๔๓๗ 
ศึกษา, ๑๕๐, ๑๕๑, ๔๐๙, ๕๒๗, ๕๕๘, ๖๒๔, ๖๓๑, ๗๒๒, 

๗๔๑, ๗๔๕, ๗๕๕, ๗๘๑, ๗๙๙, ๙๐๓, ๙๒๔, ๙๓๓, 
๑๐๐๕, ๑๐๔๔, ๕๖๙–๕๗๐, ดู สิกขา,ไตรสิกขา,ปญญา,
พัฒนาปญญา,สุตะ; - การใชตัณหาใหเปนประโยชนใน

การศึกษาอบรม, ๑๐๑๑–๑๐๑๓; -(ในดานแรงจูงใจ)ผู

ดําเนินงานการศึกษามีหนาที่ปลุกเราฉันทะ, ๑๐๒๑; -*, 
๔๗๑, ๕๒๘; -กระบวนธรรมแหงการศึกษา/กระบวน

การศึกษาและชีวิตประเสริฐ, ๘๗๗, ๕๘๔–๕๘๖; -

การศึกษาที่สมบูรณตองฝกทั้งสามสิกขาไปดวยกัน, ๕๔๘; -
การศึกษาปฏิบัติตามลําดับข้ันจนถึงอรหัตตผล(อ), ๕๒๓, 
๕๙๕; -การศึกษาระดับปญญาหรือตัวการศึกษาแท ๆ เริ่ม

ดวยฝกโยนิโสมนสิการ, ๑๐๑๖; -การศึกษาวิเคราะหทุกข

เปนตนในสติปฏฐาน, ๗๗๐; -ควรปลอยใหเด็กมี

ประสบการณอยางเสรีหรือไม, ๖๖๔; -ใชอิทธิบาทชวย

การศึกษาเลาเรียน, ๘๐๐; -ฐานะของสุจริตในการศึกษา, 

๖๙๔–๖๙๖; -แนวธรรมแบบธรรมมัตถธรรมานุธรรมปฏิบัติ
กับหลักการพัฒนาปญญา, ๖๓๗–๖๓๘; -บทบาทของ

ศรัทธาในการศึกษา, ๕๘๒; -บุพภาคอยางท่ี ๑ของ

การศึกษาไดแกปรโตโฆสะท่ีดีหรือกัลยาณมิตร/ฐานะและ

กิจของกัลยาณมิตรในกระบวนการศึกษา, ๕๖๕, ๕๖๓–
๖๐๖, ๕๘๒–๕๘๓; -ประเพณีไทยใชการบวชเปนการศึกษา
มวลชน, ๑๐๖๖; -ผูมีการศึกษามีความหมายรวมถึงขัดเกลา
กิเลสแกทุกขไดดําเนินชีวิตดวยปญญา ทําใจใหเปนอิสระ

ได, ๕๔๘, ๘๖๕, ดูสุตวา; -ผูสอนในฐานะกัลยาณมิตร

อํานวยใหผูศึกษามีอิสระภาพในการใชปญญาดวยการ

ปลุกโยนิโสมนสิการ, ๕๘๕–๕๘๗; -พัฒนาการทางกาย

อยางเดียวอาจเปนสิ่งตรงขามกับการศึกษา(อ), ๘๖๙; -ภิกษุ
วาสิกขาบท ๑๕๐ ศึกษาไมไหว ตรัสวาศึกษา ๓ สิกขาไหว

ก็พอ, ๕๔๓–๕๔๔; -มรรคในฐานะระบบการศึกษาสําหรับ
สรางอารยชน, ๕๔๓–๕๕๖; -โยนิโสมนสิการจึงจะใหเกิด

การศึกษาที่แท, ๕๘๕, ๖๙๔, ๖๐๗–๖๘๔; -ระบบ

การศึกษา=ไตร สิกขา /มองไตรสิกขาตามแนววิชา

การศึกษาของตะวันตก, ๘๖๗–๘๖๙; -ระบบสงฆตามพุทธ
ประสงคจะคงอยูได ภิกษุทั้งหลายจะตองมีการศึกษา, 
๙๒๕; -สัมมาทิฏฐิเปนขั้นแรกของการศึกษา/คนเริ่มมี

การศึกษาเม่ือเขามีสัมมาทิฏฐิ, ๕๖๓, ๖๙๔; -อธิปญญา

สิกขาในระดับวงกวาง คลุมตั้งแตกิจกรรมในการศึกษาเลา

เรียนท่ีอาศัยกัลยาณมิตรมาถายทอดสุตะ, ๕๔๘; -

เอตทัคคะดานใครตอการศึกษา(อ), ๓๖๘ 
ศูทร, ๒, ๑๔๑, ๒๑๐, ๔๐๓, ๘๔๗, ดู วรรณะ; -พราหมณ์ว่ามี

ทรัพย์ประจําตัวคือเคียวกับไม้คาน, ๔๘๘; -ออกบวชก็
เสมอกับคนอื่นๆ, ๓๒๐ 

เศรษฐกิจ, ๔๐๗, ๗๓๕, ๗๕๓, ๘๗๗, ๙๑๑, ๙๑๗, ๙๓๓, ดู 
ทรัพย; -พุทธศาสนาใหแกปญหาทางเศรษฐกิจที่จิตใจ

เทาน้ันหรือ, ๘๗๐; -เศรษฐกิจกับความดีความชั่ว, ๒๔๕; -
เศรษฐกิจกับหลักการแหงทักขิไณย, ๔๐๖; -หนาที่ของ

ผูปกครอง, ๗๓๓ 
เศรษฐศาสตร, ๗๓๕ 
เศรษฐี, ๗๓๗, ๗๙๘, ๙๒๕; -ตัวอยางถูกทรมานเพราะปฏิบัติ

ผิดตอทรัพย(อ), ๗๓๘; -ปฏิปทาของเศรษฐีชาวพุทธ(อ), 
๗๕๒ 

เศร้า,เศร้าโศก, ๕๙๔, ๖๒๓, ๖๔๘, ๖๕๖, ๑๐๐๘, ดู โศก,โสกะ
,ทุกข 

เศราโศก, ๘๕, ๘๗, ๑๑๘ 
เศราหมอง, ๕๓๘, ๕๙๑, ๖๒๖, ๗๑๖, ๘๙๖, ดู กิเลส; -

ตรวจสอบตถาคต, ๕๙๗ 
เศษผาเกา(อุปมา), ๖๕๑ 
เศียรเกลา: -*, ๕๗๔ 
โศก,ความ, ๑๔๕ 
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โศก,โศกเศร้า, ๕๗๘, ๕๘๖, ๗๖๔, ๑๐๓๐, ดู โสกะ; -*, ๑๐๑๙; 
-พระอริยะไม่มีโศก, ๓๙๗ 

โศกเศรา, ๘๕, ๑๓๘, ๑๔๐ 
สกทาคามิผล, ๓๗๔, ๔๐๒, ๕๓๒, ๖๘๒, ๘๓๙; -*, ๘๙๘, 

๙๐๒; -ประจักษ์แจ้งด่วยการโยนิโสมนสิการขันธ์๕, ๔๖๘ 
สกทาคามิมรรค, ๘๓๙; -*, ๘๘๘ 
สกทาคามี, ๔๓๓, ๖๐๑, ๑๐๕๘, ๖๗๐–๖๗๑; -*, ๘๙๐; -ควร

โยนิโสมนสิการขันธ์๕, ๔๖๘; -ความหมายและลําดับใน

ความเปนอริยบุคคล, ๔๐๙, ๔๒๐, ๘๒๙; -ความหมายและ
ลําดับในความเปนอริยบุคคล(อ), ๔๐๙; -สมาธิยังไม

บริบูรณ, ๔๒๘ 
สกวิสัย, ๒๕, ๗๑๓, ๗๗๐, ๗๗๑ 
สกัดตัณหา, ๖๗๙, ๖๔๖–๖๔๗, ดู ตัณหา ,โยนิโสมนสิการ 
สกุล, ๕๗๗, ๖๗๓, ๘๘๗, ๘๙๓ 
สกฺกจฺจํ(เคารพคืออยางไร): -*, ๖๓๗ 
สงคราม, ๑๒๖, ๙๕๖, ๑๐๐๑; -ภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; -

ไมโกรธตอบคนโกรธ=ชนะสงครามที่ชนะยาก, ๖๕๒; -

สงครามเพราะกาม, ๑๐๓๑ 
สงเคราะห, ๕๓๙, ๕๗๕, ๘๔๖; -สงเคราะหคนอนาถา, ๘๘๒; -

สงเคราะห์ญาติ, ๗๔๓, ๗๔๖; -สงเคราะหญาติ(อ), ๙๖๔; -
สงเคราะหบุตรภรรยา, ๗๔๖; -หลักการสงเคราะห, ๕๗๖, 
๗๓๒, ดูสังคหวัตถุ 

สงฆ, ๖๘, ๑๕๑, ๓๙๖, ๔๐๖, ๗๘๔, ๗๙๒, ๘๒๔, ๘๘๒, ๘๙๑, 
ดู พระสงฆ,สังคม,วินัย; -*, ๗๕๒; -การเลือกหัวหนา
ปกครองสงฆตามหลักการมีธรรมวินัยเปนศาสดา, ๙๒๔–
๙๒๖; -กิจธุระสงฆ ๒ ประเภท, ๙๓๒; -ความสงสัยในสงฆ์
เป็นตอในใจอย่างหนึ่ง, ๕๙๖; -เจตนารมณของศีล/วินัยถือ

สงฆเปนใหญ/สังฆกรรม/ประโยชนสวนรวม, ๙๒๑–๙๒๒, 
๙๒๙–๙๓๔; -เจตนารมณเพ่ือสงฆในการหามอวดอุตริ

มนุษยธรรม/ผลเสียหายจากการอวดอุตริมนุษยธรรมของ

ภิกษุ, ๙๒๖–๙๒๘; -ตัวอยางมติสงฆลงโทษพระอรหันต, 
๙๓๑–๙๓๒; -ทรัพยสินเปนของสงฆ, ๗๕๓; -ท่าทีต่อคําติ
ชมสงฆ์, ๕๙๔; -ทานแดสงฆโดยเฉพาะสงฆสองฝายมีผล
สูงสุด/เหตุผลอยางหนึ่งที่ตรัสใหทานในสงฆ, ๙๒๘–๙๓๐; 
-พระอรหันตเปนตัวอยางในการเคารพสงฆรับผิดชอบตอ
กิจสวนรวม เชน ทํางานเปนเจาหนาที่ของสงฆ, ๙๓๑–
๙๓๓; -เม่ือสงฆ์เติบใหญ่ขึ้น พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพสงฆ์
, ๙๓๐, ๙๓๙; -เมื่อสงฆ์ยังพร้อมเพรียงควรไม่ประมาทเร่ง
เพียร, ๖๕๗, ๗๕๘, และดู สังฆสามัคคี; -สงฆ ๒ ประเภท; 
- สาวกสงฆและภิกษุสงฆ/อริยสงฆและสมมติสงฆ, ๗๔๙; 
-สงฆ์แตกแยก ไม่เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร, ๖๕๗, ๗๕๘, 
และดู สังฆเภท(ทําลายสงฆ); -สงฆในฐานะองคหนึ่งแหง 

พระรัตนตรัย, ๗๘๔, ๙๐๓, ๖๘๑–๖๘๔, ดู พระสงฆ; -สงฆ
ในฐานะองคหน่ึงแหง พระรัตนตรัย(อ), ๘๖๔; -สงฆเปน

ชุมชนอิสระทั้งจิตใจและภายนอก/ชุมชนแบบอยาง พึ่งวัตถุ

นอย, ๔๐๖, ๗๔๘, ๘๖๔, ๙๔๐, ๕๗๙–๕๘๐; -สังคมสงฆ
สังคมคฤหัสถมีชีวิตตางกัน, ๘๗๒; -สังคายนามุงอยางหนึ่ง
เพื่อปองกันสงฆภายหนาแตกแยก(อ), ๖๕๙; -หลักการ

แสดงความเคารพกันซ่ึงมุงเพื่อประโยชนแกสงฆและเชิดชู

ธรรม, ๙๒๓ 
สงบ, ๑๑๕, ๑๒๐, ๑๒๕, ๑๓๒, ๑๔๐, ๑๔๖, ๑๕๐, ๒๓๒, 

๓๘๒, ๓๙๗, ๕๒๕, ๕๓๙, ๕๙๕, ๑๐๕๑, ๑๐๖๑, ๕๕๕–
๕๕๖, ๖๗๗–๖๗๙, ๘๔๗–๘๔๘, ดู สันต;ิ -พระพุทธเจ้าทรง
สงบเองแล้ว จึงสอนผู้อื่นให้สงบ, ๕๘๑; -สงบกายใจ. ดู 
ปสสัทธิ 

สงวนปา, ๗๓๕ 
สงสัย, ๑๓๘, ๑๔๓, ๔๐๘, ๔๙๒, ๕๖๘, ๖๒๕, ๙๔๔, ๙๔๑–

๙๔๓, ดู กังขา,วิจิกิจฉา; -ความสงสัยกับศรัทธา/ศรัทธา

แนวแนหายสงสัยมีประโยชน/รูประจักษดวยปญญาหมด

สงสัย ไมตองอาศัยศรัทธา, ๕๘๘, ๕๘๙, ๕๙๙, ๖๐๓; -
ความสงสัยจะข้ามพ้นด้วยอํานาจปลดปล่อยหรือด้วยศีล
วัตรเป็นต้นไม่ได้ ต้องพ้นด้วยปัญญารู้ชัดสัจธรรม, ๕๘๖; -
ความสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้นเป็นตอในใจ, ๕๙๖; -พระ
โสดาบันหมดสงสัยในพระรัตนตรัยในอริยสัจ, ๘๘๓, ๘๙๐; 
-โยนิโสมนสิการทําให้หมดสงสัย ไม่มีใดเหมือน, ๖๒๑; -

สงสัยพระพุทธเจาไมเปนบาปหรือชั่ว, ๕๙๘ 
สงสาร, ๑๔๗, ๖๗๗, ๘๐๖, ดู กรุณา,สังสารวัฏ 
สงเสริมอาชีพ, ๗๕๒ 
สงัด, ๖๕๘, ๖๗๒, ดู สงบ,ปา,ปวิเวก; -ความสงัดกับการอยู่

เดียว, ๖๗๔; -สงัดกิเลสตามบัญญัติของเดียรถียกับแบบ

ของพุทธ, ๖๗๕ 
สงฺขตฎ, ๗๖ 
สจิตฺตปริโยทปนํ, ๕๕๕ 
สจฺฉิกรณ,สจฺฉิกโรติ, ๔๘๑ 
สจฺฉิกาตพฺพ,ํ ๘๕๔ 
สดใส(วิสท), ๘๓๕–๘๓๖ 
สดับ,สดับฟง, ๕๖๕, ๖๓๗, ๖๕๘, ๘๓๓, ๘๓๖, ดูสุตะ; -การ

สดับฟงชวยการรูสัจธรรม, ๗๗๕ 
สดับธรรม,สดับสัทธรรม, ๕๔๐, ๕๙๕, ๖๐๐, ๕๑๙–๕๒๓, 

๖๘๐–๖๘๓, ดู สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมัสสวนะ,ธรรมสวนะ; 
-ในกระบวนธรรมแหงการศึกษา, ๕๘๔–๕๘๖ 

สตร,ี ๑๔๙ 
สตรี๗(สิทธิ), ๔๘๘, ๗๑๒, ๗๒๕–๗๒๗ 
สตาธิปเตยฺยา, ๘๔๒ 
สติ, ๕๓, ๕๗, ๖๙, ๑๑๖, ๑๑๙, ๑๒๓, ๑๒๗, ๑๓๙, ๑๔๖, ๑๕๑, 

๑๙๐, ๒๔๙, ๓๓๐, ๓๗๗, ๓๙๓, ๓๙๗, ๔๐๐, ๔๑๗, ๔๒๑, 
๔๓๘, ๔๖๑, ๔๖๘, ๔๖๙, ๔๘๗, ๔๙๔, ๔๙๕, ๕๕๒, ๕๕๓, 
๕๕๖, ๕๖๘, ๖๒๒, ๖๔๖, ๖๔๘, ๖๖๘, ๖๘๖, ๖๙๘, ๘๐๕, 
๘๙๘, ๙๒๓, ๙๔๘, ๙๖๐, ๑๐๓๐, ๑๐๖๐, ๑๐๖๒, ๗๔๔–
๗๔๕, ๘๖๕–๘๖๘, ดู สัมมาสติ; -*, ๔๒๗, ๔๔๘, ๔๕๑, 

๑๒๘๘  พุทธธรรม 

 

๙๓๕; -ความสงสัยในสงฆ์เป็นตอในใจอย่างหนึ่ง, ๕๙๘; -
เจตนารมณของศีล/วินัยถือสงฆเปนใหญ/สังฆกรรม/

ประโยชนสวนรวม, ๙๒๔–๙๒๕, ๙๓๒–๙๓๗; -
เจตนารมณเพ่ือสงฆในการหามอวดอุตริมนุษยธรรม/ผล

เสียหายจากการอวดอุตริมนุษยธรรมของภิกษุ, ๙๒๙–
๙๓๑; -ตัวอยางมติสงฆลงโทษพระอรหันต, ๙๓๔–๙๓๕; -
ทรัพยสินเปนของสงฆ, ๗๕๖; -ท่าทีต่อคําติชมสงฆ์, ๕๙๗; -
ทานแดสงฆโดนเฉพาะสงฆสองฝายมีผลสูงสุด/เหตุผล

อยางหนึ่งที่ตรัสใหทานในสงฆ, ๙๓๑–๙๓๓; -พระอรหันต
เปนตัวอยางในการเคารพสงฆรับผิดชอบตอกิจสวนรวม 

เชน ทํางานเปนเจาหนาที่ของสงฆ, ๙๓๔–๙๓๖; -เมื่อสงฆ์
เติบใหญ่ขึ้น พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพสงฆ์, ๙๓๓, ๙๔๒; -
เมื่อสงฆ์ยังพร้อมเพรียงควรไม่ประมาทเร่งเพียร, ๖๖๐, 
๗๖๑, และดู สังฆสามัคคี; -สงฆ 2 ประเภท; - สาวกสงฆ
และภิกษุสงฆ/อริยสงฆและสมมติสงฆ, ๗๕๒; -สงฆ์
แตกแยก ไม่เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร, ๖๖๐, ๗๖๑, และดู 

สังฆเภท(ทําลายสงฆ); -สงฆในฐานะองคหนึ่งแหง พระ

รัตนตรัย, ๗๘๗, ๙๐๖, ๖๘๔–๖๘๗, ดู พระสงฆ; -สงฆใน
ฐานะองคหน่ึงแหง พระรัตนตรัย(อ), ๘๖๗; -สงฆเปนชุมชน
อิสระท้ังจิตใจและภายนอก/ชุมชนแบบอยาง พึ่งวัตถุนอย, 
๔๐๘, ๗๕๑, ๘๖๗, ๙๔๓, ๕๘๑–๕๘๓; -สังคมสงฆสังคม
คฤหัสถมีชีวิตตางกัน, ๘๗๕; -สังคายนามุงอยางหนึ่งเพื่อ

ปองกันสงฆภายหนาแตกแยก(อ), ๖๖๒; -หลักการแสดง

ความเคารพกันซ่ึงมุงเพื่อประโยชนแกสงฆและเชิดชูธรรม, 
๙๒๖ 

สงบ, ๑๑๕, ๑๒๑, ๑๒๖, ๑๓๓, ๑๔๑, ๑๔๗, ๑๕๑, ๒๓๓, 
๓๘๔, ๓๙๙, ๕๒๗, ๕๔๑, ๕๙๗, ๑๐๕๖, ๑๐๖๖, ๕๕๗–
๕๕๘, ๖๘๐–๖๘๒, ๘๕๐–๘๕๑, ดู สันติ; -พระพุทธเจ้าทรง
สงบเองแล้ว จึงสอนผู้อื่นให้สงบ, ๕๘๓; -สงบกายใจ. ดู 

ปสสัทธิ 
สงวนปา, ๗๓๘ 
สงสัย, ๑๓๙, ๑๔๔, ๔๑๐, ๔๙๔, ๕๗๑, ๖๒๘, ๙๔๗, ๙๔๔–

๙๔๖, ดู กังขา,วิจิกิจฉา; -ความสงสัยกับศรัทธา/ศรัทธา

แนวแนหายสงสัยมีประโยชน/รูประจักษดวยปญญาหมด

สงสัย ไมตองอาศัยศรัทธา, ๕๙๐, ๕๙๒, ๖๐๒, ๖๐๕; -
ความสงสัยจะข้ามพ้นด้วยอํานาจปลดปล่อยหรือด้วยศีล
วัตรเป็นต้นไม่ได้ ต้องพ้นด้วยปัญญารู้ชัดสัจธรรม, ๕๘๘; 
-ความสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้นเป็นตอในใจ, ๕๙๘; -

พระโสดาบันหมดสงสัยในพระรัตนตรัยในอริยสัจ, ๘๘๖, 
๘๙๓; -โยนิโสมนสิการทําให้หมดสงสัย ไม่มีใดเหมือน, 
๖๒๓; -สงสัยพระพุทธเจาไมเปนบาปหรือชั่ว, ๖๐๑ 

สงสาร, ๑๔๘, ๖๘๐, ๘๐๙, ดู กรุณา,สังสารวัฏ 
สงเสริมอาชีพ, ๗๕๕ 
สงัด, ๖๖๑, ๖๗๕, ดู สงบ,ปา,ปวิเวก; -ความสงัดกับการอยู่

เดียว, ๖๗๗; -สงัดกิเลสตามบัญญัติของเดียรถียกับแบบ

ของพุทธ, ๖๗๘ 

สงฺขตฎ, ๗๖ 
สจิตฺตปริโยทปนํ, ๕๕๗ 
สจฺฉิกรณ,สจฺฉิกโรติ, ๔๘๓ 
สจฺฉิกาตพฺพ,ํ ๘๕๗ 
สดใส(วิสท), ๘๓๘–๘๓๙ 
สดับ,สดับฟง, ๕๖๗, ๖๔๐, ๖๖๑, ๘๓๖, ๘๓๙, ดูสุตะ; -การ

สดับฟงชวยการรูสัจธรรม, ๗๗๘ 
สดับธรรม,สดับสัทธรรม, ๕๔๒, ๕๙๗, ๖๐๒, ๕๒๑–๕๒๕, 

๖๘๓–๖๘๖, ดู สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมัสสวนะ,ธรรมสวนะ; 
-ในกระบวนธรรมแหงการศึกษา, ๕๘๖–๕๘๘ 

สตร,ี ๑๕๐ 
สตรี7(สิทธิ), ๔๙๐, ๗๑๕, ๗๒๘–๗๓๐ 
สตาธิปเตยฺยา, ๘๔๕ 
สติ, ๕๔, ๕๗, ๖๙, ๑๑๖, ๑๑๙, ๑๒๔, ๑๒๘, ๑๔๐, ๑๔๗, ๑๕๒, 

๑๙๑, ๒๕๐, ๓๓๒, ๓๗๙, ๓๙๕, ๓๙๙, ๔๐๒, ๔๑๙, ๔๒๓, 
๔๔๐, ๔๖๓, ๔๗๐, ๔๗๑, ๔๘๙, ๔๙๖, ๔๙๗, ๕๕๔, ๕๕๕, 
๕๕๘, ๕๗๐, ๖๒๕, ๖๔๙, ๖๕๑, ๖๗๑, ๖๘๙, ๗๐๑, ๘๐๘, 
๙๐๑, ๙๒๖, ๙๕๑, ๙๖๓, ๑๐๓๕, ๑๐๖๕, ๑๐๖๗, ๗๔๗–
๗๔๘, ๘๖๘–๘๗๑, ดู สัมมาสติ; -*, ๔๒๙, ๔๕๐, ๔๕๓, 
๕๗๖, ๕๙๐, ๖๒๒, ๗๖๐, ๙๐๔, ๑๐๐๒; -ขอบเขตท่ีเปนสติ
กับอัปปทาท, ๗๖๖; -ความแตกตางระหวางสติกับสัญญาใน
แงความจํา/แงท่ีไมใชความจํา/สัญญาเปนปทัฏฐานของสติ

ได(อ), ๗๖๖; -ความหมายของสติในสัมมาสติ/ในฐานะอัปป
มาทธรรม/ลักษณะการทําหนาท่ีของสติ, ๗๖๖, ๗๖๑–๗๖๕; 
-ความหมายเปนตนในฐานะโพชฌงค, ๘๓๕–๘๔๑; -

ความหมายเปนตนในฐานะอินทรีย, ๘๓๑–๘๓๕; -คุณคา

ของสติในทางสังคม(แงหนึ่ง), ๗๖๕; -แงที่อาจเขาใจผิด

เก่ียวกับการใชสติกําหนด, ๗๗๒–๗๗๓; -จุดที่จะใชสติ

กํากับ, ๗๖๙; -ตัวอย่างการใช้สติหรือมีสติกํากับ, ๔๖๙; -

ธรรมที่ใชรวมกับสติเปนประจํา, ๗๖๙; -เปนอยูในขณะ

ปจจุบัน คือมีสติตามทันแตละขณะ/เมื่อทํากิจถึงจะปรารภ

อดีต อนาคตก็เปนอยูในปจจุบัน, ๖๕๘, ๘๔๘; -เปนอยู

ในขณะปจจุบัน คือมีสติตามทันแตละขณะ/เมื่อทํากิจถึงจะ

ปรารภอดีต อนาคตก็เปนอยูในปจจุบัน(อ), ๖๖๒; -

ภาคปฏิบัติใชสติกําหนดในอานาปานสติ, ๘๑๗–๘๒๐, 
๘๒๒; -มนุษยมีสติดีกวาเทวดา, ๙๕๕–๙๗๓; -มองการ

ปฏิบัติตลอดสายแยกในแงสมาธินํากอนหรือเอาสติเปน

ใหญ, ๘๒๕; -โยนิโสมนสิการชวยหนุนใหเกิดสติและหลอ

เล้ียงสติ/สติก็ชวยโยนิโสมนสิการ/ตางเกื้อกูลกัน, ๖๒๘, 
๖๗๙, ๕๒๑–๕๒๔, ๗๘๐–๗๘๑; -โยนิโสมนสิการชวยหนุน
ใหเกิดสติและหลอเล้ียงสติ/สติก็ชวยโยนิโสมนสิการ/ตาง

เก้ือกูลกัน(อ), ๖๒๘; -วิธีปฏิบัติในการใชสติกําหนด, ๗๖๙–
๗๗๔; -สติกํากับตัว/ สติเลอะลอย, ๖๗๖; -สติคล้อยตาม
ปัญญา/อาศัยปัญญาจึงทรงตัวได้ที่, ๖๐๖, ๘๓๕–๘๓๖; -
สติชวยปญญา/สติกับปญญามาดวยกัน/กรณีท่ีสติเดนหรือ

ปญญาเดน/สตินําทางหรือทํางานรวมกับปญญา, ๗๖๗, 



 
ดัชนี  ๑๒๘๙ 

๕๗๓, ๕๘๗, ๖๑๙, ๗๕๗, ๙๐๑, ๙๙๙; -ขอบเขตที่เปนสติ
กับอัปปทาท, ๗๖๓; -ความแตกตางระหวางสติกับสัญญาใน
แงความจํา/แงที่ไมใชความจํา/สัญญาเปนปทัฏฐานของสติ

ได(อ), ๗๖๓; -ความหมายของสติในสัมมาสติ/ในฐานะอัปป

มาทธรรม/ลักษณะการทําหนาที่ของสติ, ๗๖๓, ๗๕๘–
๗๖๒; -ความหมายเปนตนในฐานะโพชฌงค, ๘๓๒–
๘๓๘; -ความหมายเปนตนในฐานะอินทรีย, ๘๒๘–๘๓๒; -
คุณคาของสติในทางสังคม(แงหนึ่ง), ๗๖๒; -แงที่อาจ

เขาใจผิดเก่ียวกับการใชสติกําหนด, ๗๖๙–๗๗๐; -จุดที่จะ
ใชสติกํากับ, ๗๖๖; -ตัวอย่างการใช้สติหรือมีสติกํากับ, 
๔๖๗; -ธรรมท่ีใชรวมกับสติเปนประจํา, ๗๖๖; -เปนอยู

ในขณะปจจุบัน คือมีสติตามทันแตละขณะ/เมื่อทํากิจถึงจะ

ปรารภอดีต อนาคตก็เปนอยูในปจจุบัน, ๖๕๕, ๘๔๕; -

เปนอยูในขณะปจจุบัน คือมีสติตามทันแตละขณะ/เม่ือทํา

กิจถึงจะปรารภอดีต อนาคตก็เปนอยูในปจจุบัน(อ), ๖๕๙; -
ภาคปฏิบัติใชสติกําหนดในอานาปานสติ, ๘๑๔–๘๑๗, 
๘๑๙; -มนุษยมีสติดีกวาเทวดา, ๙๕๒–๙๗๐; -มองการ

ปฏิบัติตลอดสายแยกในแงสมาธินํากอนหรือเอาสติเปน

ใหญ, ๘๒๒; -โยนิโสมนสิการชวยหนุนใหเกิดสติและหลอ
เล้ียงสติ/สติก็ชวยโยนิโสมนสิการ/ตางเก้ือกูลกัน, ๖๒๕, 
๖๗๖, ๕๑๙–๕๒๒, ๗๗๗–๗๗๘; -โยนิโสมนสิการชวย

หนุนใหเกิดสติและหลอเล้ียงสติ/สติก็ชวยโยนิโสมนสิการ/

ตางเก้ือกูลกัน(อ), ๖๒๕; -วิธีปฏิบัติในการใชสติกําหนด, 
๗๖๖–๗๗๑; -สติกํากับตัว/ สติเลอะลอย, ๖๗๓; -สติ
คล้อยตามปัญญา/อาศัยปัญญาจึงทรงตัวได้ที ่, ๖๐๓, 
๘๓๒–๘๓๓; -สติชวยปญญา/สติกับปญญามาดวยกัน/

กรณีท่ีสติเดนหรือปญญาเดน/สตินําทางหรือทํางานรวมกับ

ปญญา, ๗๖๔, ๘๐๒, ๗๗๕–๗๗๖; -สติชวยสมาธิ/สติใน
การทําสมาธิ/มีสมาธิก็มีสติกํากับ/ฝกสมาธิโดยใชสตินํา, 
๗๖๔, ๗๘๒, ๗๘๗, ๗๘๙, ๘๐๒–๘๐๓; -สติต้องใช้ทุกกรณี 
ยิ่งมีกําลังมากก็ยิ่งดี, ๘๓๐, ๘๓๘; -สติทําใหรักษาอินทรีย
สังวรศีลไดสําเร็จ, ๗๕๐; -สติเปนตัวเลือกทางแยกเขาสู

โยนิโสมนสิการหรือไมและแบบใด, ๖๕๓; -สติเปนอธิปไตย
ของธรรมทั้งปวงและของชีวิตประเสริฐ, ๘๔๓; -สติมีใน

ฌาน/เปนองคฌาน, ๔๔๑, ๔๘๑, ๗๗๙, ๘๒๗; -สติมีใน
ฌาน/เปนองคฌาน(อ), ๘๒๖; -สติไมใชตัววิปสสนา/ความ
ตางแหงการทํากิจของสติในสมถะกับในวิปสสนา, ๗๗๕, 
๗๗๖; -เหตุใดสติตามทันปจจุบันจึงเปนหลักสําคัญของ

วิปสสนา, ๗๗๒–๗๗๘; -เหตุในสติจึงชัดในฌานที่ ๔/

อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์, ๘๒๗, ๘๕๑; -ใหมีสติเม่ือ

ประสบผลกรรม และมีสติในการคํานึงเก่ียวกับผลกรรม, 
๒๗๔, ๒๗๘; -ออกจากสมาบัติอย่างมีสติ, ๔๔๔; -อุปมา

นายประตู เสาหลัก เกลือ นายกฯ, ๗๕๙, ๗๖๓; -เอตทัคคะ
ในดานมีสติ(จําแมน)(อ), ๓๖๘ 

สติเจตสิก, ๒๗ 

สตินทรีย์, ๔๗๐, ๘๒๘, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๓๒–๘๓๓ 
สติปญญา, ๒๑๐, ๖๙๒, ๗๖๘, ๗๙๔, ๘๐๐, ๘๔๕, ๘๖๑, ๘๖๒, 

๙๐๒, ๙๐๘, ๙๑๑, ๙๕๘, ๙๖๓, ๑๐๒๑, ๑๐๕๖; -*, ๘๑๗, 
๑๐๒๒; -โยนิโสมนสิการชวยใหรับรูเพื่อประโยชนทาง

สติปญญา, ๖๗๖; -สติปญญาฝกปรือได, ๘๖๔ 
สติปฏฐาน๔, ๔๑๐, ๔๑๗, ๔๖๗, ๕๙๙, ๗๖๓, ๗๖๔, ๘๒๔, 

๘๒๘, ๘๓๕, ๙๑๓, ๕๒๐–๕๒๒, ดู สติ; -*, ๔๔๙, ๔๖๓, 
๔๘๗, ๖๒๕, ๘๐๕, ๘๓๓, ๘๓๙, ๙๐๑, ๙๔๘; -

กระบวนการปฏิบัติและผลการปฏิบัติ, ๗๖๙–๗๗๓; -
ความหมาย ความเป็นมรรคาเอก และใช้ได้ทั้งสมถะและ
วิปัสสนา, ๗๖๔; -เจริญโดยใชอานาปานสติเปนฐานก็ได, 
๘๑๓, ๘๑๔–๘๑๗; -เจริญสติปฏฐานคืออยูอยางไมมีทุกขที่
จะตองดับ, ๘๔๔–๘๔๕; -เจริญสมาธิในชีวิตประจําวัน, 
๘๐๒; -ใช้เป็นเคร่ืองรักษาทั้งตนเองและผู้อื่น, ๗๖๒; -ทําให
โพชฌงค ๗ บริบูรณ, ๘๓๗; -ทําให้โพฌชงค์ ๗ บริบูรณ์, 
๘๑๔; -ธรรมที่ใชรวมกับสติในสติปฏฐาน, ๗๖๖–๗๖๗; -ใน
การสรางภูมิคุมกันโรคทางจิต, ๗๘๘; -พระพุทธเจาตรัสรู

สติปฏฐาน(อ), ๔๖๑; -พลอยเจริญบริบูรณ์เมื่อเจริญมรรคมี
องค์ ๘, ๘๔๑; -สติปฏฐาน=มัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -
สติปฏฐานกับวิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน, ๖๕๔; -สติ
ปฏฐานในฐานะสัมมาสติ, ๗๖๔–๗๖๖; -สติปัฏฐานแสดง
ความแตกต่างระหว่างพระเสขะกับอเสขะ, ๔๖๙; -

สาระสําคัญ/วิปสสนาโดยสาระของสติปฏฐาน, ๗๖๖–
๗๗๓; -หัวขอของสติปฏฐาน๔, ๗๕๙; -เหนือความหมาย

ของคําวาศีลธรรมในภาษาไทย, ๕๖๑ 
สติมา, ๗๖๖ 
สติสัมปชัญญะ, ๑๒๓, ๒๑๐, ๓๗๑, ๔๗๗, ๕๔๐, ๖๗๒, ๗๐๒, 

๗๐๓, ๗๒๔, ๗๕๖, ๘๔๕, ๙๐๔, ๙๑๔, ๙๔๖, ๙๙๙, ๕๑๙–
๕๒๒, ๗๖๗–๗๗๐; -*, ๖๒๕, ๙๐๑, ๙๙๘; -จัดเข้าใน
เบญจธรรม, ๗๒๘; -ตัวอย่างในทางปฏิบัติ, ๔๖๗; -ที่
หมายของสมาธิภาวนาประเภทที่ 3, ๗๙๐; -พระอรหันต์
โยนิโสมนสิการขันธ์ ๕ เพื่อสติสัมปชัญญะ, ๔๖๘; -มีใน
ฌาน, ๗๗๙, ๘๒๗; -มีโยนิโสมนสิการเปนอาหาร เกิดขึ้น
มารวมเองในกระบวนความคิดที่มีโยนิโสมนสิการ, ๖๒๖, 
๕๑๙–๕๒๒ 

สติสัมโพชฌงค,์ ๗๕๙ 
สตฺเตสุ จ การฺุตํ ปฏิจฺจ: -*, ๑๐๑๙ 
สโตการี: -*, ๗๗๕ 
สถานการณ, ๖๒๓, ๖๒๔, ๖๓๑, ๖๓๔, ๖๘๕, ๗๕๒, ๗๙๔, 

๘๖๑, ๘๖๗; -โยนิโสมนสิการพึงใชทุกสถานการณ, ๕๘๗ 
สถานที่ปฏิบัติ(เจริญสมาธิ), ๘๐๓, ๘๑๐ 
สถานที่อยูอาศัย, ๘๐๘, ดู ที่อยูอาศัย 
สถานศึกษา, ๕๔๘ 
สถานอบายมุข. ดูอบายมุข 
สถานะทางสังคม(การใหผลของกรรม), ๒๗๓ 
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สถาบัน, ๔๐๗, ๕๒๗, ๕๔๖, ๖๙๘; -สถาบันเกิดจากกรรม, 
๒๗๕; -สถาบันทางสังคม จัดเปนมติของวิญญ ในแงเกณฑ

ตัดสินความดีความชั่ว, ๒๖๒ 
สถาปนา, ๘๗๑ 
สทารสันโดษ, ๗๒๓, ๑๐๖๓, ๗๒๗–๗๒๙; -เปนพรหมจรรย

อยางหน่ึง(อ), ๗๒๘ 
สทฺธามูลิกา: -*, ๖๙๑ 
สนทนา, ๕๖๖, ๕๗๓, ๕๗๙, ๕๘๖, ๖๐๒, ๖๗๐, ๖๗๔; -คนที่

สนทนากับผาสุก, ๕๗๕; -สนทนากับเทวดา(อ), ๙๕๔ 
สนทนาธรรม, ๕๔๐; -เก้ือกูลแกคนโมหจริต, ๘๐๗; -สนทนา

ธรรมตามกาล เป็นอุดมมงคล, ๕๖๘ 
สนธิ ๕ (กรรมฐาน): -*, ๘๐๘ 
สนธิ๓(ปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๙ 
สนอง, ๖๔๖, ๘๔๔–๘๔๕, ดู คุณคา,ตัณหา,ปญญา,กิเลส

,อวิชชาตัณหา 
สนามปฏิบัติการของ/ทางปญญา(สมาธิ/โพชฌงค), ๗๘๕, 

๘๑๓, ๘๒๕, ๘๓๒–๘๓๘, ๘๓๘–๘๓๙ 
สนามรบ, ๗๙๔ 
สนุก,สนุกสนาน, ๑๐๒๗ 
สนฺตต,ิ ๒๖ 
สนฺตาป: -*, ๗๖ 
สนฺตาปฏ, ๗๖ 
สนฺทิฏโก: -*, ๓๓๓ 
สนฺทิฏกํ, ๔๘๗ 
สบง: -*, ๕๗๔ 
สบาย, ๑๒๐, ๑๔๐, ๑๔๒ 
สพฺพปาปสฺส  อกรณํ, ๕๕๕ 
สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย, ๔๖๖; -*, ๔๙๓ 
สพฺยาปชฺฌ: -*, ๒๖๗ 
สภา, ๗๑๒ 
สภาพ, ๖๖, ๗๔, ๑๐๓, ๑๑๒, ๑๒๕ 
สภาพกาย, ๘๔๐ 
สภาพความเปนอยู, ๑๐๑๓ 
สภาพจิต, ๗๖๔, ๘๐๗; -*, ๘๔๒ 
สภาพชีวิต. ดู ชีวิต 
สภาพที่ขึ้นตอปจจัย, ๗๖ 
สภาพที่ทนไดยาก, ๗๔ 
สภาพที่แผดเผา, ๗๖ 
สภาพปรุงแตง, ๑๑๒ 
สภาพปญหา, ๕๕๗, ๖๓๕, ดูปญหา 
สภาพภพ, ๕๐๖ 
สภาพแวดลอม, ๕๒๙, ๕๓๔, ๕๔๒, ๕๕๒, ๖๕๓, ๗๒๖, ๗๓๕, 

๗๕๗, ๘๔๐, ๘๖๐, ๘๖๘, ๘๗๐, ๙๐๓, ๙๓๓, ๕๓๘–๕๓๙, 
๖๙๐–๖๙๑, ดูสังคม,โลก; -การใหผลของกรรม, ๒๗๓; -คติ
ของปรโตโฆสะวาคนเปนไปตามสภาพแวดลอม, ๘๗๘; -จุด

เชื่อมตอบุคคลกับสภาพแวดลอม, ๖๗๖; -เปนปจจัยรวมใน
การกอผล, ๖๖๓; -เปนเรื่องของศีล โดยเฉพาะดานวินัยที่

จะจัดสรรรักษาเพื่อประโยชนสุขของสังคมและเพื่อเก้ือกูล

แกการฝกตนย่ิงขึ้นไปในขั้นสมาธิหรือจิตปญญาท้ังหมด, 
๕๔๖, ๖๙๕, ๘๗๘, ๙๑๔; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิไมขึ้นตอ

สภาพแวดลอม, ๖๙๒ 
สภาพสังคม. ดู สังคม 
สภาพสามัญ, ๗๗ 
สภาวทุกข:์ -*, ๘๗ 
สภาวธรรม, ๔๔๐, ๔๖๓, ๔๙๔, ๖๒๓, ๖๙๓, ๖๙๙, ๗๗๖, 

๗๘๕, ๗๘๘, ๗๘๙, ๗๙๔, ๘๐๗, ๘๑๒, ๙๑๑, ๙๕๒, 
๙๘๘, ๕๑๒–๕๑๙; -กาวจากสภาวธรรมสูปฏิปทา, ๕๑๖; -
สภาวธรรมเปนเรื่องของมัชเฌนธรรมเทศนา, ๕๑๔ 

สภาวลักษณะ, ๔๗๕, ๖๒๑ 
สภาววิสัย, ๒๕, ๗๗๐, ๗๗๑ 
สภาวสัจธรรม, ๘๗๖ 
สภาวะ, ๖๖, ๗๒, ๙๗, ๑๒๕, ๑๓๖, ๑๔๖, ๔๔๔, ๔๗๗, ๔๙๐, 

๔๙๒, ๔๙๘, ๕๐๕, ๕๐๘, ๕๑๓, ๕๒๙, ๕๓๕, ๕๓๘, ๕๔๕, 
๕๕๗, ๕๕๘, ๕๖๓, ๕๖๙, ๕๘๕, ๖๒๒, ๖๓๒, ๖๔๑, ๖๕๓, 
๖๖๐, ๖๖๗, ๖๘๕, ๖๙๒, ๗๐๕, ๗๔๗, ๘๐๕, ๘๒๙, ๘๓๐, 
๘๓๓, ๘๔๕, ๘๔๙, ๘๕๓, ๘๕๕, ๙๐๗, ๙๘๙, ๑๐๑๙, 
๑๐๔๗, ๑๐๕๐, ๙๙๗–๙๙๙, ๑๐๑๕–๑๐๑๖, ๖๒๕–๖๓๑, 
๖๗๗–๖๗๙, ๗๐๑–๗๐๒, ๗๖๖–๗๖๙, ๗๗๑–๗๗๘, 
๘๕๘–๘๖๓, ๘๖๔–๘๖๖; -*, ๗๘๐; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิ

มองเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ, ๕๘๓; -สภาวะ๗กอง, 
๘๙๗ 

สภาวะท่ีจริงแท, ๑๐๗ 
สภาวะท่ีถูกปรุงแตง, ๖๙, ๗๐ 
สภาวะท่ีปรุงแตงจิต, ๖๙, ๗๐ 
สภาวะปลอดสังขาร, ๖๖ 
สมคฺคา วุฏหิสฺสนฺต:ิ -*, ๙๓๒ 
สมชีวิตา, ๕๓๘, ๗๔๑, ๑๐๔๔ 
สมณธรรม, ๑๒๕, ๕๓๕, ๗๓๓, ๑๐๖๐ 
สมณพราหมณ, ๑๐๘, ๒๑๑, ๒๘๔, ๓๙๖, ๔๓๘, ๔๕๓, ๔๗๐, 

๕๙๐, ๖๘๙, ๗๔๓, ๘๙๖, ๙๐๐, ๙๖๗, ๕๙๑–๕๙๒, ๗๓๗–
๗๓๘, ดูสมณะ,พราหมณ; -ลักษณะการเก่ียวของกับกาม

ของสมณพราหมณ ๓ พวก, ๑๐๓๕; -สมณพราหมณกับศีล
วัตร, ๔๒๒; -สมณพราหมณ์ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมย่อม
ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน(อ), ๓๖๖ 

สมณศากยบุตร(ไม่มีวรรณะ), ๓๒๐ 
สมณะ, ๑๔๓, ๓๗๙; -(ลัทธิ), ๘; -จะเป็นสมณะและบรรลุ

ประโยชน์ของความเป็นสมณะต่อเมื่อเข้าใจปฏิจจสมุป
บาท/รู้คุณโทษทางออกของโลก/ปริญญากาม, ๑๕๓; -

ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๐ 

๑๒๙๐  พุทธธรรม 

 

สบาย, ๑๒๑, ๑๔๑, ๑๔๓ 
สพฺพปาปสฺส  อกรณํ, ๕๕๗ 
สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย, ๔๖๘; -*, ๔๙๕ 
สพฺยาปชฺฌ: -*, ๒๖๘ 
สภา, ๗๑๕ 
สภาพ, ๖๖, ๗๔, ๑๐๔, ๑๑๓, ๑๒๖ 
สภาพกาย, ๘๔๓ 
สภาพความเปนอยู, ๑๐๑๖ 
สภาพจิต, ๗๖๗, ๘๑๐; -*, ๘๔๕ 
สภาพชีวิต. ดู ชีวิต 
สภาพที่ขึ้นตอปจจัย, ๗๖ 
สภาพที่ทนไดยาก, ๗๔ 
สภาพที่แผดเผา, ๗๖ 
สภาพปรุงแตง, ๑๑๓ 
สภาพปญหา, ๕๕๙, ๖๓๘, ดูปญหา 
สภาพภพ, ๕๐๘ 
สภาพแวดลอม, ๕๓๑, ๕๓๖, ๕๔๔, ๕๕๔, ๖๕๖, ๗๒๙, ๗๓๘, 

๗๖๐, ๘๔๓, ๘๖๓, ๘๗๑, ๘๗๓, ๙๐๖, ๙๓๖, ๕๔๐–๕๔๑, 
๖๙๓–๖๙๔, ดูสังคม,โลก; -การใหผลของกรรม, ๒๗๔; -คติ
ของปรโตโฆสะวาคนเปนไปตามสภาพแวดลอม, ๘๘๑; -จุด
เชื่อมตอบุคคลกับสภาพแวดลอม, ๖๗๙; -เปนปจจัยรวมใน
การกอผล, ๖๖๖; -เปนเรื่องของศีล โดยเฉพาะดานวินัยที่จะ
จัดสรรรักษาเพื่อประโยชนสุขของสังคมและเพื่อเก้ือกูลแก

การฝกตนยิ่งขึ้นไปในข้ันสมาธิหรือจิตปญญาทั้งหมด, 
๕๔๘, ๖๙๘, ๘๘๑, ๙๑๗; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิไมขึ้นตอ

สภาพแวดลอม, ๖๙๕ 
สภาพสังคม. ดู สังคม 
สภาพสามัญ, ๗๗ 
สภาวทุกข:์ -*, ๘๗ 
สภาวธรรม, ๔๔๒, ๔๖๕, ๔๙๖, ๖๒๖, ๖๙๖, ๗๐๒, ๗๗๙, 

๗๘๘, ๗๙๑, ๗๙๒, ๗๙๗, ๘๑๐, ๘๑๕, ๙๑๔, ๙๕๕, ๙๙๑, 
๕๑๔–๕๒๑; -กาวจากสภาวธรรมสูปฏิปทา, ๕๑๘; -

สภาวธรรมเปนเรื่องของมัชเฌนธรรมเทศนา, ๕๑๖ 
สภาวลักษณะ, ๔๗๗, ๖๒๔ 
สภาววิสัย, ๒๕, ๗๗๓, ๗๗๔ 
สภาวสัจธรรม, ๘๗๙ 
สภาวะ, ๖๖, ๗๒, ๙๗, ๑๒๖, ๑๓๗, ๑๔๗, ๔๔๖, ๔๗๙, ๔๙๒, 

๔๙๔, ๕๐๐, ๕๐๗, ๕๑๐, ๕๑๕, ๕๓๑, ๕๓๗, ๕๔๐, ๕๔๗, 
๕๕๙, ๕๖๐, ๕๖๕, ๕๗๑, ๕๘๗, ๖๒๕, ๖๓๕, ๖๔๔, ๖๕๖, 
๖๖๓, ๖๗๐, ๖๘๘, ๖๙๕, ๗๐๘, ๗๕๐, ๘๐๘, ๘๓๒, ๘๓๓, 
๘๓๖, ๘๔๘, ๘๕๒, ๘๕๖, ๘๕๘, ๙๑๐, ๙๙๒, ๑๐๒๒, 
๑๐๕๒, ๑๐๕๕, ๑๐๐๐–๑๐๐๒, ๑๐๑๘–๑๐๑๙, ๖๒๘–
๖๓๔, ๖๘๐–๖๘๒, ๗๐๔–๗๐๕, ๗๖๙–๗๗๒, ๗๗๔–๗๘๑, 
๘๖๑–๘๖๖, ๘๖๗–๘๖๙; -*, ๗๘๓; -โลกุตรสัมมาทิฏฐิ

มองเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ, ๕๘๕; -สภาวะ7กอง, 
๙๐๐ 

สภาวะท่ีจริงแท, ๑๐๗ 
สภาวะท่ีถูกปรุงแตง, ๖๙, ๗๐ 
สภาวะท่ีปรุงแตงจิต, ๖๙, ๗๐ 
สภาวะปลอดสังขาร, ๖๖ 
สมคฺคา วุฏหิสฺสนฺต:ิ -*, ๙๓๕ 
สมชีวิตา, ๕๔๐, ๗๔๔, ๑๐๔๙ 
สมณธรรม, ๑๒๖, ๕๓๗, ๗๓๖, ๑๐๖๕ 
สมณพราหณ, ๒๑๒ 
สมณพราหมณ, ๑๐๘, ๒๘๕, ๓๙๘, ๔๔๐, ๔๕๕, ๔๗๒, ๕๙๒, 

๖๙๒, ๗๔๖, ๘๙๙, ๙๐๓, ๙๗๐, ๕๙๓–๕๙๕, ๗๔๐–๗๔๑, 
ดูสมณะ,พราหมณ; -ลักษณะการเก่ียวของกับกามของ

สมณพราหมณ 3 พวก, ๑๐๔๐; -สมณพราหมณกับศีลวัตร, 
๔๒๔; -สมณพราหมณ์ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมย่อมปฏิบัติ
เพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน(อ), ๓๖๘ 

สมณศากยบุตร(ไม่มีวรรณะ), ๓๒๒ 
สมณะ, ๑๔๔, ๓๘๑; -(ลัทธิ), ๘; -จะเป็นสมณะและบรรลุ

ประโยชน์ของความเป็นสมณะต่อเมื่อเข้าใจปฏิจจสมุป
บาท/รู้คุณโทษทางออกของโลก/ปริญญากาม, ๑๕๔; -

ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๑ 
สมณะ8(ลัทธิ), ๕๘๐, ๕๙๓, ๖๐๑, ๖๐๕, ๗๖๔, ๘๕๑, ๙๕๐, 

๑๐๖๕, ๑๐๖๗, ดู บรรพชิต,นักบวช,ภิกษุ,พระสงฆ; -จะ

เปนสมณะและบรรลุประโยชนของความเปนสมณะตอเมื่อ

เขาใจปฏิจจสมุปบาท/รูคุณโทษทางออกของโลก/ปริญญา

กาม, ๖๔๖–๖๔๗ 
สมณะชีพราหมณ,์ ๕๗๕, ๕๗๙, ดูสมณพราหมณ 
สมณะศากยบุตร(ไม่มีวรรณะ), ๑๐๖๕ 
สมโณ โน ครูติ, ๕๙๓ 
สมตา: -*, ๕๓๐ 
สมถปุพพังคมวิปสสนา, ๔๖๒ 
สมถยานิก, ๔๔๗, ๔๖๒; -วิธีเจริญวิปสสนา, ๔๘๔ 
สมถวิธี, ๕๕๐ 
สมถวิปสสนา, ๙๑๖, ดู สมถะ,วิปสสนา 
สมถะ, ๔๑๕, ๔๒๐, ๔๒๘, ๔๘๕, ๔๙๒, ๕๔๙, ๗๘๖, ๗๙๓, 

๗๙๘, ๘๑๙, ๘๑๔–๘๑๗, ดู สมาธิ เทียบ วิปสสนา; -*, 
๕๕๗; -กรณีที่มีท้ังฌานสมถะ และฌานวิปสสนา, ๔๒๗; -
ความหมายของสัมมาสมาธิ, ๗๘๓; -ความหมายและ

ผลสําเร็จสูงสุดของสมถะ/สมถะ+วิปสสนา, ๘๒๔; -

ความหมายและหลักการทั่วไปของสมถะ, ๔๒๘; -เจริญ

สมถะหลังไดมรรคผลแลวไดหรือไม, ๔๔๔; -ที่หมายของ

สมถะ=ฌาน, ๔๒๙; -บทบาทของสติในสมถะเทียบกับใน

วิปสสนา, ๗๗๙; -โยนิโสมนสิการระดับสมถะ, ๖๘๐–๖๘๒; 
-ลักษณะที่สมถะตางจากวิปสสนา/ความตางในเรื่อง

อารมณกับวิปสสนา/โยนิโสมนสิการทําใหวิปสสนาตางจาก

สมถะ, ๗๗๙–๗๘๑; -ลักษณะที่สมถะตางจากวิปสสนา/ความ
ตางในเรื่องอารมณกับวิปสสนา/โยนิโสมนสิการทําใหวิปสสนา

ตางจากสมถะ(อ), ๖๘๑; -วิธีปฏิบัติโดยใชสมถะ+วิปสสนา, 



 
ดัชนี  ๑๒๙๑ 

สมณะ๘(ลัทธิ), ๕๗๗, ๕๙๐, ๕๙๘, ๖๐๒, ๗๖๑, ๘๔๘, ๙๔๗, 
๑๐๖๐, ๑๐๖๓, ดู บรรพชิต,นักบวช,ภิกษุ,พระสงฆ; -จะ

เปนสมณะและบรรลุประโยชนของความเปนสมณะตอเมื่อ

เขาใจปฏิจจสมุปบาท/รูคุณโทษทางออกของโลก/ปริญญา

กาม, ๖๔๓–๖๔๔ 
สมณะชีพราหมณ,์ ๕๗๓, ๕๗๗, ดูสมณพราหมณ 
สมณะศากยบุตร(ไม่มีวรรณะ), ๑๐๖๐ 
สมโณ โน ครูติ, ๕๙๐ 
สมตา: -*, ๕๒๘ 
สมถปุพพังคมวิปสสนา, ๔๖๐ 
สมถยานิก, ๔๔๕, ๔๖๐; -วิธีเจริญวิปสสนา, ๔๘๒ 
สมถวิธี, ๕๔๘ 
สมถวิปสสนา, ๙๑๓, ดู สมถะ,วิปสสนา 
สมถะ, ๔๑๓, ๔๑๘, ๔๒๖, ๔๘๓, ๔๙๐, ๕๔๗, ๗๘๓, ๗๙๐, 

๗๙๕, ๘๑๖, ๘๑๑–๘๑๔, ดู สมาธิ เทียบ วิปสสนา; -*, 
๕๕๕; -กรณีที่มีทั้งฌานสมถะ และฌานวิปสสนา, ๔๒๕; -
ความหมายของสัมมาสมาธิ, ๗๘๐; -ความหมายและ

ผลสําเร็จสูงสุดของสมถะ/สมถะ+วิปสสนา, ๘๒๑; -

ความหมายและหลักการทั่วไปของสมถะ, ๔๒๖; -เจริญ

สมถะหลังไดมรรคผลแลวไดหรือไม, ๔๔๒; -ท่ีหมายของ

สมถะ=ฌาน, ๔๒๗; -บทบาทของสติในสมถะเทียบกับใน

วิปสสนา, ๗๗๖; -โยนิโสมนสิการระดับสมถะ, ๖๗๗–๖๗๙; 
-ลักษณะท่ีสมถะตางจากวิปสสนา/ความตางในเรื่อง

อารมณกับวิปสสนา/โยนิโสมนสิการทําใหวิปสสนาตางจาก

สมถะ, ๗๗๖–๗๗๘; -ลักษณะที่สมถะตางจากวิปสสนา/ความ
ตางในเรื่องอารมณกับวิปสสนา/โยนิโสมนสิการทําใหวิปสสนา

ตางจากสมถะ(อ), ๖๗๘; -วิธีปฏิบัติโดยใชสมถะ+วิปสสนา, 
๘๔๑, ๘๒๒–๘๒๓; -สติปฏฐานใชไดทั้งสมถะและวิปสสนา
, ๗๖๔; -สมถะ=สมาธิ/สมถะวิปสสนาเทียบองคมรรค, 
๔๒๖, ๔๔๗; -สมถะกับวิปัสสนาเจริญคู่เคียงกันไปเองเมื่อ
เจริญมรรคมีองค์ ๘, ๘๔๑; -สมถะเกื้อกูลแกวิปสสนา/

ความสัมพันธกับวิปสสนา, ๔๘๓, ๔๙๖; -สมถะเกื้อหนุน
สัมมาทิฏฐิ, ๗๐๑; -สมถะเขาคูกับวิปสสนา, ๔๔๗, ๔๕๘; -
สมถะเขาคูกับวิปสสนา(อ), ๔๔๖; -สมถะนําไปสูเจโตวิมุตติ
บางระดับ, ๔๓๐; -สมถะเป็นภาเวตัพพธรรม/ธรรมที่พึง
ปฏิบัติด้วยอภิญญา, ๘๔๒, ๘๕๘; -สมถะมีในฌาน, ๔๘๑; -
สมถะลวน ศรัทธาแกไมเปนไร, ๘๓๐; -สมถะลวนมีผล

สูงสุดเพียงขั้นโลกีย, ๘๒๑; -อารมณของสมถะ, ๔๘๓ 
สมบัติ. เทียบ วิบัติ; -ทรัพยสมบัติ. ดู ทรัพย,โภคะ; -สมบัติ๔ 

ที่หนุนการใหผลของกรรมดี, ๒๗๒–๒๗๕; -สมบัติ๔ท่ี
หนุนการใหผลของกรรมดี, ๓๒๒; -สมบัติของเมตตา, 
๗๐๗, ๑๐๐๒ 

สมบูรณ, ๑๓๒, ๑๐๐๕, ๑๐๔๙ 
สมภพ(พระอรหันต์สิ้น), ๕๑๐ 
สมภาวะ: -*, ๕๒๘ 

สมมติ, ๙๕, ๑๐๔, ๑๑๐, ๑๖๓, ๖๓๐, ๖๕๓, ๖๗๘, ๗๖๗, 
๗๗๓, ๘๘๔, ๘๘๗ 

สมมติฐาน, ๖๘๕–๖๘๖ 
สมมติเถระ, ๙๔๐ 
สมมติบัญญัต,ิ ๓๗๗, ๖๒๗–๖๓๐ 
สมมติสงฆ, ๔๑๐, ๗๔๙ 
สมมติสัจจะ, ๔๘, ๑๖๓, ๑๖๕, เทียบ ปรมัตถสัจจะ 
สมยวิมุตติ, ๔๓๓; -*, ๔๓๓ 
สมยวิโมกข: -*, ๔๓๓ 
สมรรถภาพจิต, ๒๔๗, ๔๗๖, ๗๒๒, ๗๒๖, ๘๗๗, ๕๔๖–๕๔๘, 

๘๖๙, ดูสมาธิ,อธิจิตตสิกขา,คุณภาพจิต; -*, ๗๘๙; -เกณฑ
ตัดสินชั่วดี, ๒๖๒; -ผลกรรมระดับสมรรถภาพจิต, ๒๖๙; -
สมรรถภาพของจิตที่เปนสมาธิ, ๗๘๔–๗๘๗ 

สมรรถวิสัยของมนุษย, ๙๐๘–๙๐๙ 
สมอง, ๗๘๘, ๗๙๔ 
สมัคคกรณีวาจา, ๗๒๓ 
สมัครใจ, ๘๗๒; -*, ๖๔๑ 
สมังคี, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๑๐ 
สมันนาหาร: -*, ๖๒๑ 
สมัย, ๗๙๙, ๖๕๖–๖๕๗ 
สมาคม, ๕๖๘, ๙๒๔ 
สมาชิก(ของสังคม/สงฆ), ๖๘๓, ๘๖๔, ๙๐๔ 
สมาชิกภาพ(การแสดงความเคารพ), ๙๒๒, ๙๔๐ 
สมาทาน, ๒๕๒, ๔๒๒, ๕๖๒, ๙๘๐; -*, ๗๔๕ 
สมาธิ, ๑๕๐, ๒๔๘, ๔๐๑, ๔๐๙, ๔๑๘, ๔๒๓, ๔๕๕, ๔๖๑, 

๔๗๑, ๕๓๖, ๕๓๙, ๕๔๐, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๖๖, ๕๗๑, ๕๗๒, 
๖๘๖, ๗๐๖, ๗๐๙, ๗๒๒, ๗๕๐, ๗๖๓, ๗๖๕, ๗๘๐, ๗๘๒, 
๘๕๑, ๙๒๐, ๙๒๕, ๙๓๓, ๙๓๘, ๙๔๖, ๙๕๗, ๑๐๔๗, 
๑๐๖๒, ๑๐๖๗, ๕๑๗–๕๑๙, ๕๒๑–๕๒๔, ๕๕๒–๕๕๓, 
๕๖๑–๕๖๒, ๕๗๓–๕๗๖, ดู อธิจิตตสิกขา,สมถะ,จิต,
คุณภาพจิต,สมรรถภาพจิต,ฌาน; -*, ๕๗๓, ๕๘๗, ๖๑๙, 
๗๕๐, ๗๕๗, ๙๐๑, ๙๔๘; -กรณีที่คําวาสมาธิหมายถึง

วิปสสนาได(อ), ๗๘๐; -กรรมฐานตาง ๆ ความหมายกับ

จริตตาง ๆ และสมาธิที่ใหสําเร็จได, ๘๐๔–๘๐๕; -การ

ปฏิบัติตามหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติและโทษของการปฏิบัติ

ผิดหลัก, ๖๔๐; -การพัฒนาสมาธิตามลําดับต้ังแตมูลสมาธิ

ถึงอัปปนา, ๗๘๑–๗๘๒; -กําลังจิตใจสัมพันธกับการใช

ปญญา, ๗๙๕; -ข้อดีข้อเสียของสมาธิ, ๖๔๕; -

ความหมายในฐานะอธิจิตตสิกขา, ๕๕๔, ๕๖๑, ๘๖๘, ๕๔๕–
๕๔๘; -ความหมายเปนตนในฐานะโพชฌงค, ๘๓๒–๘๓๘; 
-ความหมายเปนตนในฐานะอินทรีย, ๘๒๘–๘๓๒; -คํา

จํากัดความและความหมาย, ๗๘๔, ๗๗๘–๗๘๐; -คําสุภาพ
เก้ือหนุนสมาธิ คําหยาบขัด(อ), ๕๒๔; -จิตเปนอยางไรควร
เจริญโพชฌงคขอไหน, ๘๓๖–๘๓๘; -เจริญสมาธิตามวิธี

ธรรมชาติ, ๗๙๕; -เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท, ๗๙๕–
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๘๐๒; -เจริญสมาธิในชีวิตประจําวันดวยสติปฏฐาน, ๘๐๒; 
-เจริญสมาธิในชีวิตประจําวันดวยสติปฏฐาน(อ), ๗๖๖; -

เจริญสมาธิอยางสามัญ ใชสตินํา, ๘๐๒–๘๐๓; -ฉันทะให

เกิดสมาธิ แตตัณหาขัด, ๙๙๓, ๑๐๐๐, ๑๐๐๘, ๑๐๒๐; -
ตัวอยางกรณีที่ธรรม=สมาธิ(อ), ๗๔๔; -ตัวอยางวิธีเจริญ

สมาธิ(อานาปานสติ), ๘๑๑–๘๒๐; -เทียบการไดยินตางกัน
แมในสมาธิข้ันตน, ๗๘๒; -ธรรมที่เปนสมาบัติแตไมเปน

สมาธ,ิ ๔๘๕; -โยนิโสมนสิการนําไปสู่สมาธิได้/ใช้ฝึกสมาธิได้
, ๖๒๑, ๖๙๗; -ลักษณะ รสปจจุปฏฐาน ปทัฏฐานของสมาธิ, 
๘๒๕; -ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิ/จิตสมาธิขั้นฌานมีองค 
๘, ๔๔๑, ๗๘๔–๗๘๗; -ลักษณะหรือบุคลิกของคนมีสมาธิ, 
๗๘๘; -ลําพังสมาธิลวนเปนสมถะ อยูแคโลกียกําเริบได ไม
พอใหถึงจุดหมายของพุทธธรรม/ผลสําเร็จของขอบเขต

ความสําคัญของสมาธิ/แคเจโตวิมุตติ วิกขัมภน วิมุตติ, 
๔๑๑, ๔๔๑, ๕๓๒, ๗๙๒, ๘๐๓, ๘๖๒, ๘๒๐–๘๒๓; -วิธี
เจริญสมาธิ, ๗๙๔–๘๒๐; -วิธีปฏิบัติแยกโดยใชสมาธินํา 

หรือสติเปนใหญ, ๘๒๒; -วิธีฝกท่ีเนนสมาธิโดยตรง/เจริญ
สมาธิอยางเปนแบบแผน, ๘๐๒–๘๑๒; -ศรัทธาชวยใหเกิด
สมาธิได, ๕๘๘; -ศัตรูของสมาธิ, ๗๘๓–๗๘๔; -ศีล(และ

วัตร)เพื่อสมาธิ/ศีลบมสมาธิเปนฐานของสมาธิ, ๔๒๓, ๕๕๕, 
๗๘๗, ๗๙๕, ๘๒๕, ๙๐๔, ๘๘๓–๘๘๔, ๘๙๑–๘๙๒, 
๗๑๔–๗๑๗; -ศีลวิสุทธิเพื่อจิตตวิสุทธิ(สมาธิ), ๖๓๙; -สติ
ชวยสมาธิ, ๗๖๔; -สมถะ=สมาธิ/สมาธิเปนจุดมุงของสมถะ, 
๗๗๖; -สมถะ=สมาธิ/สมาธิเปนจุดมุงของสมถะ(อ), ๔๒๗; 
-สมาธิ ๓ ระดับ, ๗๘๐; -สมาธิ ๓ ระดับ(อ), ๔๔๙; -สมาธิ
กับการแบงประเภทพระอริยบุคคล, ๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๑; -

สมาธิกับการพิสูจนตายแลวเกิด, ๒๘๐; -สมาธิกับปญญา

เก้ือหนุนกัน, ๘๒๕; -สมาธิเกิดไดดวยองคธรรมตาง ๆ, 
๔๔๕; -สมาธิเกิดในอกุศลจิตได(อ), ๗๗๙; -สมาธิของผู

บรรลุมรรคท่ีไมเคยไดฌานมากอนก็ถึงอัปปนา, ๔๕๘, 
๔๘๖; -สมาธิขั้นต่าง ๆ มีจริงหรือไม่ เมื่อถึงก็รู้ประจักษ์เอง 
ไม่ต้องเชื่อต่อพระศาสดา, ๖๐๒; -สมาธิจะขาดแคลนในภาวะ
สงครามกาม, ๑๐๖๔; -สมาธิใดใชในวิปสสนา/สมาธิท่ี

จัดเปนจิตตวิสุทธิ, ๔๔๙, ๔๗๖, ๗๘๐, ๗๙๔; -สมาธิท่ีจะใช
เขานิโรธได, ๔๓๕; -สมาธิที่เจริญไปเองกับปญญา/มรรค

สมาธิ=โลกุตรสมาธิ/อานันตริกสมาธิเลิศ/พระอนาคามีมี

สมาธิบริบูรณ, ๗๙๔; -สมาธิที่เจริญไปเองกับปญญา/มรรค
สมาธิ=โลกุตรสมาธิ/อานันตริกสมาธิเลิศ/พระอนาคามีมีสมาธิ

บริบูรณ(อ), ๔๒๘, ๘๐๓; -สมาธิในฌาน, ๔๘๑; -สมาธิใน
อรูปฌานเปนจตุตถฌานสมาธ,ิ ๔๘๕; -สมาธิบ่มปัญญาเพื่อ
ปัญญา/คล้อยตามปัญญา/ต้องให้เป็นที่ทําการของปัญญา, 
๕๕๕, ๖๐๓, ๗๘๗, ๘๒๒, ๘๓๒–๘๓๓, ๘๓๘–๘๓๙; -

สมาธิบริขารบมสัมมาสมาธิ=อริยสัมมาสมาธิ, ๘๓๘; -สมาธิ
เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง, ๘๔๒; -สมาธิเป็นอรรถของ
สุข/สุขเป็นปทัฏฐานของสมาธิ, ๖๒๑, ๖๓๙, ๗๙๕, ๘๒๕, 

๑๐๒๓, ๕๑๗–๕๑๙; -สมาธิมิใชการปลีกตัวไมรับผิดชอบ

สังคม/สมาธิที่ถูกตองชวยเสริมการบําเพ็ญกิจเพ่ือพหูชน, 
๗๙๒–๗๙๓; -สมาธิอยูนอกความหมายของคําวาศีลธรรม

อยางท่ีเขาใจกันในภาษาไทย, ๕๖๑; -สมาธิอยูในบุญกิริยา

สวนภาวนา, ๕๔๐; -สัญญาเวทยิตนิโรธก็ช่วยให้สมาธิยิ่ง
ประณีต, ๔๕๖; -สาระโดยยอ, ๘๗๗; -เหตุท่ีนิยมฝกสมาธิ
อยางจริงจังโดยเฉพาะเปนฐานกอน, ๗๙๔–๗๙๕; -

องคประกอบรวมของสมาธิคือองคฌาน, ๘๒๕–๘๒๗; -

องคมรรคหมวดสมาธิและการจัดหมวด, ๕๕๒, ๗๕๔–
๘๔๕; -องคมรรคอ่ืนทั้ง ๗ เก้ือหนุนสมาธิ, ๘๓๘; -อรรถ

(ความหมาย)=อวิกเขปะ(อ), ๘๒๕; -อรรถ(ผลท่ีมุงหมาย)=

ยถาภูตญาณทัศนะ, ๗๘๗, ๘๒๕, ๕๑๗–๕๑๙, ๖๓๘–
๖๓๙; -อัปปมาทอยูฝายสมาธิ, ๗๖๐; -อานิสงส/ประโยชน
ของสมาธิ, ๗๘๗–๗๙๓, ๘๓๘–๘๓๙; -อุปมาจิตสมาธิใน

บางแง(อ), ๗๘๒; -อุปมาฝกข้ันสมาธิดังขับรถบนทางชวงที่
สอง, ๕๕๓–๕๕๔ 

สมาธิขันธ, ๕๔๔–๕๔๕ 
สมาธิจวนจะแนวแน. ดูอุปจารสมาธิ 
สมาธิจิต, ๔๘๓, ๘๑๓ 
สมาธิเฉียด ๆ. ด ูอุปจารสมาธิ 
สมาธิช่ัวขณะ. ดูขณิกสมาธิ 
สมาธินทรีย, ๔๗๐, ๘๒๙, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๓๒–๘๓๓, ดู สมาธิ; -

*, ๔๔๙; -คําจํากัดความและความหมาย, ๗๗๙, ๘๒๙; -
สมาธินทรีย์=อริยวิมุตติ, ๘๓๑ 

สมาธินิมิต, ๗๕๕, ๘๓๕ 
สมาธิแนวแน,สมาธิแนบสนิท. ดู อัปปนาสมาธิ 
สมาธิบริขาร(๗): -*, ๘๓๙ 
สมาธิปมุขา, ๘๔๒ 
สมาธิพละ, ๗๘๐ 
สมาธิเพชร,(นั่ง), ๘๑๗ 
สมาธิภาวนา, ๔๑๘, ๕๓๕, ๕๔๐, ๗๘๔, ดูท่ี สมาธิ; -*, ๔๕๘, 

๕๖๕; -ประโยชนและความมุงหมายเปนตน, ๗๘๗–๗๙๕; 
-สมาธิภาวนา 4 อยาง, ๗๘๙–๗๙๑ 

สมาธิสัมปฺทา(ไม่ใช่จุดหมายพุทธ), ๔๓๗ 
สมาธิสัมโพชฌงค์, ๗๘๐, ๘๓๖–๘๓๘, ดู สมาธิ 
สมาธิสิกขา(ไมมีในบาลี): -*, ๕๔๕ 
สมาธิสุข, ๑๐๖๗ 
สมานสามัคค.ี ดูที่ ปสุณาวาจา,สัมมาวาจา 
สมานัตตตา, ๗๓๑–๗๓๒; -*, ๖๐๔ 
สมาบัติ, ๔๐๐ 
สมาบัติ(๘), ๓, ๔๐๑, ๔๑๑, ๔๓๐, ๔๓๔, ๔๔๒, ๔๔๔, ๔๔๗, 

๔๕๗, ๔๘๒, ๔๙๐, ๕๑๗, ๗๕๐, ๗๘๔, ๘๒๓, ๙๒๕, ๙๓๑, 
๑๐๒๕, ๑๐๔๘, ๑๐๕๘, ดู ฌาน,ฌานสมาบัติ,สมาธิ; -*, 
๔๒๘, ๔๔๖, ๔๕๐, ๑๐๕๗; -การบําเพ็ญเพื่อไดวิชชา/

อภิญญา, ๔๕๖; -ตอดวยการตรัสรู/พระพุทธเจาไดเมื่อไร, 

๑๒๙๒  พุทธธรรม 

 

แลวเกิด, ๒๘๑; -สมาธิกับปญญาเก้ือหนุนกัน, ๘๒๘; -

สมาธิเกิดไดดวยองคธรรมตาง ๆ, ๔๔๗; -สมาธิเกิดใน

อกุศลจิตได(อ), ๗๘๒; -สมาธิของผูบรรลุมรรคที่ไมเคยได
ฌานมากอนก็ถึงอัปปนา, ๔๖๐, ๔๘๘; -สมาธิขั้นต่าง ๆ มี
จริงหรือไม่ เมื่อถึงก็รู้ประจักษ์เอง ไม่ต้องเชื่อต่อพระศาสดา, 
๖๐๕; -สมาธิจะขาดแคลนในภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๙; -

สมาธิใดใชในวิปสสนา/สมาธิท่ีจัดเปนจิตตวิสุทธิ, ๔๕๑, 
๔๗๘, ๗๘๓, ๗๙๗; -สมาธิท่ีจะใชเขานิโรธได, ๔๓๗; -

สมาธิที่เจริญไปเองกับปญญา/มรรคสมาธิ=โลกุตรสมาธิ/

อานันตริกสมาธิเลิศ/พระอนาคามีมีสมาธิบริบูรณ, ๗๙๗; -
สมาธิที่เจริญไปเองกับปญญา/มรรคสมาธิ=โลกุตรสมาธิ/อานัน

ตริกสมาธิเลิศ/พระอนาคามีมีสมาธิบริบูรณ(อ), ๔๓๐, ๘๐๖; -
สมาธิในฌาน, ๔๘๓; -สมาธิในอรูปฌานเปนจตุตถฌาน

สมาธิ, ๔๘๗; -สมาธิบ่มปัญญาเพื่อปัญญา/คล้อยตาม
ปัญญา/ต้องให้เป็นที่ทําการของปัญญา, ๕๕๗, ๖๐๖, ๗๙๐, 
๘๒๕, ๘๓๕–๘๓๖, ๘๔๑–๘๔๒; -สมาธิบริขารบม

สัมมาสมาธิ=อริยสัมมาสมาธิ, ๘๔๑; -สมาธิเป็นประมุขของ
ธรรมทั้งปวง, ๘๔๕; -สมาธิเป็นอรรถของสุข/สุขเป็น
ปทัฏฐานของสมาธิ, ๖๒๔, ๖๔๒, ๗๙๘, ๘๒๘, ๑๐๒๘, 
๕๑๙–๕๒๑; -สมาธิมิใชการปลีกตัวไมรับผิดชอบสังคม/

สมาธิท่ีถูกตองชวยเสริมการบําเพ็ญกิจเพ่ือพหูชน, ๗๙๕–
๗๙๖; -สมาธิอยูนอกความหมายของคําวาศีลธรรมอยางท่ี

เขาใจกันในภาษาไทย, ๕๖๓; -สมาธิอยูในบุญกิริยาสวน

ภาวนา, ๕๔๒; -สัญญาเวทยิตนิโรธก็ช่วยให้สมาธิยิ่งประณีต
, ๔๕๘; -สาระโดยยอ, ๘๘๐; -เหตุที่นิยมฝกสมาธิอยาง

จริงจังโดยเฉพาะเปนฐานกอน, ๗๙๗–๗๙๘; -

องคประกอบรวมของสมาธิคือองคฌาน, ๘๒๘–๘๓๐; -

องคมรรคหมวดสมาธิและการจัดหมวด, ๕๕๔, ๗๕๗–
๘๔๘; -องคมรรคอื่นทั้ง 7 เก้ือหนุนสมาธิ, ๘๔๑; -อรรถ

(ความหมาย)=อวิกเขปะ(อ), ๘๒๘; -อรรถ(ผลที่มุงหมาย)=

ยถาภูตญาณทัศนะ, ๗๙๐, ๘๒๘, ๕๑๙–๕๒๑, ๖๔๑–๖๔๒; 
-อัปปมาทอยูฝายสมาธิ, ๗๖๓; -อานิสงส/ประโยชนของ

สมาธิ, ๗๙๐–๗๙๖, ๘๔๑–๘๔๒; -อุปมาจิตสมาธิในบางแง
(อ), ๗๘๕; -อุปมาฝกข้ันสมาธิดังขับรถบนทางชวงที่สอง, 
๕๕๕–๕๕๖ 

สมาธิขันธ, ๕๔๖–๕๔๗ 
สมาธิจวนจะแนวแน. ดูอุปจารสมาธิ 
สมาธิจิต, ๔๘๕, ๘๑๖ 
สมาธิเฉียด ๆ. ดู อุปจารสมาธิ 
สมาธิช่ัวขณะ. ดูขณิกสมาธิ 
สมาธินทรีย, ๔๗๒, ๘๓๒, ๖๐๕–๖๐๙, ๘๓๕–๘๓๖, ดู สมาธิ; -

*, ๔๕๑; -คําจํากัดความและความหมาย, ๗๘๒, ๘๓๒; -
สมาธินทรีย์=อริยวิมุตติ, ๘๓๔ 

สมาธินิมิต, ๗๕๘, ๘๓๘ 
สมาธิแนวแน,สมาธิแนบสนิท. ดู อัปปนาสมาธิ 
สมาธิบริขาร(7): -*, ๘๔๒ 

สมาธิปมุขา, ๘๔๕ 
สมาธิพละ, ๗๘๓ 
สมาธิเพชร,(นั่ง), ๘๒๐ 
สมาธิภาวนา, ๔๒๐, ๕๓๗, ๕๔๒, ๗๘๗, ดูที่ สมาธิ; -*, ๔๖๐, 

๕๖๗; -ประโยชนและความมุงหมายเปนตน, ๗๙๐–๗๙๘; 
-สมาธิภาวนา 4 อยาง, ๗๙๒–๗๙๔ 

สมาธิสัมปฺทา(ไม่ใช่จุดหมายพุทธ), ๔๓๙ 
สมาธิสัมโพชฌงค์, ๗๘๓, ๘๓๙–๘๔๑, ดู สมาธิ 
สมาธิสิกขา(ไมมีในบาลี): -*, ๕๔๗ 
สมาธิสุข, ๑๐๗๒ 
สมานสามัคค.ี ดูที่ ปสุณาวาจา,สัมมาวาจา 
สมานัตตตา, ๗๓๔–๗๓๕; -*, ๖๐๗ 
สมาบัติ, ๔๐๒ 
สมาบัติ (8), ๓ 
สมาบัติ(8), ๔๐๓, ๔๑๓, ๔๓๒, ๔๓๖, ๔๔๔, ๔๔๖, ๔๔๙, ๔๕๙, 

๔๘๔, ๔๙๒, ๕๑๙, ๗๕๓, ๗๘๗, ๘๒๖, ๙๒๘, ๙๓๔, 
๑๐๓๐, ๑๐๕๓, ๑๐๖๓, ดู ฌาน,ฌานสมาบัติ,สมาธิ; -*, 
๔๓๐, ๔๔๘, ๔๕๒, ๑๐๖๒; -การบําเพ็ญเพื่อไดวิชชา/

อภิญญา, ๔๕๘; -ตอดวยการตรัสรู/พระพุทธเจาไดเม่ือไร, 
๔๕๔, ๔๕๘; -เปนครุกกรรมฝายด,ี ๓๒๔; -เปนวิกขัมภน

นิโรธ/วิกขัมภนวิมุตติ, ๔๔๐; -เป็นสมถะ, ๔๒๘, ๔๓๗; -
เปนสมถะ(อ), ๔๓๒, ๔๓๕; -สมาบัติท่ี9/เปนสมาบัติแตไม

เปนสมาธิ, ๔๘๗, ๑๐๕๗, ๑๐๗๓; -หัวขอ, ๘๒๔; -อานิสงส, 
๗๙๔ 

สมาบัติ8: -อธิศีลไมใชแคนี้, ๕๖๔ 
สมาบัติเศษสังขาร, ๔๘๗ 
สมาบัติสุข, ๑๐๓๐ 
สมาปชชนวสี: -*, ๘๑๕ 
สมาปตติธรรม, ๔๘๔ 
สมาปตติสัมปยุตตธรรม, ๔๘๕ 
สมาส: -*, ๖๓๙ 
สมาหิต, ๒๔๙ 
สมาหิตะ, ๔๘๖; -*, ๗๘๗ 
สมุจเฉท, ๔๒๑ 
สมุจเฉทนิโรธ, ๔๐๓, ๔๒๙, ๘๖๖ 
สมุจเฉทปรินิพพาน: -*, ๔๐๓ 
สมุจเฉทวิมุตติ, ๔๒๙, ๔๔๑ 
สมุฏฐาน, ๘๖, ๑๘๒, ๒๘๙, ๘๖๑, ๙๙๑ 
สมุตเตชนะ(ความหมายของสังเวช): -*, ๘๓๙ 
สมุทยวาร,สมุทัยวาร, ๑๕๕, ๕๑๕, ๕๑๙, ๘๕๔–๘๕๖, ดู 

ปฏิจจสมุปบาท 
สมุทร, ๗๔๘, ดู มหาสมุทร 
สมุทัย, ๗๗, ๑๘๐, ๕๑๕, ๖๘๙, ๘๔๙, ๘๕๕, ๙๐๐, ๙๐๒, 

๙๘๒, ๖๙๐–๖๙๑, ดู อริยสัจ,ทุกขสมุทัย,ทุกข; -*, ๖๓๘; -
กิจตอสมุทัย, ๖๓๘, ๘๕๗–๘๖๑; -ความหมายเชิงอธิบาย

และแนวอธิบายสังเขป, ๖๓๘, ๘๕๓, ๘๖๒–๘๖๔; -ต้องรู้



 
ดัชนี  ๑๒๙๓ 

๔๕๒, ๔๕๖; -เปนวิกขัมภนนิโรธ/วิกขัมภนวิมุตติ, ๔๓๘; -
เป็นสมถะ, ๔๒๖, ๔๓๕; -เปนสมถะ(อ), ๔๓๐, ๔๓๓; -

สมาบัติ๘ เปนครุกกรรมฝายดี, ๓๒๒; -สมาบัติท่ี9/เปน

สมาบัติแตไมเปนสมาธิ, ๔๘๕, ๑๐๕๒; -สมาบัติท่ี๙/เปน

สมาบัติแตไมเปนสมาธิ, ๑๐๖๘; -หัวขอ, ๘๒๑; -อธิศีลไมใช
แคนี้, ๕๖๒; -อานิสงส, ๗๙๑ 

สมาบัติเศษสังขาร, ๔๘๕ 
สมาบัติสุข, ๑๐๒๕ 
สมาปชชนวสี: -*, ๘๑๒ 
สมาปตติธรรม, ๔๘๒ 
สมาปตติสัมปยุตตธรรม, ๔๘๓ 
สมาส: -*, ๖๓๖ 
สมาหิต, ๒๔๘ 
สมาหิตะ, ๔๘๔; -*, ๗๘๔ 
สมุจเฉท, ๔๑๙ 
สมุจเฉทนิโรธ, ๔๐๑, ๔๒๗, ๘๖๓ 
สมุจเฉทปรินิพพาน: -*, ๔๐๑ 
สมุจเฉทวิมุตต,ิ ๔๒๗, ๔๓๙ 
สมุฏฐาน, ๘๖, ๑๘๑, ๒๘๗, ๘๕๘, ๙๘๘ 
สมุตเตชนะ(ความหมายของสังเวช): -*, ๘๓๖ 
สมุทยวาร,สมุทัยวาร, ๑๕๔, ๕๑๓, ๕๑๗, ๘๕๑–๘๕๓, ดู 

ปฏิจจสมุปบาท 
สมุทร, ๗๔๕, ดู มหาสมุทร 
สมุทัย, ๗๗, ๑๗๙, ๕๑๓, ๖๘๖, ๘๔๖, ๘๕๒, ๘๙๗, ๘๙๙, 

๙๗๙, ๖๘๗–๖๘๘, ดู อริยสัจ,ทุกขสมุทัย,ทุกข; -*, ๖๓๕; -
กิจตอสมุทัย, ๖๓๕, ๘๕๔–๘๕๘; -ความหมายเชิงอธิบาย

และแนวอธิบายสังเขป, ๖๓๕, ๘๕๐, ๘๕๙–๘๖๑; -ต้องรู้
สมุทัยของอินทรีย์ ๕ อินทรีย์ ๖ เวทนา อุปาทาน 
ขันธ์ ๕ วิญญาณัฏฐิติ ๘, ๔๗๑; -ตัณหาเป็นสมุทัยของ
สังขาร, ๔๖๗; -ในตารางสรุป, ๘๗๔; -ในวิธีแกปญหาตาม

หลักกิจญาณ/ญาณ3, ๘๕๕–๘๕๘; -ในวิธีคิดแบบอริยสัจ, 
๖๓๓–๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖; -เปนปหาตัพพธรรม, ๘๕๘; -
สมุทัยจํากัดความด้วยปฏิจจสมุปบาท, ๔๖๒, ดู ปฏิจจสมุป
บาท,สมุทัยวาร; -อุปมา ๔อยาง, ๘๕๘ 

สมุทัยววัฏฐาน, ๔๗๗ 
สมุทัยสัจจ, ๔๗๗, ดู สมุทัย 
สมุทัยอริยสัจ, ๕๑๓, ดู สมุทัย; -*, ๑๐๑๐ 
สมฺผปฺปลาปา เวรมณี, ๗๑๐ 
สยังการวาทะ, ๒๐๒ 
สยังวสี, ๙๓ 
สยังวสี(พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๖ 
สรณคมน(เครื่องหมายเปนพุทธศาสนิก), ๖๘๒ 
สรณะ, ๑๔๗, ๘๔๕, ๙๐๐, ดู พระรัตนตรัย,ที่พ่ึง; -ความหมาย

ของการมีตนมีธรรมเปนสรณะ, ๖๓๒–๖๓๔; -พระ

รัตนตรัยกับพุทธศาสนิกชน, ๖๘๒; -สรณะที่เกษมไม่เกษม  
อุดมไม่อุดม, ๘๖๔, ๙๑๒ 

สรรพทุกข,์ ๘๖๔, ๙๑๒; -*, ๑๐๐๙ 
สรรพมิตร, ๓๖๕ 
สรรพสขะ, ๓๖๕ 
สรรพสังขาร, ๑๔๗ 
สรรพสัตว,์ ๑๔๗, ๙๖๓, ๑๐๒๒ 
สรรพสิ่ง, ๕๑ 
สรรเสริญ, ๕๓๒, ๕๓๕, ๕๓๗, ๕๗๐, ๕๗๕, ๕๙๐, ๖๗๓, ๙๑๑, 

๙๒๑; -*, ๕๖๙; -การอยู่เดียวชนิดที่ทรงสรรเสริญ, ๖๗๔; -
ตถาคตสรรเสริญการอนุเคราะห์สกุล, ๕๗๗; -ตบะที่ทรง
สรรเสริญหรือไม่, ๖๖๙; -ทรงสรรเสริญการปฏิบัติถูกไม่ว่า
ของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์, ๖๖๙; -ทาทีตอคําติเตียน

สรรเสริญพุทธศาสนา, ๕๙๔; -ผลกรรมระดับวิถีชีวิต, 
๒๗๐; -พระปาพระบานท่ีทรงสรรเสริญหรือไม, ๖๖๓, ๖๗๓ 

สร้อยคอ, ๗๘๖ 
สระน้ํา(อุปมาคนมีทรัพย์), ๗๓๘; -*, ๗๕๒ 
สระโบกขรณี(อุปมาคนดี/คนมีดี), ๖๕๑ 
สรางสรรค, ๕๓๗, ๖๗๗, ๑๐๖๔, ดู ปธานสังขาร 
สรางสรรค,บันดาล, ๑๐๘, ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๒๔, ๑๒๗ 
สร้างเสริมคุณภาพจิต(โยนิโสมนสิการแบบหน่ึง), ๖๗๙ 
สรีรวิทยา, ๑๐๐๐ 
สรีระ(กับชีวะ), ๒๐๔, ๓๗๘, ๖๖๖, ๗๕๕, ๘๔๗ 
สรุปธรรม(๔ พวก ๑๐ แง), ๘๔๑–๘๔๓ 
สรุปผล(ขั้นของวิธีวิทยาศาสตร), ๖๘๕–๖๘๖ 
สลด(สังเวชหรือมิใช). ดู สังเวช,สังเวค 
สละ. ดู จาคะ,ทาน 
สละสลวย, ๕๗๔; -*, ๘๓๕ 
สลัดออก. ดู นิสสรณะ 
สลาก, ๖๖๔ 
สลากปฐม(เอตทัคคะ): -*, ๓๖๘ 
สลาย, ๖๗, ๗๓, ๗๖ 
สวด(สรรเสริญ/ปาติโมกข์), ๖๕๗, ๙๕๔ 
สวน, ๖๔๐, ๘๖๔, ๙๑๒; -*, ๗๔๕ 
สวนดี, ๑๐๒๕, ๖๗๑–๖๗๒, ดู อัสสาทะ 
สวนบุญ(อุทิศแกเทวดา), ๙๖๒ 
สวนประกอบ, ๖๖๑, ๖๒๗–๖๓๐, ดู องค,วิภัชชวาท 
สวนรวม, ๑๑๓, ๑๑๙, ๕๔๒, ๕๔๗, ๕๖๑, ๖๕๖–๖๕๗, ดู สงฆ,

วินัย,ศีล,สังคม 
สวนรวม, ๕๓๙, ๖๘๔, ดู สงฆ,วินัย,สังคม,สมานัตตตา 
สวนเสีย, ๑๐๒๕, ๖๗๑–๖๗๒, ดู อาทีนวะ 
สวนะ, ๔๖ 
สวยงาม, ๖๔๖, ๖๗๗; -*, ๘๓๔; -ในอนาคต ภิกษุจะประกอบ

อเนสนาเพราะเห็นแกจีวรสวยงาม เปนตน, ๖๕๘–๖๕๙ 
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สวรรค, ๑๐๐, ๑๒๓, ๒๖๘, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๔๒๐, ๕๗๖, 
๕๗๗, ๕๙๑, ๗๓๒, ๗๔๓, ๙๐๕, ๙๑๑, ๙๑๓, ๙๒๑, ๙๔๗, 
๑๐๕๖, ๙๕๒–๙๗๐, ๙๕๗–๙๕๘, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๗๑๖–
๗๑๘, ๗๓๗–๗๓๘; -*, ๘๘๓, ๘๙๙, ๙๕๐; -กรณีที่ธรรม=

บุญ, ๒๕๓; -ได้ด้วยการปฏิบัติ มิใช่เพียงปรารถนา, ๓๑๘; -
ในอนุปุพพิกถา, ๘๔๖; -มีธรรม ๕ ประการไปไดแน, ๘๙๓; 
-ศรัทธาอย่างเดียวให้ผลแค่สวรรค์, ๖๐๑; -โสดาปตติผล

ดีกวาสวรรค, ๘๘๖ 
สวรรคสมบัติ, ๕๓๕ 
สวัสดิการ, ๗๓๒ 
สวัสด,ี ๗๔๓ 
สวาง, ๑๓๒, ๓๘๒, ๖๗๙, ๑๐๕๑ 
สหคตทุกข: -*, ๘๗ 
สหชาตธรรม, ๘๒๕ 
สหาย, ๕๖๘, ๗๔๕ 
สฬายตนะ(อายตนะ๖), ๔๖๒, ๕๑๘, ดู อายตนะ,ทวาร,อินทรีย 

๖; -คําจํากัดความและความหมายในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๑, 
๑๘๒, ๒๓๐; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓, ๑๘๓, 
๑๘๗ 

สอดแนม: -*, ๕๘๐ 
สอน: -กิจของทักขิไณยคือสอนธรรมแกโลก, ๔๐๖, ดู ศึกษา

,ปรโตโฆสะ; -คุณสมบัติของผูสอนในฐานะกัลยาณมิตร, 
๕๗๓–๕๗๕, ๕๗๗–๕๘๒; -ตรัสยํ้าให้ภิกษุชักชวนสั่งสอน
ชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในองค์คุณของโสดาบัน, ๘๘๑, ๙๑๒; -

ตรัสยํ้าใหภิกษุสอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; -เปนปลิโพธ
ได, ๘๐๓; -ระวังสอนธรรมวินัยผิดพลาด, ๖๕๘, ๙๓๙; -
ลักษณะพุทธศาสนา สอนความจริงที่ เปนประโยชน , 
๘๔๖–๘๔๘; -ลักษณะอาการสอนของพระพุทธเจา, ๕๘๐–
๕๘๒; -เหตุที่สอนอริยสัจตามลําดับที่เปนอยู, ๘๕๗–๘๖๓; 
-อริยสัจเปนหลักธรรมที่มุงสําหรับการสอนใหเขาใจและ

เห็นทางปฏิบัติเทียบกับปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนเนื้อหาทาง

วิชาการ, ๘๕๓–๘๕๔ 
สอบถาม, ๒๘๔, ๕๘๖, ๕๘๙, ๖๒๕ 
สอบสวน. ดู วินัย,วิมังสา; -คิดแบบสอบสวน, ๖๒๙; -

สอบสวนพระศาสดา/สอบสวนผูแสดงศรัทธา, ๕๙๖–๕๙๙ 
สอเสียด. ดู ปสุณาวาจา 
สอุปาทิเสส, ๔๒๐ 
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ๔๐๙, ดู นิพพาน เทียบอนุปาทิเสสนิ

พพานธาตุ; -ปัญหาคํา, ๔๒๐; -มิใชที่เดียวในพระไตรปฎก, 
๓๙๑; -วิวัฒนาการยุคอรรถกถา, ๓๙๔ 

สอุปาทิเสสบุคคล(๗-๘-๙), ๔๐๙, ๔๒๐, เทียบ อนุปาทิเสส

บุคคล; -*, ๓๙๑, ๔๐๙ 
สะดุง(ฟาผาไมสะดุง), ๗๙๕ 
สะเดาะเคราะห: -*, ๘๖๕ 
สะพาน, ๕๓๑, ๕๕๖; -*, ๗๔๕ 

สะสม, ๗๓๖, ดู ทรัพย,สังขาร 
สะอาด, ๑๓๒, ๓๘๒, ๕๙๘, ๗๑๑, ๑๐๕๒; -*, ๘๓๕ 
สักกายทิฏฐิ, ๑๓๙, ๒๒๕, ๔๐๑, ๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๑, ๔๒๓, 

๔๖๗, ๘๘๒, ๘๘๔, ๘๘๕, ๘๙๗; -*, ๔๗๓, ๔๙๕, ๙๘๗; -
ละได้เพราะมนสิการอริยสัจ, ๖๓๔ 

สักกายะ: -*, ๑๐๐๙ 
สักการ,สักการะ, ๕๗๑, ๘๙๑, ๘๙๖, ๙๒๖, ๕๗๓–๕๗๖ 
สัคคะ, ๖๔๕, ดู สวรรค 
สังกัปป,สังกัปปะ, ๖๙๐, ๗๐๒; -*, ๘๔๒ 
สังกัปปนานัตต์, ๒๐๙ 
สังเกต(วิธีวิทยาศาสตร), ๖๘๖ 
สังขตธรรม, ๙๘, ๑๐๔, ๑๐๖ 
สังขตธรรม(=สังขาร), ๔๙๗, ๔๙๙, ๑๐๕๐; -*, ๒๓๕, ๔๒๙ 
สังขตลักษณะ, ๖๗ 
สังขตะ, ๖๓, ๖๗, ๗๖, ๑๐๖, ๔๖๗ 
สังขาตธรรม(พระอรหันต์), ๔๗๐ 
สังขาร, ๙๖, ๙๘, ๑๐๔, ๑๐๖, ๑๑๒, ๑๑๘, ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๖, 

๑๓๙, ๑๔๓, ๑๔๖; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๘๓ 
สังขาร(๒นัย), ๖๓, ๓๑๑, ๓๒๖, ๓๗๔, ๓๗๘, ๓๗๙, ๓๙๘, 

๔๓๓, ๔๓๕, ๔๔๑, ๔๔๗, ๔๕๙, ๔๙๔, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๔๐, 
๕๘๑, ๖๓๐, ๖๔๘, ๖๕๓, ๖๖๔, ๖๘๙, ๗๖๘, ๗๙๐, ๘๕๑, 
๘๙๑, ๑๐๕๐, ๘๙๖–๘๙๘, ๑๑๕๔, ๖๒๓–๖๒๕, ๖๓๒–
๖๓๕, ดู ขันธ ๕,ไตรลักษณ; -(ในไตรลักษณ์), ๖๓; -*, 
๔๐๘, ๔๔๖, ๕๖๙; -กรรมในระดับความหมายวาสังขาร, 
๒๔๐; -การเห็นสังขารเป็นอัตตาก็เป็นสังขาร(การใช้คําใน
ความหมายซ้อน), ๔๖๗; -ความหมายของสังขาร(ในขันธ๕), 
๑๗; -ความหมายที่คลุมและแทนกันของสังขาร เจตนา 

และกรรม, ๒๓; -ความหมายสัมพันธระหวางสังขารกับภพ, 
๑๗๖; -คําจํากัดความและความหมายของสังขาร

(ในปฏิจจสมุปบาท), ๑๘๒, ๒๓๐; -คําจํากัดความและ

ความหมายในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๑; -ต้องรู้ทั้งส่วนดีส่วน
เสียและทางออก, ๖๔๓; -ในความหมายแคบอยางหนึ่ง 

สัตว=พระเณร ชาวบาน สังขาร=ส่ิงของเคร่ืองใช, ๘๓๖; -

พิจารณาสังขารในการเจริญวิปสสนา, ๔๘๕; -ไร้แก่นสารดัง
ต้นกล้วย, ๖๓๐; -สังขารทําใหคนมองเห็นประสบการณ

เดียวกันไปคนละอยาง, ๖๔๗; -สังขารที่เปนบุญ, ๒๕๒, ดู 
ปุญญาภิสังขาร; -สังขารในขันธ ๕ กับในไตรลักษณ, ๖๘; -
สังขารในขันธ ๕ กับในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗; -สังขารในขันธ 
๕กับในไตรลักษณ(อ.), ๖๓; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุป

บาท, ๑๗๒, ๑๙๑ 
สังขารขันธ, ๒๘, ๔๑, ๗๐, ๑๗๑, ๑๗๓, ๑๘๖, ๒๖๓, ดู สังขาร

,ขันธ; -*, ๑๓, ๘๒๗; -ความรูที่อยูในสังขารกับที่เปนขันธ
อ่ืน, ๓๘ 

สังขารทุกข, ๘๖, ๑๓๔; -*, ๓๘๕ 
สังขารทุกขตา, ๑๖๐ 

๑๒๙๔  พุทธธรรม 

 

ลักษณะพุทธศาสนา สอนความจริงที่ เปนประโยชน , 
๘๔๙–๘๕๑; -ลักษณะอาการสอนของพระพุทธเจา, ๕๘๒–
๕๘๔; -เหตุที่สอนอริยสัจตามลําดับที่เปนอยู, ๘๖๐–๘๖๖; -
อริยสัจเปนหลักธรรมที่มุงสําหรับการสอนใหเขาใจและ

เห็นทางปฏิบัติเทียบกับปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนเนื้อหาทาง

วิชาการ, ๘๕๖–๘๕๗ 
สอบถาม, ๒๘๕, ๕๘๘, ๕๙๒, ๖๒๘ 
สอบสวน. ดู วินัย,วิมังสา; -คิดแบบสอบสวน, ๖๓๒; -

สอบสวนพระศาสดา/สอบสวนผูแสดงศรัทธา, ๕๙๘–๖๐๒ 
สอเสียด. ดู ปสุณาวาจา 
สอุปาทิเส, ฉ, ๔๒๒ 
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ๔๑๑, ดู นิพพาน เทียบอนุปาทิเสสนิ

พพานธาต;ุ -ปัญหาคํา, ๔๒๒; -มิใชที่เดียวในพระไตรปฎก, 
๓๙๓; -วิวัฒนาการยุคอรรถกถา, ๓๙๖ 

สอุปาทิเสสบุคคล(7-8-9), ๔๑๑, ๔๒๒, เทียบ อนุปาทิเสส

บุคคล; -*, ๓๙๓, ๔๑๑ 
สะดุง(ฟาผาไมสะดุง), ๗๙๘ 
สะเดาะเคราะห: -*, ๘๖๘ 
สะพาน, ๕๓๓, ๕๕๘; -*, ๗๔๘ 
สะสม, ๗๓๙, ดู ทรัพย,สังขาร 
สะอาด, ๑๓๓, ๓๘๔, ๖๐๐, ๗๑๔, ๑๐๕๗; -*, ๘๓๘ 
สักกายทิฏฐิ, ๑๔๐, ๒๒๖, ๔๐๓, ๔๑๐, ๔๑๑, ๔๑๓, ๔๒๕, 

๔๖๙, ๘๘๕, ๘๘๗, ๘๘๘, ๙๐๐; -*, ๔๗๕, ๔๙๗, ๙๙๐; -
ละได้เพราะมนสิการอริยสัจ, ๖๓๗ 

สักกายะ: -*, ๑๐๑๒ 
สักการ,สักการะ, ๕๗๓, ๘๙๔, ๘๙๙, ๙๒๙, ๕๗๖–๕๗๘ 
สัคคะ, ๖๔๘, ดู สวรรค 
สังกัปป,สังกัปปะ, ๖๙๓, ๗๐๕; -*, ๘๔๕ 
สังกัปปนานัตต์, ๒๑๐ 
สังเกต(วิธีวิทยาศาสตร), ๖๘๙ 
สังขตธรรม, ๙๘, ๑๐๔, ๑๐๖ 
สังขตธรรม(=สังขาร), ๔๙๙, ๕๐๑, ๑๐๕๕; -*, ๒๓๖, ๔๓๑ 
สังขตลักษณะ, ๖๗ 
สังขตะ, ๖๓, ๖๗, ๗๖, ๑๐๖, ๔๖๙ 
สังขาตธรรม(พระอรหันต์), ๔๗๒ 
สังขาร, ๙๖, ๙๘, ๑๐๔, ๑๐๖, ๑๑๓, ๑๑๘, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๗, 

๑๔๐, ๑๔๔, ๑๔๗; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๘๔ 
สังขาร(2นัย), ๖๓, ๓๑๓, ๓๒๘, ๓๗๖, ๓๘๐, ๓๘๑, ๔๐๐, 

๔๓๕, ๔๓๗, ๔๔๓, ๔๔๙, ๔๖๑, ๔๙๖, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๔๒, 
๕๘๓, ๖๓๓, ๖๕๑, ๖๕๖, ๖๖๗, ๖๙๒, ๗๗๑, ๗๙๓, ๘๕๔, 
๘๙๔, ๑๐๕๕, ๘๙๙–๙๐๑, ๑๑๖๐, ๖๒๖–๖๒๘, ๖๓๕–
๖๓๘, ดู ขันธ 5,ไตรลักษณ; -(ในไตรลักษณ์), ๖๓; -*, 
๔๑๐, ๔๔๘, ๕๗๑; -กรรมในระดับความหมายวาสังขาร, 
๒๔๑; -การเห็นสังขารเป็นอัตตาก็เป็นสังขาร(การใช้คําใน
ความหมายซ้อน), ๔๖๙; -ความหมายของสังขาร(ในขันธ5), 
๑๗; -ความหมายท่ีคลุมและแทนกันของสังขาร เจตนา 

และกรรม, ๒๓; -ความหมายสัมพันธระหวางสังขารกับภพ, 
๑๗๗; -คําจํากัดความและความหมายของสังขาร

(ในปฏิจจสมุปบาท), ๑๘๓, ๒๓๑; -คําจํากัดความและ

ความหมายในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๒; -ต้องรู้ทั้งส่วนดีส่วน
เสียและทางออก, ๖๔๖; -ในความหมายแคบอยางหนึ่ง 

สัตว=พระเณร ชาวบาน สังขาร=ส่ิงของเครื่องใช, ๘๓๙; -

พิจารณาสังขารในการเจริญวิปสสนา, ๔๘๗; -ไร้แก่นสารดัง
ต้นกล้วย, ๖๓๓; -สังขารทําใหคนมองเห็นประสบการณ

เดียวกันไปคนละอยาง, ๖๕๐; -สังขารท่ีเปนบุญ, ๒๕๓, ดู 
ปุญญาภิสังขาร; -สังขารในขันธ 5 กับในไตรลักษณ, ๖๘; -
สังขารในขันธ 5 กับในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗; -สังขารในขันธ 
5กับในไตรลักษณ(อ.), ๖๓; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท
, ๑๗๓, ๑๙๒ 

สังขารขันธ, ๒๘, ๔๑, ๗๐, ๑๗๒, ๑๗๔, ๑๘๗, ๒๖๔, ดู สังขาร
,ขันธ; -*, ๑๓, ๘๓๐; -ความรูที่อยูในสังขารกับที่เปนขันธ
อ่ืน, ๓๘ 

สังขารทุกข, ๘๖, ๑๓๕ 
สังขาร-ทุกข: -*, ๓๘๗ 
สังขารทุกขตา, ๑๖๑ 
สังขารทุกขตา,สังขารทุกข, ๗๙ 
สังขารธรรม, ๔๘๗, ๕๓๗, ๕๔๐, ๕๔๘, ๕๖๓, ๖๖๔, ๑๐๕๕, ดู 

สังขาร; -มองเห็นตามสภาวะเปนโลกุตรสัมมาทิฏฐ,ิ ๕๘๕ 
สังขารนิโรธ, ๔๗๔ 
สังขารปริจเฉท, ๔๗๙, ๖๓๕ 
สังขารโลก, ๘๖๓ 
สังขารสัณฐาน, ๖๕๓ 
สังขารอุปาทานขันธ์, ๘๔๕ 
สังขาราวเสสสมาบัต,ิ ๔๘๗ 
สังขารุเปกขาญาณ, ๑๑๕, ๔๘๑ 
สังเขป 4(ปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๖ 
สังคม, ๑๑๓, ๑๑๕, ๔๙๐, ๕๓๗, ๕๕๐, ๖๔๓, ๖๗๔, ๖๘๘, 

๖๙๘, ๗๑๔, ๗๓๑, ๗๕๖, ๗๖๐, ๘๐๓, ๘๖๔, ๑๐๖๘, 
๙๐๕–๙๐๗, ๕๕๔–๕๕๕, ๖๖๕–๖๖๘, ๗๒๒–๗๒๗, ๗๔๘–
๗๕๒, ดู โลก,พหูชน,สงฆ,วินัย,ศีล; - การปฏิบัติผิดใน

เรื่องฤทธ์ิและเทวดาจะทําใหเกิดผลเสียแกสังคมไดมาก/

จะตองปฏิบัติในเรื่องนี้ไมใหเสียหายแกสังคม, ๙๖๕–
๙๖๗; - ปญหาสังคมเนื่องจากตัณหา, ๙๙๘–๑๐๐๐; -*, 
๒๔๐, ๗๑๔; -กรรมชี้แนวทางของสังคม, ๒๓๙; -การ

บริโภคของภิกษุสามเณรในแงพันธะตอสังคม, ๔๐๙; -การ
ปฏิบัติผิดในเรื่องฤทธิ์และเทวดาจะทําใหเกิดผลเสียแก

สังคมไดมาก/จะตองปฏิบัติในเร่ืองนี้ไมใหเสียหายแกสังคม

, ๙๔๕, ๙๔๖, ๙๕๘; -การมีชิวิตอิสระของสมณะใหระบบ
ของสังคมครอบงําไมได/ความเปนชุมชนอิสระของสงฆใน

ทามกลางสังคม, ๔๐๙, ๗๓๘, ๗๕๒, ๘๖๗, ๙๔๓, ๕๘๑–
๕๘๓; -การศึกษาจะไดผลดีจริง ผูสอนตองเปนอิสระจาก

ระบบของสังคม(แตตนเองก็ตองฝกดีแลวดวย), ๕๘๑–



 
ดัชนี  ๑๒๙๕ 

สังขารทุกขตา,สังขารทุกข, ๗๙ 
สังขารธรรม, ๔๘๕, ๕๓๕, ๕๓๘, ๕๔๖, ๕๖๑, ๖๖๑, ๑๐๕๐, ดู 

สังขาร; -มองเห็นตามสภาวะเปนโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓ 
สังขารนิโรธ, ๔๗๒ 
สังขารปริจเฉท, ๔๗๗, ๖๓๒ 
สังขารโลก, ๘๖๐ 
สังขารสัณฐาน, ๖๕๐ 
สังขารอุปาทานขันธ,์ ๘๔๒ 
สังขาราวเสสสมาบัติ, ๔๘๕ 
สังขารุเปกขาญาณ, ๑๑๔, ๔๗๙ 
สังเขป ๔(ปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๕ 
สังคม, ๑๑๓, ๑๑๕, ๔๘๘, ๕๓๕, ๕๔๘, ๖๔๐, ๖๗๑, ๖๘๕, 

๖๙๕, ๗๑๑, ๗๒๘, ๗๕๓, ๗๕๗, ๘๐๐, ๘๖๑, ๑๐๖๓, 
๙๐๒–๙๐๔, ๕๕๒–๕๕๓, ๖๖๒–๖๖๕, ๗๑๙–๗๒๔, ๗๔๕–
๗๔๙, ดู โลก,พหูชน,สงฆ,วินัย,ศีล; - การปฏิบัติผิดใน

เรื่องฤทธ์ิและเทวดาจะทําใหเกิดผลเสียแกสังคมไดมาก/

จะตองปฏิบัติในเร่ืองนี้ไมใหเสียหายแกสังคม, ๙๖๒–
๙๖๔; - ปญหาสังคมเนื่องจากตัณหา, ๙๙๕–๙๙๗; -*, 
๒๓๙, ๗๑๑; -กรรมชี้แนวทางของสังคม, ๒๓๘; -การ

บริโภคของภิกษุสามเณรในแงพันธะตอสังคม, ๔๐๗; -การ
ปฏิบัติผิดในเรื่องฤทธิ์และเทวดาจะทําใหเกิดผลเสียแก

สังคมไดมาก/จะตองปฏิบัติในเร่ืองน้ีไมใหเสียหายแกสังคม

, ๙๔๒, ๙๔๓, ๙๕๕; -การมีชิวิตอิสระของสมณะใหระบบ
ของสังคมครอบงําไมได/ความเปนชุมชนอิสระของสงฆใน

ทามกลางสังคม, ๔๐๗, ๗๓๕, ๗๔๙, ๘๖๔, ๙๔๐, ๕๗๙–
๕๘๐; -การศึกษาจะไดผลดีจริง ผูสอนตองเปนอิสระจาก

ระบบของสังคม(แตตนเองก็ตองฝกดีแลวดวย), ๕๗๙–
๕๘๐; -การใหผลของกรรมสัมพันธกับสภาพสังคมดวย, 
๒๗๓; -คนที่พรอมที่สุดที่จะแกปญหาของสังคม, ๘๔๕; -
ความจําเปนที่ตองมีกัลยาณมิตรในสังคม, ๕๒๙, ๖๙๙; -

ความสัมพันธระหวางมนุษยสังคมและธรรมชาติ/ปจจยา

การ การปรุงแตงกัน วิวัฒนาการ/พัฒนาการของบุคคลจะ

ไปสูความเปนอิสระไดอยางไร, ๘๗๖, ๖๙๗–๗๐๑; -

ความสําคัญของทิฏฐิโดยเฉพาะระดับคานิยมตอสังคม, 
๖๙๐; -คุณคาและความหมายของแรงงานเพื่อธรรมกับเพื่อ
อาชีวะ, ๗๓๓; -คุณสมบัติด้านสังคมของบุคคล
โสดาบัน, ๘๘๓; -จริยธรรมคือประยุกตความรูกฏ

ธรรมชาติมาใชเพื่อประโยชนแกชีวิตและสังคมมนุษย, 
๕๓๔; -จะเกิดปญหาหนักแกสังคมถาไมมีทางออกสําหรับผู
ผิดหวังหรือหมดหวังจากกามสุข, ๑๐๖๕; -จึงตองกาวจาก

ปจจัยทางสังคมเขาไปถึงปจจัยภายในตัวบุคคลดวย, 
๕๘๔–๕๘๖; -เจตนารมณทางสังคมของศีล/วินัย, ๙๒๙, 
๙๑๔–๙๔๐; -ชีวิตของพระสงฆก็ตองมีความรับผิดชอบตอ
สังคม, ๙๒๑–๙๒๒, ๙๒๙–๙๓๔, ๗๙๒–๗๙๓; -ทาทีตอ

ทรัพย, ๗๕๒; -โทษของกามเกิดจากความสัมพันธผิดใน

สังคม, ๑๐๒๙, ๑๐๓๑; -ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา
ของมนุษย, ๘๗๘; -ในสังคมไทยเกากอน ประเพณีบวช

เรียนเปนการเตรียมคนเขาสูสังคมและเปนตัวอยางวินัยของ

ชาวพุทธคฤหัสถไทย, ๑๐๖๖; -ปฏิบัติธรรมใหครบถวน 

ตองใชธรรมระดับปฏิบัติการทางสังคม เชน สังคหวัตถุ 

ดวย, ๗๐๙, ๗๓๒; -ปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตร เปนที่

บุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตองโดยทางสังคม, ๖๗๖; -

ปจจัยฝายสังคม ของสัมมาทิฏฐิ, ๘๖๖, ๕๖๓–๕๘๗, ดู ปร
โตโฆสะ,กัลยาณมิตร; -ปญหาสังคมเน่ืองจากตัณหา, ๙๘๖, 
๙๙๒, ๑๐๐๘, ๑๐๑๔; -ปญหาสังคมหมดจริงดวยดับกิเลส, 
๑๐๒๓; -ผลกรรมระดับสังคม, ๒๗๐; -ผลตอสังคมจาก

พฤติกรรมและความสุขดวยตัณหากับพฤติกรรมและ

ความสุขดวยฉันทะ, ๗๙๗, ๑๐๑๕; -ผูมีฉันทะคิด

สรางสรรคสังคมอาจทําผิดพลาดไดเกิดโทษ แตถาสราง

ฉันทะแกตนในสังคมไมสําเร็จจะไมมีทางแกปญหาสังคมได

เลย, ๑๐๒๑; -ผูมีฉันทะคิดสรางสรรคสังคมอาจทํา

ผิดพลาดไดเกิดโทษ แตถาสรางฉันทะแกตนในสังคมไม

สําเร็จจะไมมีทางแกปญหาสังคมไดเลย(อ), ๑๐๑๖; -พุทธ

ศาสนาใหแกปญหาสังคมท่ีในใจจริงหรือ, ๘๗๐–๘๗๓; -

มรรคหรือระบบพุทธทั้งหมด ไมแยกตางหากจากสังคม, 
๕๒๘–๕๓๐; -ศีลเพ่ือเสริมชีวิตและสังคมท่ีดีงาม, ๗๒๘–
๗๓๒; -สติโดยคุณคาทางสังคม, ๗๖๒; -สังคมที่อยูใน

ภาวะสงครามกาม/สังคมท่ีไรศีล ๕, ๗๒๖, ๑๐๖๔–๑๐๖๕; -
สังคมประกอบดวยมนุษยท่ีมีพัฒนาการทางจิตปญญา

ระดับตาง ๆ กัน, ๘๗๒; -สังคมปจจุบันกําลังตองการ

อารยวัฒิ ๕ หรือความเปนโสดาบัน, ๙๑๑; -สังคมและ

ระบบเปนเขตรับผิดชอบของวินัย/บุคคลและจิตใจเปนเขต

รับผิดชอบพิเศษของธรรม, ๘๗๘, ๙๓๓–๙๓๗, ๕๔๖–
๕๔๘; -สังคมสงฆกับสังคมคฤหัสถมีชีวิตตางกัน, ๘๗๒; -
สันติสุขของสังคมเปนขอบเขตหรือจุดเนนของศีลธรรม 

เรื่องศีล ระบบบุญกิริยา อุภยัตถะ, ๕๓๕, ๕๓๙–๕๔๓; -

สัมมาทิฏฐิท่ีโดยสังคมและเพื่อสังคมไดแกโลกียสัมมาทิฏฐิ, 
๕๘๓, ๖๙๑–๖๙๒; -สัมมาทิฏฐิที่ทะลุสังคมไปถึงธรรมชาติ 

แกปญหาชีวิตจิตใจไดเด็ดขาด เปนอิสระจากสังคมและ

แกปญหาความทุกขของสังคมไดผลย่ังยืนแนนอนย่ิงกวา

ระดับศีลธรรม ไดแก โลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๔, ๖๙๒; -

สาระของไตรสิกขาไมจํากัดเฉพาะการปฏิบัติของบุคคล 

แตเก่ียวกับระดับชุมชนดวยโดยเฉพาะศีลระดับวินัยที่จัด

วางระเบียบสังคม โดยเริ่มจากความสัมพันธทางสังคม

ยอนเขาไปในตัวบุคคล, ๕๔๖–๕๔๘, ๕๕๒–๕๕๓; -สุขไร

อามิสชวยควบคุมและผอนปญหาจากกามสุขทําใหสังคม

รมเย็น, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -เหตุใดวินัยจึงจําเปนสําหรับสังคม
, ๖๙๘; -อธิศีลสิกขา/พัฒนาการทางสังคมชนิดที่เก้ือหนุน

พัฒนาการทางจิตปญญาดวย, ๘๗๗, ๘๖๗–๘๖๙; -อริย

สงฆเปนสังคมแมพิมพ/สงฆในฐานะสังคมแบบอยาง 



  ุ

สังคมอุดมคติ/สังคมแบบพุทธและลักษณะของสมาชิก/

บุคคลโสดาบันเปนระดับตนที่เขาสูสังคมน้ี, ๗๔๙, ๘๘๕, 
๙๓๓, ๙๕๙, ๙๐๒–๙๐๔, ๖๘๓–๖๘๔, ๘๖๕ 

สังคมนิยมน, ๒๓๙, ๒๕๔, ดู นิยาม; -กับกรรมนิยาม, ๒๗๐, 
๒๗๑; -กับพีชนิยาม, ๒๗๒; -การถือเอาประโยชนจาก

สังคมนิยมนและกรรมนิยาม, ๒๗๔ 
สังคมบัญญัต,ิ ๒๔๖, ๒๕๕, ๒๕๖ 
สังคมสงเคราะห, ๗๐๙ 
สังคมสงฆ, ๘๗๑, ดู สงฆ 
สังคหวัตถุ(๔), ๕๔๒, ๗๐๖, ๗๓๒, ๗๔๘; -*, ๕๗๖, ๖๐๔, 

๘๖๘, ๙๑๘; -ทําใหผูปกครองไดชื่อวาราชา(อ), ๖๐๔; -เปน
คุณธรรมขั้นปฏิบัติการคูกับคุณธรรมในใจคือพรหมวิหาร, 
๗๐๖, ๗๐๙; -เป็นพรหมจรรย์(อ), ๖๐๔ 

สังคหะ๔(ปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๕ 
สังคายนา, ๑๕๑, ๙๓๑; -*, ๙๒๕; -สังคายนาก็เพื่อประโยชนสุข

ของพหูชน, ๙๓๙; -สังคายนาครั้งท่ี 1, ๙๓๑; -สังคายนา

ครั้งที่ ๑-๒-๓(อ), ๙๓๑; -สังคายนาครั้งที่๑, ๘๙๘; -

สังคายนาคร้ังที่๓, ๓๒๔, ๖๖๐; -สังคายนาเปนตัวอยาง

แสดงวาพุทธศาสนาสงเสริมการคิดเตรียมการเพื่ออนาคต, 
๖๕๙ 

สังฆกรรม, ๓๖๙, ๕๖๑, ๙๓๒, ดู สงฆ,วินัย; -*, ๗๙๒; -

ตางหากจากการเคารพตามลําดับพรรษา, ๙๒๔; -พระ

อรหันตตองใสใจ, ๙๓๑; -แสดงหลักการถือสวนรวม

สําคัญ/สงฆเปนใหญ, ๙๒๒, ๙๓๐, ๙๓๒ 
สังฆคุณ(๙), ๔๑๐, ๘๓๕ 
สังฆทาน, ๙๒๘–๙๓๐ 
สังฆเภท, ๘๙๘, ๙๒๒, ๙๓๙ 
สังฆสามัคคี(ธรรมเอกเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน), ๙๒๒ 
สังฆานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙ 
สังยมะ, ๔๒๒ 
สังโยชน์(๑๐), ๑๓๙, ๓๙๘, ๔๐๑, ๔๒๙, ๔๘๒, ๖๐๑; -*, 

๔๕๐, ๔๕๘, ๙๘๗; -ลําดับการละสังโยชนในรูปของตัณหา 
มานะ ทิฏฐิ, ๒๒๕; -วาดวยสังโยชนขอที่ ๓ (สีลัพพตป

รามาส), ๔๒๑–๔๒๔; -สังโยชน ๓ ท่ีพระโสดาบันละได, 
๘๘๒, ๘๘๔; -สังโยชน์ ๓ ละได้ด้วยการมนสิการอริยสัจ, 
๖๓๔; -หัวขอสังโยชน ๑๐ และการละโดยพระอริยบุคคล, 
๔๑๑ 

สังโยชน์เบื้องต่ํา(๕), ๔๗๓ 
สังโยชนเบื้องสูง(๕): -*, ๔๗๓ 
สังวร, ๕๔, ๔๒๒, ๘๘๓, ๙๐๔, ดู ศีล; -*, ๙๒๐; -ความหมาย

ของสังวร/เปนศีลเปนตัวอธิศีล, ๕๕๔, ๕๖๒; -ความหมาย
ของสังวร/เปนศีลเปนตัวอธิศีล(อ), ๗๒๒; -สังวรเป็นอรรถ
ของวินัยและมีอวิปฏิสารเป็นอรรถ, ๖๓๙ 

สังวรปธาน, ๗๕๔–๗๕๕ 
สังวาล(นิมิต), ๘๒๐ 

สังเวค, ๖๔๘ 
สังเวควัตถุ: -*, ๘๗ 
สังเวช, ๑๒๕; -*, ๘๗; -ความหมายไมตรงแทกับในภาษาไทย

(อ), ๖๔๘, ๘๓๖; -ทําจิตใหราเริงดวยศรัทธาและสังเวชเปน
การชวยใหเกิดสมาธิ, ๘๓๖; -โพชฌงคชวยขอปฏิบัติอ่ืนให
เปนไปเพื่อสังเวช, ๘๓๗ 

สังเวชนียสถาน, ๓๙๒ 
สังเวย, ๘๖๔, ๙๕๔, ดู บวงสรวง,ออนวอน 
ส่ังสม, ๒๑๐, ๖๒๓, ๖๒๖, ๗๔๔, ๘๗๖, ๖๔๗–๖๔๘, ๖๖๔–

๖๖๖; -ในอนาคตภิกษุจะฉันของส่ังสม, ๖๕๙ 
ส่ังสอน, ๕๓๑, ๕๓๔, ๕๓๙, ๕๕๙, ๕๗๓, ๕๘๓, ๖๒๕, ๖๔๕, 

๖๕๔, ๖๕๘, ๖๘๔, ๕๖๓–๕๖๕, ดู สอน,ปรโตโฆสะ
,กัลยาณมิตร 

สังสารจักร, ๑๗๕, ๔๐๙ 
สังสารทุกข,สสารทุกข, ๗๕ 
สังสารวัฏ,สังสารวัฏฏ, ๑๐๐, ๑๗๕, ๑๘๐, ๑๙๓, ๒๒๖, ๓๓๑, 

๔๐๘, ๔๙๒, ๕๐๖, ๘๒๙, ๘๙๗, ๙๕๒, ๙๕๕, ๙๕๗, 
๑๐๐๒, ดู วัฎฎะ,ไตรวัฎฎ เทียบวิวัฎฎ; -*, ๑๘, ๓๓๒, 
๕๐๑; -กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏ, ๓๓, ๓๕, ๓๖, ๕๗; -
การใหผลของกรรม, ๓๒๑; -ความเห็นผิดวาวิญญาณดวง

เดียวกันน้ีเรรอนทองเที่ยวไป, ๕๐๖; -เจริญสูงขึ้นใน

สังสารวัฏ, ๒๘๑; -พิจารณาความยาวนานของสังสารวัฏแก
ความโกรธ, ๖๕๒ 

สังสารสุทธิกทิฏฐิ, ๘๙๗ 
สังสาระ, ๑๐๒ 
สังสาระ(เร่ร่อนเพราะไม่รู้อริยสัจ), ๘๔๖ 
สังเสวนา, ๕๗๓ 
สัจกิริยา(ตัวอยางเร่ืองจากคัมภีร), ๙๖๗–๙๖๙ 
สัจจวาจา, ๗๒๓; -*, ๗๒๓ 
สัจจะ, ๔๕, ๑๐๑, ๑๑๔, ๒๒๖, ๓๑๗, ๕๗๑, ๕๘๓, ๖๒๑, ๗๑๓, 

๘๕๓, ๙๔๐, ๑๐๐๖, ดู สัจธรรม; -*, ๔๐๑, ๕๘๔; -การหย่ังรู
และเขาถึงสัจจะ, ๕๙๔–๕๙๕; -ข้อ ๔ ในเบญจธรรม, 
๗๒๘; -ทาทีแหงการอนุรักษสัจจะ, ๕๘๙, ๕๙๓–๕๙๔; -ใน
กิจญาณ, ๘๕๖–๘๕๘; -ในคําวาอริยสัจ, ๘๔๙; -ไมพึงเอา
ศรัทธาของตนเปนเคร่ืองตัดสินสัจจะ, ๖๘๑; -ไวพจน์ของ
นิพพาน, ๓๓๘ 

สัจจานุบัติ,สัจจานุปัตต,ิ ๕๙๕; -*, ๑๐๐๖ 
สัจจานุโพธ, ๕๙๕; -*, ๕๒๓ 
สัจจานุรักษ(อนุรักษสัจจะ), ๕๘๙, ๖๘๑, ๕๙๓–๕๙๔ 
สัจจานุโลมิกญาณ, ๔๗๘, ๔๗๙; -*, ๔๖, ๖๙๓; -เปนสัมมาทิฏฐิ

แนวโลกุตระ, ๕๘๓–๕๘๔ 
สัจฉิกัตถปรมัตถ: -*, ๔๘ 
สัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๕๘ 
สัจฉิกิริยา(กิจต่อนิโรธ), ๔๘๑, ๖๓๕, ๘๕๕, ๘๕๘ 
สัจญาณ, ๘๕๖–๘๕๘ 

๑๒๙๖  พุทธธรรม 

 

สังฆทาน, ๙๓๑–๙๓๓ 
สังฆเภท, ๙๐๑, ๙๒๕, ๙๔๒ 
สังฆสามัคคี(ธรรมเอกเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน), ๙๒๕ 
สังฆานุสติ, ๘๐๘, ๘๑๐–๘๑๒ 
สังยมะ, ๔๒๔ 
สังโยชน,์ ๑๔๐ 
สังโยชน(10), ๔๐๐, ๔๐๓, ๔๓๑, ๔๘๔, ๖๐๓; -*, ๔๕๒, ๔๖๐, 

๙๙๐; -ลําดับการละสังโยชนในรูปของตัณหา มานะ ทิฏฐิ, 
๒๒๖; -วาดวยสังโยชนขอที่ 3 (สีลัพพตปรามาส), ๔๒๓–
๔๒๖; -สังโยชน 3 ที่พระโสดาบันละได, ๘๘๕, ๘๘๗; -
สังโยชน์ 3 ละได้ด้วยการมนสิการอริยสัจ, ๖๓๗; -หัวขอ

สังโยชน 10 และการละโดยพระอริยบุคคล, ๔๑๓ 
สังโยชน์เบื้องต่ํา(5), ๔๗๕ 
สังโยชนเบื้องสูง(5): -*, ๔๗๕ 
สังวร, ๕๔, ๔๒๔, ๘๘๖, ๙๐๗, ดู ศีล; -*, ๙๒๓; -ความหมาย

ของสังวร/เปนศีลเปนตัวอธิศีล, ๕๕๖, ๕๖๔; -ความหมาย
ของสังวร/เปนศีลเปนตัวอธิศีล(อ), ๗๒๕; -สังวรเป็นอรรถ
ของวินัยและมีอวิปฏิสารเป็นอรรถ, ๖๔๒ 

สังวรปธาน, ๗๕๗–๗๕๘ 
สังวาล(นิมิต), ๘๒๓ 
สังเวค, ๖๕๑ 
สังเวควัตถุ: -*, ๘๗ 
สังเวช, ๑๒๖; -*, ๘๗; -ความหมายไมตรงแทกับในภาษาไทย

(อ), ๖๕๑, ๘๓๙; -ทําจิตใหราเริงดวยศรัทธาและสังเวชเปน
การชวยใหเกิดสมาธิ, ๘๓๙; -โพชฌงคชวยขอปฏิบัติอ่ืนให
เปนไปเพื่อสังเวช, ๘๔๐ 

สังเวชนียสถาน, ๓๙๔ 
สังเวย, ๘๖๗, ๙๕๗, ดู บวงสรวง,ออนวอน 
ส่ังสม, ๒๑๑, ๖๒๖, ๖๒๙, ๗๔๗, ๘๘๐, ๖๕๐–๖๕๑, ๖๖๗–

๖๖๙; -ในอนาคตภิกษุจะฉันของสั่งสม, ๖๖๒ 
ส่ังสอน, ๕๓๓, ๕๓๖, ๕๔๑, ๕๖๑, ๕๗๕, ๕๘๕, ๖๒๘, ๖๔๘, 

๖๕๗, ๖๖๑, ๖๘๗, ๕๖๕–๕๖๗, ดู สอน,ปรโตโฆสะ
,กัลยาณมิตร 

สังสารจักร, ๑๗๖, ๔๑๑ 
สังสารทุกข,สสารทุกข, ๗๕ 
สังสารวัฎ,สังสารวัฎฎ, ๔๑๐, ๔๙๔, ๕๐๘, ๘๓๒, ๙๐๐, ๙๕๘, ดู 

วัฎฎะ,ไตรวัฎฎ เทียบวิวัฎฎ; -*, ๕๐๓ 
สังสารวัฎ,สังสารวัฏฏ, ๒๒๗ 
สังสารวัฏ, ๑๐๑ 
สังสารวัฏ,สังสารวัฎฎ, ๓๓๓; -พิจารณาความยาวนานของสัง

สารวัฎแกความโกรธ, ๖๕๕ 
สังสารวัฏ,สังสารวัฏฏ, ๑๗๖, ๑๘๑, ๑๙๔, ๙๕๕, ๙๖๐, ๑๐๐๕; 

-*, ๑๘, ๓๓๔; -กระบวนธรรมแบบสังสารวัฏ, ๓๓, ๓๕, ๓๖, 
๕๗; -การใหผลของกรรม, ๓๒๓; -ความเห็นผิดวาวัญญาณ
ดวงเดียวกันนี้เรรอนทองเที่ยวไป, ๕๐๘; -เจริญสูงขึ้นใน

สังสารวัฏ, ๒๘๒ 

สังสารสุทธิกทิฏฐิ, ๙๐๐ 
สังสาระ, ๑๐๒ 
สังสาระ(เร่ร่อนเพราะไม่รู้อริยสัจ), ๘๔๙ 
สังเสวนา, ๕๗๕ 
สัจกิริยา(ตัวอยางเร่ืองจากคัมภีร), ๙๗๐–๙๗๒ 
สัจจวาจา, ๗๒๖; -*, ๗๒๖ 
สัจจะ, ๔๕, ๑๐๒, ๑๑๕, ๒๒๗, ๓๑๙, ๕๗๓, ๕๘๖, ๖๒๔, ๗๑๖, 

๘๕๖, ๙๔๓, ๑๐๐๙, ดู สัจธรรม; -*, ๔๐๓, ๕๘๖; -การหย่ัง
รูและเขาถึงสัจจะ, ๕๙๖–๕๙๘; -ข้อ 4 ในเบญจธรรม, 
๗๓๑; -ทาทีแหงการอนุรักษสัจจะ, ๕๙๒, ๕๙๕–๕๙๗; -ใน
กิจญาณ, ๘๕๙–๘๖๑; -ในคําวาอริยสัจ, ๘๕๒; -ไมพึงเอา
ศรัทธาของตนเปนเครื่องตัดสินสัจจะ, ๖๘๔; -ไวพจน์ของ
นิพพาน, ๓๔๐ 

สัจจานโลมิกญาณ: -เปนสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ, ๕๘๖ 
สัจจานุบัติ,สัจจานุปัตต,ิ ๕๙๘; -*, ๑๐๐๙ 
สัจจานุโพธ, ๕๙๘; -*, ๕๒๕ 
สัจจานุรักษ(อนุรักษสัจจะ), ๕๙๒, ๖๘๔, ๕๙๕–๕๙๗ 
สัจจานุโลมิกญาณ, ๔๘๐, ๔๘๑; -*, ๔๖, ๖๙๖ 
สัจฉิกัตถปรมัตถ: -*, ๔๘ 
สัจฉิกาตัพพธรรม, ๘๖๑ 
สัจฉิกิริยา(กิจต่อนิโรธ), ๔๘๓, ๖๓๘, ๘๕๘, ๘๖๑ 
สัจญาณ, ๘๕๙–๘๖๑ 
สัจธรรม, ๑๐๕, ๑๒๕ 
สัจธรรม,สัจจธรรม, ๔๙, ๔๐๓, ๔๐๕, ๕๒๕, ๕๖๐, ๖๕๗, 

๗๐๗, ๗๙๘, ๘๒๗, ๘๓๔, ๘๔๑, ๘๕๕, ๘๗๙, ๘๙๒, 
๙๐๓, ๙๐๕, ๙๔๒, ๙๕๕, ๙๕๘, ๙๙๑, ๑๐๐๙, ๑๐๒๗, 
๑๐๒๘, ๑๐๓๖, ๑๐๕๒, ๙๑๐–๙๑๓, ดู สัจจะ; -*, ๕๓๐, 
๖๔๓, ๘๙๒, ๑๐๐๘; -การแกปญหาตามแนวทางแหงสัจ

ธรรม(=จริยธรรมพุทธ), ๘๖๘; -การเลาเรียนคิดเหตุผล

เก้ือกูลการรูสัจธรรมไดอยางไร, ๗๗๘; -การแสวงสัจธรรม
ของพระพุทธเจาแสดงถึงวิธีคิดแบบอริยสัจ, ๖๘๘; -คนมี

โยนิโสมนสิการฟงคนโงคนบาพูดก็หย่ังรูสัจธรรมได/ปร

โตโฆสะจึงไมพอ ตองโยนิโสมนสิการชี้ขาด, ๕๘๔, ๘๘๑; -
ในแดนแหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๘๑; -เพื่อสะดวกแก
การศึกษา แบงพุทธธรรมออกเปน สัจธรรมกับจริยธรรม, 
๑๐; -ไมสนับสนุนวิธีอภิปรัชญา, ๑๕๙; -สัจธรรมดํารงอยู

ตามธรรมดา พระพุทธเจาเพียงคนพบ, ๑๕๓, ๗๕๙, ๘๖๗; 
-สัจธรรมพุทธโยงถึงจริยธรรมเสมอ/จริยธรรมคือการ

ประยุกตความรูสัจธรรม จึงตองอาศัยความรูสัจธรรม, 
๕๐๓, ๕๓๗, ๕๓๘ 

สัญเจตนา 6, ๔๗๓ 
สัญเจตนา6: -*, ๙๘๘ 
สัญชาตญาณ, ๗๐๓ 
สัญญมะ, ๑๒๕, ๔๒๔ 
สัญญัคคะ, ๔๘๖ 



 
ดัชนี  ๑๒๙๗ 

สัจธรรม, ๑๐๕, ๑๒๔ 
สัจธรรม,สัจจธรรม, ๔๙, ๔๐๑, ๔๐๓, ๕๒๓, ๕๕๘, ๖๕๔, ๗๐๔, 

๗๙๕, ๘๒๔, ๘๓๑, ๘๓๘, ๘๕๒, ๘๗๖, ๘๘๙, ๙๐๐, ๙๐๒, 
๙๓๙, ๙๕๒, ๙๕๕, ๙๘๘, ๑๐๐๖, ๑๐๒๒, ๑๐๒๓, ๑๐๓๑, 
๑๐๔๗, ๙๐๗–๙๑๐, ดู สัจจะ; -*, ๕๒๘, ๖๔๐, ๘๘๙, 
๑๐๐๕; -การแกปญหาตามแนวทางแหงสัจธรรม(=

จริยธรรมพุทธ), ๘๖๕; -การเลาเรียนคิดเหตุผลเก้ือกูลการรู
สัจธรรมไดอยางไร, ๗๗๕; -การแสวงสัจธรรมของ

พระพุทธเจาแสดงถึงวิธีคิดแบบอริยสัจ, ๖๘๕; -คนมีโยนิโส
มนสิการฟงคนโงคนบาพูดก็หย่ังรูสัจธรรมได/ปรโตโฆสะ

จึงไมพอ ตองโยนิโสมนสิการชี้ขาด, ๕๘๒, ๘๗๘; -ในแดน
แหงกิจกรรมทางจิตปญญา, ๘๗๘; -เพื่อสะดวกแก

การศึกษา แบงพุทธธรรมออกเปน สัจธรรมกับจริยธรรม, 
๑๐; -ไมสนับสนุนวิธีอภิปรัชญา, ๑๕๘; -สัจธรรมดํารงอยู
ตามธรรมดา พระพุทธเจาเพียงคนพบ, ๑๕๒, ๗๕๖, ๘๖๔; 
-สัจธรรมพุทธโยงถึงจริยธรรมเสมอ/จริยธรรมคือการ

ประยุกตความรูสัจธรรม จึงตองอาศัยความรูสัจธรรม, 
๕๐๑, ๕๓๕, ๕๓๖ 

สัญเจตนา ๖, ๔๗๑; -*, ๙๘๕ 
สัญชาตญาณ, ๗๐๐ 
สัญญมะ, ๑๒๔, ๔๒๒ 
สัญญัคคะ, ๔๘๔ 
สัญญา, ๘๐, ๑๑๘, ๑๒๖, ๑๓๙, ๑๗๑, ๓๑๑, ๓๗๑, ๓๙๕, 

๔๓๓, ๔๔๓, ๔๖๓, ๔๗๒, ๔๗๕, ๔๘๔, ๔๘๕, ๔๙๘, ๕๐๗, 
๕๑๓, ๕๘๑, ๖๓๐, ๖๘๙, ๗๖๘, ๗๙๐, ๘๒๒, ๘๓๗, 
๑๐๒๑, ๑๐๒๕, ๘๙๖–๘๙๗, ๑๐๔๘–๑๐๔๙, ๖๓๒–๖๓๔, 
ดู ขันธ ๕; -*, ๔๐๘, ๔๓๕, ๔๔๔, ๔๗๔; -ความแตกตาง
ระหวางสัญญากับสติ, ๑๙; -ความหมายในฐานะขันธหน่ึง, 
๑๔; -ต้องรู้ทั้งคุณโทษและทางออกของสัญญา, ๖๔๓; -ใน
ฐานะความรูประเภทหน่ึง, ๔๐; -ในสมถะ, ๗๗๖; -ปฏิภาค
นิมิตเกิดจากสัญญา, ๗๘๐, ๘๑๑; -เปนปทัฏฐานของสติ, 
๗๖๓; -มีในฌาน, ๘๒๗; -ระวังความสับสนระหวางสัญญา
กับบัญญัติวาสัญญา, ๔๑, ๓๑๔; -สัญญา๒ระดับ, ๑๕, ๒๓, 
๓๕, ๓๗, ๔๐, ๔๓; -สัญญา๖-๑๐, ๔๗๑, ๗๕๕, ๘๓๗; -
สัญญา๖-๑๐(อ), ๘๐๖, ๙๘๕; -สัญญาในฐานะความรู

ประเภทหนึ่ง, ๓๗; -สัญญาไร้แก่นสารดังพยับแดด, ๖๓๐; -
สัญญาแหงความไมยึดม่ัน, ๔๙๔; -อสุภะในบาลีเดิมเรียก

สัญญาตาง ๆ และมีเพียง ๕-๖(อ), ๘๐๕; -อินทรียบกพรอง
สัญญาวิปริตตอสุขทุกข, ๑๐๓๒ 

สัญญาขันธ, ๔๑, ๑๗๑, ๑๗๓, ๑๘๖, ๒๖๓, ดู สัญญา,ขันธ; -*, 
๑๓ 

สัญญานานัตต์, ๒๐๙ 
สัญญาประชาคม, ๒๕๗ 
สัญญาภพ, ๑๗๒ 
สัญญามนสิการ, ๔๕๒ 

สัญญามัย, ๕๙๓ 
สัญญาวิปริต, ๑๐๓๒; -*, ๔๖ 
สัญญาวิวัฏฏ: -*, ๓๖๘ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ, ๔๑๒, ๔๓๔, ๔๔๒, ๔๕๐, ๔๕๓, ๔๕๘, 

๔๘๓, ๔๙๐, ๑๐๓๖, ๑๐๕๗, ๑๐๔๘–๑๐๕๐, ดู นิโรธ

สมาบัติ,สมาบัติ,วิโมกข,อนุปพพวิหาร; -*, ๔๓๕, ๔๕๔; -
เข้าถึงด้วยอานาปานสติสมาธิก็ได้, ๘๑๓; -ตรัสรูในน้ันได

หรือไม, ๔๕๓; -เปนตทังคนิพพานอยางหนึ่ง, ๔๐๐; -เปน
สมาบัติจําพวกเสวยผล, ๔๘๔, ๔๘๕; -เปนสมาบัติแตไม

เปนสมาธ,ิ ๔๘๕; -เปนสุขแตไมเปนเวทนา, ๑๐๔๘–๑๐๔๙; 
-ผูท่ีจะเขาได, ๘๒๒; -ผูที่จะเขาได(อ), ๔๕๐ 

สัญญาสมาบัต,ิ ๔๔๔, ๔๘๔ 
สัญญาอยางยอด(สัญญัคคะ): -*, ๓๗ 
สัญญาอุปาทานขันธ์, ๘๔๒ 
สัญญี, ๒๒๖ 
สัญโญชน,์ ๖๗๔, ๗๖๖, ดู สังโยชน 
สัณหวาจา, ๗๒๓ 
สัตตรัตนะ, ๙๑๒ 
สัตตวณิชชา: -*, ๗๒๓ 
สัตตสัญญา, ๑๐๒ 
สัตตาวาส ๙: -*, ๒๘๐, ๔๗๔ 
สัตถวณิชชา: -*, ๗๒๓ 
สัตถุศาสน: -*, ๔๗ 
สัตบุรุษ, ๑๓๖, ๕๖๕, ๕๘๖, ๖๓๓, ๖๙๑, ๘๘๙, ๘๙๓, ๙๐๑, 

๙๐๖, ๕๑๙–๕๒๒, ๖๘๐–๖๘๓, ดู เสวนาสัตบุรุษ,
กัลยาณมิตร,บัณฑิต; -*, ๗๕๒, ๘๘๗; -การคบหาสัตบุรุษ, 
๕๖๕; -การปฏิบัติต่อทรัพย์, ๗๓๘; -ใครบางเปนสัตบุรุษ, 
๙๑๓; -ใครบางเปนสัตบุรุษ(อ), ๕๖๕; -สัทธานุสารีพ้นภาวะ
ปุถุชนเข้าสู่ภูมิแห่งสัตบุรุษ, ๔๗๑; -สัปปุริสธรรม ๗, ๕๖๙–
๕๗๐; -สัปปุริสธรรม ๘-๑๐ และลักษณะอยางอ่ืน ๆ, 
๕๖๘–๕๗๒ 

สัตย์, ๗๑๓, ดู สัจจะ 
สัตว, ๕๒, ๘๖, ๑๒๔, ๑๔๖, ๒๓๑, ๕๙๙, ๖๓๐, ๗๒๙, ๑๐๐๒, 

๑๐๒๙, ๘๙๖–๘๙๗; -*, ๔๖๙; -คติของสัตว(คน)สกทาคามี

, ๖๗๐–๖๗๑; -ความหมายของสัตวเอาคนเปนหลักคือ

หมายถึงคนกอนสัตวอ่ืนๆ(อ.), ๒๔๒; -ในเรื่องปาณาติบาต, 
๗๒๖–๗๒๗; -พระอรหันต์มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง, ๓๙๙; -
มนุษยเปนสัตวเหนือศาสตร, ๗๓๕; -สัตว=ตถาคต; -*, 
๒๐๖; -สัตว=ตถาคต(อ), ๙๐๙; -สัตว=พระและชาวบาน, 
๘๓๖; -สัตว์กับการปฏิบัติต่อทรัพย์, ๗๓๘; -สัตว์ทั้งหลาย
กับอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะในโลก, ๖๔๓; -สัตว์
ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน/เป็นไปเพราะกรรม, ๒๘๒, 
๓๑๖, ๓๑๙; -สัตว์ทั้งหลายยากที่จะเข้าใจธรรม, ๓๓๕; -
สัตว์ที่จะเกิด(คันธัพพะ), ๑๐๒๖; -สัตว์บริสุทธิ์ด้วยอะไร, 
๗๔๔; -สัตวเปนอารมณของเมตตาและของอัปปมัญญา
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ทั้งหมด, ๘๑๒, ๑๐๐๔; -สัตว์พ้นทุกข์ด้วยอาศัย
พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร, ๕๖๖; -สัตวหลังจากตายมี

หรือไมเปนอยางไร, ๒๐๖, ๘๔๗ 
สัตวดิรัจฉาน, ๘๖, ดู ดิรัจฉาน; -มีมนสิการแตไมมีปญญา, 

๖๒๓ 
สัตวนรก, ๘๖ 
สัตว์บก(อุปมา), ๖๐๓; -*, ๘๓๒ 
สัตวบุคคล, ๖๕๓, ๖๒๗–๖๓๐, ดู สัตว,บุคคล; -เมตตาตอสัตว

บุคคลแตฉันทะตอส่ิงอ่ืน ๆ, ๑๐๑๘; -แยกแยะออกเปน

นามรูปหรือขันธ ๕, ๖๖๑ 
สัตวราย, ๖๕๗ 
สัตว์เลี้ยง, ๑๔๔ 
สัตว์เลื้อยคลาน, ๖๔๖ 
สัตวโลก(กรุณา), ๘๖๒ 
สัททฉันทะ, ๙๗๙ 
สัททตัณหา, ๑๗๒; -*, ๙๗๙ 
สัททสัญเจตนา, ๒๗ 
สัททสัญญา, ๒๖, ๓๗ 
สัททะ, ๒๖, ๓๐, ๒๖๔, ดู เสียง; -*, ๓๔ 
สัททัตถะ, ๖๙ 
สัทธรรม, ๑๒๕, ๑๕๒, ๒๔๔, ๕๗๗, ๕๘๖, ๖๘๙, ๘๓๕, ๘๘๙, 

๘๙๙, ๙๒๒, ๙๓๙, ๕๑๙–๕๒๒, ๖๘๐–๖๘๓, ดู สดับ

สัทธรรม,สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมัสสวนะ; -*, ๕๘๔; -
กัลยาณมิตร/โยนิโสมนสิการ/อัปปมาท ช่วยให้สัทธรรม
ดํารงมั่นไม่อันตรธาน, ๕๖๖, ๖๒๐, ๗๕๙–๗๖๑; -ธรรม ๕ 
ที่ทําให้สัทธรรมอันตรธานหรือไม่, ๖๓๗; -สัทธรรม๗, 
๘๙๒; -เสื่อมจากสัทธรรมเพราะติดบุคคล, ๖๐๐ 

สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมัสสวนะ, ๙๐๑, ๕๘๕–๕๘๗, ๖๘๒–
๖๘๓, ดู สดับสัทธรรม; -*, ๕๘๔ 

สัทธา, ๔๘๑, ดู ศรัทธา; -*, ๔๒๗, ๕๘๔, ๑๐๐๖ 
สัทธาจริต, ๘๐๗–๘๐๙ 
สัทธาธิมุต,สัทธาธิมุตต: -*, ๔๑๗, ๔๑๙ 
สัทธานุสารี, ๔๗๑, ๖๐๑, ๘๒๙, ๘๘๖, ๙๐๑, ดู โสดาบัน 
สัทธาวิมุต. เทียบ สัทธาธิมุต; -*, ๔๑๙ 
สัทธาสัมปทา, ๗๔๒, ๘๙๔; -*, ๕๘๗ 
สัทธินทรีย, ๔๑๘, ๔๗๐, ๖๐๒–๖๐๖, ๘๒๘–๘๒๙, ๘๓๒–

๘๓๓, ดู ศรัทธา; -*, ๘๙๔ 
สันโดษ, ๑๑๕, ๑๑๗, ๑๕๐, ๖๗๒, ๗๓๕, ๗๔๙, ๙๔๖; -*, 

๔๓๖, ๙๓๑; -กรณีที่คนสันโดษด้วยภรรยาของตนกับคน
ถือเป็นพรหมจารีมีคติเสมอกัน, ๖๗๐; -ความไม่สันโดษใน
กุศลธรรม, ๗๕๕; -ความไมสันโดษในกุศลธรรม(อ), ๙๘๗; 
-ความสันโดษดวยภรรยาของตน. ดู สทารสันโดษ; -ตัณหา
ทําใหเสียสันโดษ, ๙๗๗; -เหตุใหเขาใจเขวในเรื่องความ

สันโดษ, ๕๓๒ 
สันตเจโตวิมุตต,ิ ๔๓๒, ๔๓๓ 

สันตต,ิ ๔๑, ๗๑; -*, ๓๔, ๑๐๕๔ 
สันตมุนี(พระพุทธเจ้า), ๓๑๘, ๖๕๕ 
สันตวิโมกข, ๔๕๔ 
สันตะ(นิพพาน/พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๓, ๕๐๕ 
สันติ(นิพพาน), ๑๕๑, ๓๒๕, ๓๓๒, ๓๓๗, ๓๙๗, ๕๓๖ 
สันติบท, ๔๗๙ 
สันติสุข, ๕๓๕, ๑๐๓๒ 
สันตุฏฐะ(พระอรหันต), ๓๗๓ 
สันถวะ(ภิกษุเกิดสันถวะในบาน): -*, ๕๗๘ 
สันทิฏฐิกนิพพาน, ๔๐๐ 
สันทิฏฐิกะ(นิพพาน), ๓๘๗, ๓๘๙ 
สันนิธิฉันทะ: -*, ๙๘๗ 
สันสกฤต, ๑๑๐, ๔๐๕, ๕๓๓ 
สับสน, ๖๒๖, ๖๖๓, ๖๗๒ 
สัปปายะ, ๘๑๐, ๘๒๐; -*, ๘๑๑, ๘๖๙ 
สัปปีติกสุข,สัปปีติการัมมณสุข, ๑๐๖๗ 
สัปปุริสชน, ๘๙๕, ๙๑๓ 
สัปปุริสทาน: -*, ๙๐๖ 
สัปปุริสธรรม, ๑๓๖, ๖๓๓, ๘๘๙, ๘๙๕, ๙๑๓, ๖๓๖–๖๓๗; -

สัปปุริสธรรม ๗, ๕๖๙–๕๗๐; -สัปปุริสธรรม๘-๑๐(อ), ๕๖๙ 
สัปปุริสสังเสวะ, ๙๐๑, ๖๘๒–๖๘๓, ดู เสวนาสัตบุรุษ; -*, ๕๖๕, 

๕๘๔, ๕๘๕ 
สัปปุริสเสวนา: -*, ๕๖๕ 
สัปปุริสูปนิสสยะ,สัปปุริสูปสังเสวะ: -*, ๕๖๕ 
สัปปุริสูปสสยะ, ๒๗๑; -*, ๕๖๕ 
สัปปุรุษ. ดู สัตบุรุษ,สัปปุริส 
สัปเหร่อ, ๗๔๕ 
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก, ๒๗ 
สัพพภูตานุกัมปกะ, ๓๖๕ 
สัพพัญูพุทธเจา: -*, ๕๓๐ 
สัพพัตถิกทิฏฐิ,สัพพัตถิกวาท, ๖๖๐ 
สัมปชัญญะ, ๑๓๙, ๑๙๐, ๓๙๓, ๓๙๗, ๔๑๗, ๔๖๘, ๖๗๓, 

๗๕๘, ๗๗๖, ๘๓๕, ๑๐๖๒, ๗๔๔–๗๔๕, ๗๖๔–๗๖๖, ดู 
สติสัมปชัญญะ; -*, ๖๒๕, ๘๑๗; -ความหมายและหนาที่, 
๗๖๙, ๗๗๑; -แงเขาใจผิด, ๗๖๙–๗๗๐; -เปนปญญาอยาง
หน่ึง, ๗๗๕; -เปนองคฌาน(อ), ๘๒๖; -องคธรรมรวมในสติ
ปฏฐาน, ๗๖๖–๗๖๘; -อานาปานสติเป็นไปเพื่อสัมปชัญญะ, 
๘๑๔ 

สัมปชาโน, ๔๑๗, ๗๖๖–๗๖๗ 
สัมปทา๔: -*, ๘๙๔ 
สัมปทา๕, ๘๘๗, ๙๐๒; -*, ๘๙๔, ๘๙๕ 
สัมปยุต, ๒๒๖ 
สัมปยุตธรรม, ๘๒๗ 
สัมปรายภพ, ๗๒๘ 
สัมปรายเวทนียะ, ๓๒๔ 

๑๒๙๘  พุทธธรรม 

 

สัทธรรม, ๑๒๖, ๑๕๓, ๒๔๕, ๕๗๙, ๕๘๘, ๕๘๙, ๖๙๒, ๘๓๘, 
๘๙๒, ๙๐๒, ๙๒๕, ๙๔๒, ๕๒๑–๕๒๔, ๖๘๓–๖๘๖, ดู 

สดับสัทธรรม,สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมัสสวนะ; -*, ๕๘๗; -
กัลยาณมิตร/โยนิโสมนสิการ/อัปปมาท ช่วยให้สัทธรรม
ดํารงมั่นไม่อันตรธาน, ๕๖๘, ๖๒๓, ๗๖๒–๗๖๔; -ธรรม 5 
ที่ทําให้สัทธรรมอันตรธานหรือไม่, ๖๔๐; -สัทธรรม7, ๘๙๕; 
-เสื่อมจากสัทธรรมเพราะติดบุคคล, ๖๐๒ 

สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมสวนะ, ๙๐๔ 
สัทธรรมสวนะ,สัทธัมมัสสวนะ, ๕๘๘–๕๘๙, ๖๘๕–๖๘๖, ดู 

สดับสัทธรรม; -*, ๕๘๖ 
สัทธา, ๔๘๓, ดู ศรัทธา; -*, ๔๒๙, ๕๘๖, ๑๐๐๙ 
สัทธาจริต, ๘๑๐–๘๑๒ 
สัทธาธิมุต,สัทธาธิมุตต: -*, ๔๑๙, ๔๒๑ 
สัทธานุสารี, ๔๗๓ 
สัทธานุสารี, ๖๐๓, ๘๓๒, ๘๘๙, ๙๐๔, ดู โสดาบัน 
สัทธาวิมุต. เทียบ สัทธาธิมุต; -*, ๔๒๑ 
สัทธาสัมปทา, ๗๔๕, ๘๙๗; -*, ๕๙๐ 
สัทธินทรีย, ๔๒๐, ๔๗๒, ๖๐๕–๖๐๙, ๘๓๑–๘๓๒, ๘๓๕–

๘๓๖, ดู ศรัทธา; -*, ๘๙๗ 
สันโดษ, ๑๑๕, ๑๑๘, ๑๕๑, ๖๗๕, ๗๓๘, ๗๕๒, ๙๔๙; -*, 

๔๓๘, ๙๓๔; -กรณีที่คนสันโดษด้วยภรรยาของตนกับคน
ถือเป็นพรหมจารีมีคติเสมอกัน, ๖๗๓; -ความไม่สันโดษใน
กุศลธรรม, ๗๕๘; -ความไมสันโดษในกุศลธรรม(อ), ๙๙๐; -
ความสันโดษดวยภรรยาของตน. ดู สทารสันโดษ; -ตัณหา
ทําใหเสียสันโดษ, ๙๘๐; -เหตุใหเขาใจเขวในเร่ืองความ

สันโดษ, ๕๓๔ 
สันตเจโตวิมุตต,ิ ๔๓๔, ๔๓๕ 
สันตต,ิ ๔๑, ๗๑; -*, ๓๔, ๑๐๕๙ 
สันตมุนี(พระพุทธเจ้า), ๓๒๐, ๖๕๘ 
สันตวิโมกข, ๔๕๖ 
สันตะ(นิพพาน/พระอรหันต), ๒๔๙, ๓๗๕, ๕๐๗ 
สันติ, ๑๕๒ 
สันติ(=นิพพาน), ๓๓๔ 
สันติ(นิพพาน), จ, ๓๒๗, ๓๓๙, ๓๙๙, ๕๓๘ 
สันติบท, ๔๘๑ 
สันติสุข, ๕๓๗, ๑๐๓๗ 
สันตุฏฐะ(พระอรหันต), ๓๗๕ 
สันถวะ(ภิกษุเกิดสันถวะในบาน): -*, ๕๘๐ 
สันทิฏฐิกนิพพาน, ๔๐๒ 
สันทิฏฐิกะ(นิพพาน), ๓๘๙, ๓๙๑ 
สันนิธิฉันทะ: -*, ๙๙๐ 
สันสกฤต, ๑๑๐, ๔๐๗, ๕๓๕ 
สับสน, ๖๒๙, ๖๖๖, ๖๗๕ 
สัปปายะ, ๘๑๓, ๘๒๓; -*, ๘๑๔, ๘๗๒ 
สัปปีติกสุข,สัปปีติการัมมณสุข, ๑๐๗๒ 
สัปปุริสชน, ๘๙๘, ๙๑๖ 

สัปปุริสทาน: -*, ๙๐๙ 
สัปปุริสธรรม, ๑๓๗, ๖๓๖, ๘๙๒, ๘๙๘, ๙๑๖, ๖๓๙–๖๔๐; -

สัปปุริสธรรม 7, ๕๗๑–๕๗๒; -สัปปุริสธรรม8-10(อ), ๕๗๑ 
สัปปุริสสังเสวะ, ๙๐๔, ๖๘๕–๖๘๖, ดู เสวนาสัตบุรุษ; -*, ๕๖๗, 

๕๘๖, ๕๘๘ 
สัปปุริสเสวนา: -*, ๕๖๗ 
สัปปุริสูปนิสสยะ,สัปปุริสูปสังเสวะ: -*, ๕๖๗ 
สัปปุริสูปสสยะ, ๒๗๒; -*, ๕๖๗ 
สัปปุรุษ. ดู สัตบุรุษ,สัปปุริส 
สัปเหร่อ, ๗๔๘ 
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก, ๒๗ 
สัพพภูตานุกัมปกะ, ๓๖๗ 
สัพพัญูพุทธเจา: -*, ๕๓๒ 
สัพพัตถิกทิฏฐิ,สัพพัตถิกวาท, ๖๖๓ 
สัมปชัญญะ, ๑๔๐, ๑๙๑, ๓๙๕, ๓๙๙, ๔๑๙, ๔๗๐, ๖๗๖, 

๗๖๑, ๗๗๙, ๘๓๘, ๑๐๖๗, ๗๔๗–๗๔๘, ๗๖๗–๗๖๙, ดู 
สติสัมปชัญญะ; -*, ๖๒๘, ๘๒๐; -ความหมายและหนาที่, 
๗๗๒, ๗๗๔; -แงเขาใจผิด, ๗๗๒–๗๗๓; -เปนปญญา

อยางหนึ่ง, ๗๗๘; -เปนองคฌาน(อ), ๘๒๙; -องคธรรมรวม
ในสติปฏฐาน, ๗๖๙–๗๗๑; -อานาปานสติเป็นไปเพื่อ
สัมปชัญญะ, ๘๑๗ 

สัมปชาโน, ๔๑๙, ๗๖๙–๗๗๐ 
สัมปทา4: -*, ๘๙๗ 
สัมปทา5, ๘๙๐, ๙๐๕; -*, ๘๙๗, ๘๙๘ 
สัมปยุต, ๒๒๗ 
สัมปยุตธรรม, ๘๓๐ 
สัมปรายภพ, ๗๓๑ 
สัมปรายเวทนีย, ๓๒๖ 
สัมปรายะ, ๔๒๒ 
สัมปรายิกะ, ๓๘๙, เทียบ ทิฏฐธัมมิกะ 
สัมปรายิกัตถ, ๖๔๓ 
สัมปรายิกัตถะ, ๑๑๓, ๔๒๒, ๔๙๔, ๕๓๗, ๕๗๔, ๕๗๗, ๗๖๔, 

๕๓๘–๕๔๕, ๗๔๔–๗๔๕, เทียบ ทิฏฐธัมมิกัตถะ; -*, ๕๙๐; 
-กัลยาณมิตรสําหรับชาวบานเนนประโยชนถึงข้ันนี้, ๕๗๑; -

ความหมาย/ในบาลีช้ันเดิม คลุมถึงปรมัตถะดวย, ๕๓๘–
๕๔๐; -ประโยชนของฉันทะระดับสัมปรายิกัตถะ(อ), ๑๐๑๙, 
๑๐๒๐; -เปนเขตของกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๖; -

หลักธรรมเพื่อบรรลุสัมปรายิกัตถะ, ๕๔๐–๕๔๑; -อยาง

นอย ชีวิตควรบรรลุถึงประโยชนขั้นน้ี, ๕๔๐ 
สัมปสาท(องคฌาน): -*, ๘๒๙ 
สัมปตตคาหิกะ: -*, ๔๓ 
สัมปตตวิสยัคคาหิกะ: -*, ๔๓ 
สัมปันนกุศล, ๓๔๕ 
สัมผัปปลาป, ๒๑๒, ๒๔๓, ๒๙๑, ๗๑๕, ๗๒๖–๗๒๗ 



 
ดัชนี  ๑๒๙๙ 

สัมปรายะ, ๔๒๐ 
สัมปรายิกะ, ๓๘๗, เทียบ ทิฏฐธัมมิกะ 
สัมปรายิกัตถะ, ๑๑๓, ๔๒๐, ๔๙๒, ๕๓๕, ๕๗๒, ๕๗๕, ๖๔๐, 

๗๖๑, ๕๓๖–๕๔๓, ๗๔๑–๗๔๒, เทียบ ทิฏฐธัมมิกัตถะ; -*, 
๕๘๗; -กัลยาณมิตรสําหรับชาวบานเนนประโยชนถึงข้ันนี้, 
๕๖๙; -ความหมาย/ในบาลีช้ันเดิม คลุมถึงปรมัตถะดวย, 
๕๓๖–๕๓๘; -ประโยชนของฉันทะระดับสัมปรายิกัตถะ(อ), 
๑๐๑๖, ๑๐๑๗; -เปนเขตของกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓; 
-หลักธรรมเพ่ือบรรลุสัมปรายิกัตถะ, ๕๓๘–๕๓๙; -อยาง

นอย ชีวิตควรบรรลุถึงประโยชนขั้นน้ี, ๕๓๘ 
สัมปสาท(องคฌาน): -*, ๘๒๖ 
สัมปตตคาหิกะ: -*, ๔๓ 
สัมปตตวิสยัคคาหิกะ: -*, ๔๓ 
สัมปันนกุศล, ๓๔๓ 
สัมผัปปลาป, ๒๑๑, ๒๔๒, ๒๘๙, ๗๑๒, ๗๒๓–๗๒๔ 
สัมผัส, ๖๔๗, ดู ผัสสะ; -*, ๑๐๓๒; -สัมผัส๖, ๔๗๑; -*, ๙๘๕; 

-สัมผัสธรรมด้วยนามกาย, ๔๗๐; -สัมผัสธรรมด้วยวิมุตติ, 
๘๔๓; -สัมผัสประจักษ์กับตัว, ๘๒๙ 

สัมผัสกาย(นางแกว), ๑๐๒๗ 
สัมพัทธ(คุณโทษ), ๖๔๕ 
สัมพันธ, ๕๓๕, ๕๘๗, ๖๒๒, ๖๒๘, ๖๓๑, ๖๓๕, ๖๗๒, ๙๐๓, 

๑๐๖๔; -กัลยาณมิตรชี้แนะความสัมพันธกับองคที่สาม, 
๕๘๕; -ความคิดขาดสัมพันธ=ขาดโยนิโสมนสิการ, ๖๒๖; -
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมและความสัมพันธระหวาง

มนุษยเปนเรื่องของศีล/วินัย, ๘๗๘, ๙๑๔, ๘๖๙; -

ความสัมพันธทางสังคมที่กอโทษจากกาม, ๑๐๓๑; -

ความสัมพันธท่ีถูกและผิดกับสภาพแวดลอม, ๘๖๐; -

ความสัมพันธในปจจยาการแหงกรรมระดับจิตใจ, ๘๗๗; -
ความสัมพันธระหวางธรรมกับวินัย, ๘๗๘; -ความสัมพันธ
ระหวางพระสงฆกับชาวบาน, ๕๗๗–๕๗๘; -ความสัมพันธ
ระหวางพระสงฆกับชาวบาน(อ), ๗๙๒; -ความสัมพันธแหง
เหตุปจจัย, ๕๖๓, ๕๘๓; -ปฏิบัติธรรมตองรูความสัมพันธ
ระหวางธรรมตาง ๆ อรรถธรรมสัมพันธ, ๕๓๒, ๖๓๖–
๖๓๗, ๖๓๖–๖๔๑; -วิธีสัมพันธกับเทวดากอนพุทธกาลโทษ 

และวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง, ๙๕๔–๙๕๙; -วิภัชชวาทแบบ

จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย, ๖๖๑–๖๖๓; -

สังคมคฤหัสถเนนความสัมพันธทางสังคม, ๘๗๒ 
สัมพาธะ: -*, ๑๐๔๗ 
สัมโพธิ, ๘๒, ๔๖๒, ๖๐๑, ๘๑๔, ๑๐๕๙, ๖๔๒–๖๔๔ 
สัมโพธิสุข, ๑๐๓๔ 
สัมภเวสี(อโยนิโสมนสิการทําใหจับความหมายผิด): -*, ๖๒๓ 
สัมภาระ(องคของการละเมิดศีล), ๗๒๖ 
สัมมทัญญาวิมุตต์, ๓๔๓ 
สัมมสนญาณ, ๔๗๘, ๖๓๒; -*, ๔๘๐ 
สัมมัตตนิยาม, ๓๗๔, ๔๗๑ 

สัมมัตตะ๑๐, ๘๙๒; -*, ๕๕๖; -เปนสัปปุริสธรรม(อ), ๕๖๙; -
เปนอริยธรรม, ๙๑๓ 

สัมมัปปธาน(๔), ๒๕๑, ๔๖๗, ๗๕๕, ๘๒๔, ๘๒๘, ๘๓๕, ดู 
วิริยะ,เพียร; -*, ๔๖๓, ๘๓๙, ๑๐๑๐ 

สัมมา, ๕๕๒, ๖๙๐ 
สัมมากัมมันตเจตสิก, ๒๗ 
สัมมากัมมันตะ, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๕, ๕๕๒, ๕๕๔, ๕๖๑, 

๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๓๙, ๘๘๙, ๙๑๗, ๕๔๔–๕๔๖, ๗๑๐–
๗๔๗, ดู อธิศีลสิกขา,ศีล; -*, ๔๗๑; -การงาน(อ), ๗๔๔; -
ขอความทั่วไปและความหมาย, ๗๒๓, ๗๑๐–๗๑๔; -ใน

อธิศีลสิกขา, ๘๖๘; -ผังแสดงความสัมพันธกับสัมมาสัง

กัปปและโยนิโสมนสิการ, ๗๐๕; -แสดงสังคหวัตถุซ่ึง

สัมพันธกับพรหมวิหารในฝายสัมมาสังกัปป, ๗๐๖, ๗๐๙ 
สัมมาชีพ, ๘๗๗, ดู อาชีวะ,สัมมาอาชีวะ; -*, ๘๘๓, ๙๑๗; -

ความหมายทางธรรม, ๗๓๒–๗๓๖ 
สัมมาญาณ, ๕๕๖, ๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๙๒, ๙๑๓, ๕๕๘; -*, 

๔๗๑, ๕๘๔; -หมายถึงองคธรรมใด(อ), ๕๕๖ 
สัมมาทัศนะ: -เกี่ยวกับกรรม(อ.), ๓๑๔ 
สัมมาทัศนะ,สัมมาทัสสนะ, ๔๗๗, ๖๓๒, ๘๘๙; -มีนิพพิทาเป็น

อรรถ, ๖๓๙ 
สัมมาทิฏฐิ, ๔๗, ๕๕, ๒๘๙, ๔๔๗, ๔๕๙, ๔๘๗, ๔๘๙, ๕๑๕, 

๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๘, ๕๓๐, ๕๓๒, ๕๔๐, ๕๔๑, ๕๕๑, ๕๕๔, 
๕๖๕, ๖๓๘, ๖๗๕, ๖๘๖, ๗๐๙, ๗๑๒, ๗๔๕, ๗๖๑, ๘๐๒, 
๘๖๘, ๘๘๙, ๘๙๗, ๕๒๔–๕๒๕, ๕๔๔–๕๔๖, ๘๔๙–๘๕๐; 
-*, ๔๗๑, ๘๘๔, ๙๑๐; -ความสัมพันธรวมงานกับสัมมาสัง
กัปป/องคประกอบที่ชวยหนุน/โยงถึงโยนิโสมนสิการ , 
๗๐๑, ๗๐๓, ๗๐๕–๗๐๗; -ความสัมพันธรวมงานกับ

สัมมาสังกัปป/องคประกอบที่ชวยหนุน/โยงถึงโยนิโส

มนสิการ(อ), ๕๕๒; -ความสําคัญในการศึกษา, ๖๙๔–๗๐๒; 
-ความสําคัญอยางย่ิงของสัมมาทิฏฐิ/เหตุที่เปนองคมรรค

ขอแรก/ความเปนหัวหนาองคมรรค/เปนองคมรรคยืน

ประจําตองใชตลอด, ๕๑๕, ๕๕๑, ๗๕๕, ๘๓๘, ๘๖๖, 
๕๒๕–๕๒๘, ๕๕๖, ๖๘๗–๖๘๘, ๖๘๖–๗๐๒; -ความหมาย
ของสัมมาทิฏฐิในฐานะจุดต้ังตนของการฝกตามสิกขา ๓, 
๘๖๙; -ความหมายในฐานะสัมมาทิฏฐิ ๒ ระดับ คือ โลกีย

สัมมาทิฏฐิและโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๒๘๒, ๕๕๗, ๖๘๙, 
๘๗๘, ๕๘๒–๕๘๔, ๖๙๑–๖๙๓; -คําจํากัดและความหมาย
(=เข้าใจมัชเฌนธรรม คือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ กุศล
อกุศลและมูลไตรลักษณ์หรือความเห็นของผู้รู้เห็นตามเป็น
จริงในการรับรู้ทั้งหมด), ๘๔๑, ๖๘๗–๖๘๙; -คําจํากัดและ
ความหมาย(=เข้าใจมัชเฌนธรรมคือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ 
กุศลอกุศลและมูลไตรลักษณ์หรือความเห็นของผู้รู้เห็นตาม
เป็นจริงในการรับรู้ทั้งหมด, ๒๐๑; -ฐานะและบทบาทของ

ศรัทธาในแงเก่ียวกับสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๘, ๖๘๒; -ปจจัย ๒ 

อยางแหงสัมมาทิฏฐิ, ๖๒๓, ๘๖๖, ๕๕๙, ๕๖๓–๕๖๔, ดู ปร
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โตโฆสะ,กัลยาณมิตร,โยนิโสมนสิการ; -ผลไดจาก

กัลยาณมิตร/อิทธิพลของเสวนา, ๕๖๙, ๕๗๓, ๕๘๒–๕๘๔; 
-มาในสติปฏฐานตลอด, ๗๖๖–๗๖๙; -โยนิโสมนสิการ ๒ 

ประเภทกับสัมมาทิฏฐิ ๒ ระดับ, ๖๔๗, ๖๗๗–๖๗๙, ๖๙๑–
๖๙๒; -โลกียสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาเป็นมูล อยู่ในวิสัยของปร
โตโฆสะ แต่โลกุตรสัมมาทิฏฐิสําเร็จได้ด้วยโยนิโสมนสิการ/
โยนิโสมนสิการเป็นยอดในการให้เกิดสัมมาทิฏฐิ, ๖๒๐, 
๗๐๓, ๕๒๘–๕๓๑, ๖๙๑–๖๙๓; -โลกียสัมมาทิฏฐิมีศรัทธา
เปนมูล อยูในวิสัยของปรโตโฆสะ แตโลกุตรสัมมาทิฏฐิ

สําเร็จไดดวยโยนิโสมนสิการ/โยนิโสมนสิการเปนยอดใน

การใหเกิดสัมมาทิฏฐิ(อ), ๕๕๘, ๖๙๑; -สัมมาทิฏฐิ=วิชชา 

เปนไวพจนของปญญาและขั้นโลกุตระ=ธรรมวิจัยเปนตน, 
๖๙๒, ๖๒๓–๖๒๕; -สัมมาทิฏฐิ=วิชชา เปนไวพจนของ

ปญญาและขั้นโลกุตระ=ธรรมวิจัยเปนตน(อ), ๗๔๔, ๘๓๘; 
-สัมมาทิฏฐิกับการเสวยผลกรรม, ๓๒๓; -สัมมาทิฏฐิใน

กระบวนการพัฒนาปญญาหรือกระบวนการศึกษาและชีวิต

ประเสริฐ/จุดเริ่มและจุดสําเร็จ, ๕๕๗–๕๕๙, ๖๗๙–๖๘๓; -
สัมมาทิฏฐิบริบูรณตั้งแตโสดาบัน, ๔๑๓, ๘๘๙; -สัมมาทิฏฐิ
สําคัญ แตทําอยางไรใหสัมมาทิฏฐิเกิดไดย่ิงสําคัญมาก, 
๕๕๙; -หนุนกันกับสมาธิ, ๘๒๕ 

สัมมาปฏิบัติ,สัมมาปฏิปทา, ๕๑๖, ๕๑๗, ๑๐๓๔; -ไม่ว่าของ
คฤหัสถ์หรือบรรพชิตย่อมสําเร็จผล, ๕๒๘; -ไม่ว่าหญิงหรือ
ชายย่อมได้ผล, ๔๘๘ 

สัมมาปญญา, ๑๐๓, ๑๐๙, ๑๔๖, ๒๐๑, ๒๐๕, ๓๑๑, ๔๖๔, 
๔๗๐, ๔๗๒, ๕๐๗, ๖๓๓, ๑๐๒๔, ๖๔๔–๖๔๕ 

สัมมามนสิการ: -*, ๖๒๑ 
สัมมาวาจา, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๕, ๕๕๑, ๕๕๒, ๕๕๔, ๕๖๑, 

๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๓๙, ๘๘๙, ๙๑๗, ๕๔๔–๕๔๖, ๗๑๐–
๗๔๖; -*, ๔๗๑; -ขอความทั่วไปและความหมาย, ๗๒๓, 
๗๐๙–๗๑๓; -ความสัมพันธกับโยนิโสมนสิการและ

สัมมาสังกัปป, ๗๐๕; -ในอธิศีลสิกขา, ๘๖๘; -เปนแหลง

คุณธรรมฝายปฏิบัติการเชนสังคหวัตถุกับพรหมวิหารใน

ฝายคุณธรรมภายในจิตใจของสัมมาสังกัปป, ๗๐๖, ๗๐๙ 
สัมมาวาจาเจตสิก, ๒๗ 
สัมมาวายามะ, ๕๕, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๔, ๕๒๕, ๕๔๐, 

๕๕๒, ๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๔๑, ๘๖๘, ๘๘๙, ๕๔๔–๕๔๖, 
๗๕๓–๗๕๘, ดู วิริยะ,เพียร,สัมมัปปธาน; -*, ๔๗๑; -

ความสัมพันธกับสัมมาสติและสัมมาสมาธิ(อ), ๕๕๒; -จํากัด
ความ, ๗๕๕; -ในสติปฏฐาน, ๗๖๖–๗๖๗; -เปนสมาธิ

บริขาร(อ), ๘๓๙; -เปนองคมรรคประจําหน่ึงในจํานวนสาม, 
๗๕๕, ๕๕๖ 

สัมมาวิมุตติ, ๕๕๖, ๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๘๙๒, ๙๑๓, ๕๕๘; -*, 
๔๗๑ 

สัมมาสติ, ๕๕, ๔๑๗, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๕๒, ๖๕๔, ๖๘๘, 
๘๐๒, ๘๓๘, ๘๔๑, ๘๖๘, ๘๘๙, ๕๒๔–๕๒๕, ๕๔๔–๕๔๖; 

-*, ๔๗๑, ๙๙๙; -ความสัมพันธกับสัมมาวายามะและ

สัมมาสมาธิ(อ), ๕๕๒; -จํากัดความ, ๗๕๙; -ไดแกสติปฏ

ฐาน/สติมา, ๗๖๗, ๗๖๔–๗๖๖; -บรรยายท่ัวไป, ๗๕๗–
๗๗๙; -เปนองคมรรคประจําอยางหนึ่งในสาม, ๗๕๕, ๕๕๖ 

สัมมาสติ., ๖๓๘ 
สัมมาสมาธิ, ๔๒๔, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๘, ๕๓๐, ๕๓๒, 

๕๔๑, ๕๕๑, ๕๕๒, ๖๓๘, ๖๘๘, ๗๖๔, ๗๘๖, ๘๐๒, ๘๓๘, 
๘๔๑, ๘๖๘, ๘๘๙, ๕๒๔–๕๒๕, ๕๔๔–๕๔๖, ๘๔๙–๘๕๐, 
ดู สมาธิ,อธิจิตตสิกขา; -*, ๔๗๑, ๖๔๐; -ความมุงหมาย, 
๘๓๘–๘๓๙; -ความสัมพันธกับสัมมาวายามะและสัมมาสติ
(อ), ๕๕๒; -ความหมายตามอรรถกถา(อ), ๗๘๐; -คําจํากัด
ความแบบพระสูตรและอภิธรรม, ๗๗๙; -สมาธิบริขาร ๗ 
สําหรับบ่มสัมมาสมาธิให้เป็นอริยสัมมาสมาธิ, ๘๓๘; -

อรรถ=อวิกเขปะ(อ), ๘๒๕ 
สัมมาสังกัปปะ, ๔๔๗, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๕๑, ๕๕๒, ๕๕๔, 

๕๖๐, ๖๓๘, ๖๘๘, ๗๑๒, ๘๓๘, ๘๔๑, ๘๖๘, ๕๒๔–๕๒๕, 
๕๔๔–๕๔๖, ๗๐๒–๗๐๙; -*, ๔๗๑; -ความสัมพันธอาศัย
กันกับสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๓, ๗๐๖; -ความสัมพันธอาศัยกันกับ
สัมมาทิฏฐิ(อ), ๕๕๒; -จํากัดความ, ๗๐๒; -จําแนกเป็น ๓
อย่าง, ๗๐๒, ๗๐๓–๗๐๕; -ไดแกวิชชา(อ), ๗๔๔; -แบง ๒ 

ระดับเปนโลกียะและโลกุตระ, ๗๐๒–๗๐๓; -เปนแหลง

คุณธรรมภายในใจ เช นพรหม วิหารคู กับคุณธรรม

ภาคปฏิบัติการเชนสังคหวัตถุ, ๗๐๖, ๗๐๙; -แสดง

ความสัมพันธกับสัมมาทิฏฐิ วาจา กัมมันตะอาชีวะ และ

โยนิโสมนสิการ, ๗๐๕; -อัปปนาเปนไวพจน(อ), ๔๔๙ 
สัมมาสัมพุทธ, ๓๙๖, ๔๗๔, ๗๕๗, ๘๙๑, ๕๙๖–๕๙๘, ดู 

พระพุทธเจา; -*, ๙๕๔ 
สัมมาสัมโพธิญาณ, ๔๗, ๕๙๘–๕๙๙ 
สัมมาอาชีวเจตสิก, ๒๗ 
สัมมาอาชีวะ, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๒๑, ๕๒๕, ๕๕๒, ๕๕๔, ๕๖๑, 

๖๓๘, ๖๘๘, ๘๓๘, ๙๑๗, ๕๔๔–๕๔๖, ๗๐๙–๗๕๒, ดู ศีล

,อาชีวะ; -*, ๔๗๑; -ขอความท่ัวไปและความหมาย, ๗๒๓, 
๗๑๐–๗๑๔; -ความสัมพันธกับสัมมาสังกัปปและโยนิโส

มนสิการ, ๗๐๕; -ในอธิศีลสิกขา, ๘๖๘; -เป็นข้อที่สองใน
เบญจธรรม, ๗๒๘; -เปนชีวิตอุดม(อ), ๗๔๔; -พูดถึงศีล
อยาลืมอาชีวะดวย, ๕๖๑; -ศิลปวิทยาเปนอุปกรณ, ๗๔๕; -
สัมมาอาชีวะกับการศึกษา, ๖๙๕; -หลักการทั่วไป, ๗๓๒–
๗๕๓ 

สัมฤทธิ์. ดู อิทธ,ฤทธ์ิ 
สัมฤทธิคุณ๔, ๑๐๒๘ 
สัลลักขณะ(อานาปานสติ): -*, ๘๒๐ 
สัสสตทิฏฐิ, ๒๕, ๑๑๐, ๓๑๓, ๕๐๐, ๕๐๔, ๖๖๐; -*, ๑๗๒, 

๑๗๗, ๑๙๔, ๑๙๖, ๑๙๗, ๙๘๗ 
สัสสตวาท(=สัสสตทิฏฐิ), ๒๐๒, ๖๖๐, ๖๖๒, ๘๙๖, ๘๙๗; -*, 

๔๙๙ 

๑๓๐๐  พุทธธรรม 

 

สัมมาทิฏฐิ(อ), ๕๖๐, ๖๙๔; -สัมมาทิฏฐิ=วิชชา เปนไวพจน
ของปญญาและขั้นโลกุตระ=ธรรมวิจัยเปนตน, ๖๙๕, ๖๒๖–
๖๒๘; -สัมมาทิฏฐิ=วิชชา เปนไวพจนของปญญาและขั้น

โลกุตระ=ธรรมวิจัยเปนตน(อ), ๗๔๗, ๘๔๑; -สัมมาทิฏฐิ

กับการเสวยผลกรรม, ๓๒๕; -สัมมาทิฏฐิใน

กระบวนการพัฒนาปญญาหรือกระบวนการศึกษาและชีวิต

ประเสริฐ/จุดเริ่มและจุดสําเร็จ, ๕๕๙–๕๖๑, ๖๘๒–๖๘๖; -
สัมมาทิฏฐิบริบูรณตั้งแตโสดาบัน, ๔๑๕, ๘๙๒; -สัมมาทิฏฐิ
สําคัญ แตทําอยางไรใหสัมมาทิฏฐิเกิดไดย่ิงสําคัญมาก, 
๕๖๑; -หนุนกันกับสมาธ,ิ ๘๒๘ 

สัมมาทิฐิ, ๒๙๑, ๗๑๒ 
สัมมาปฏิบัติ ,สัมมาปฏิปทา, ๕๑๘, ๕๑๙, ๑๐๓๙; -ไม่ว่าหญิง

หรือชายย่อมได้ผล, ๔๙๐ 
สัมมาปฏิบัติ,สัมมาปฏิปทา: -ไม่ว่าของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต

ย่อมสําเร็จผล, ๕๓๐ 
สัมมาปญญา, ๑๐๓, ๑๐๙, ๑๔๗, ๒๐๒, ๒๐๖, ๓๑๓, ๔๖๖, 

๔๗๒, ๔๗๔, ๕๐๙, ๖๓๖, ๑๐๒๙, ๖๔๗–๖๔๘ 
สัมมามนสิการ: -*, ๖๒๔ 
สัมมาวาจา, ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๓, ๕๒๗, ๕๕๓, ๕๕๔, ๕๕๖, 

๕๖๓, ๖๔๑, ๖๙๑, ๘๔๑, ๘๔๒, ๘๙๒, ๙๒๐, ๕๔๖–๕๔๘, 
๗๑๓–๗๔๙; -*, ๔๗๓; -ขอความท่ัวไปและความหมาย, 
๗๒๖, ๗๑๒–๗๑๖; -ความสัมพันธกับโยนิโสมนสิการและ
สัมมาสังกัปป, ๗๐๘; -ในอธิศีลสิกขา, ๘๗๑; -เปนแหลง

คุณธรรมฝายปฏิบัติการเชนสังคหวัตถุกับพรหมวิหารใน

ฝายคุณธรรมภายในจิตใจของสัมมาสังกัปป, ๗๐๙, ๗๑๒ 
สัมมาวาจาเจตสิก, ๒๗ 
สัมมาวายามะ, ๕๕, ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๓, ๕๒๖, ๕๒๗, ๕๔๒, 

๕๕๔, ๖๔๑, ๖๙๑, ๘๔๑, ๘๔๔, ๘๗๑, ๘๙๒, ๕๔๖–๕๔๘, 
๗๕๖–๗๖๑, ดู วิริยะ,เพียร,สัมมัปปธาน; -*, ๔๗๓; -

ความสัมพันธกับสัมมาสติและสัมมาสมาธิ(อ), ๕๕๔; -จํากัด
ความ, ๗๕๘; -ในสติปฏฐาน, ๗๖๙–๗๗๐; -เปนสมาธิ

บริขาร(อ), ๘๔๒; -เปนองคมรรคประจําหน่ึงในจํานวนสาม, 
๗๕๘, ๕๕๘ 

สัมมาวิมุตติ, ๕๕๘, ๖๔๑, ๖๙๑, ๘๔๑, ๘๙๕, ๙๑๖, ๕๖๐; -*, 
๔๗๓ 

สัมมาสติ, ๕๕, ๔๑๙, ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๓, ๕๕๔, ๖๕๗, ๖๙๑, 
๘๐๕, ๘๔๑, ๘๔๔, ๘๗๑, ๘๙๒, ๕๒๖–๕๒๗, ๕๔๖–๕๔๘; 
-*, ๔๗๓, ๑๐๐๒; -ความสัมพันธกับสัมมาวายามะและ

สัมมาสมาธิ(อ), ๕๕๔; -จํากัดความ, ๗๖๒; -ไดแกสติปฏ

ฐาน/สติมา, ๗๗๐, ๗๖๗–๗๖๙; -บรรยายทั่วไป, ๗๖๐–
๗๘๒; -เปนองคมรรคประจําอยางหนึ่งในสาม, ๗๕๘, ๕๕๘ 

สัมมาสติ., ๖๔๑ 
สัมมาสมาธิ, ๔๒๖, ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๓, ๕๓๐, ๕๓๒, ๕๓๔, 

๕๔๓, ๕๕๓, ๕๕๔, ๖๔๑, ๖๙๑, ๗๖๗, ๗๘๙, ๘๐๕, ๘๔๑, 
๘๔๔, ๘๗๑, ๘๙๒, ๕๒๖–๕๒๗, ๕๔๖–๕๔๘, ๘๕๒–๘๕๓, 
ดู สมาธิ,อธิจิตตสิกขา; -*, ๔๗๓, ๖๔๓; -ความมุงหมาย, 

๘๔๑–๘๔๒; -ความสัมพันธกับสัมมาวายามะและสัมมาสติ
(อ), ๕๕๔; -ความหมายตามอรรถกถา(อ), ๗๘๓; -คําจํากัด
ความแบบพระสูตรและอภิธรรม, ๗๘๒; -สมาธิบริขาร 7 
สําหรับบ่มสัมมาสมาธิให้เป็นอริยสัมมาสมาธิ, ๘๔๑; -

อรรถ=อวิกเขปะ(อ), ๘๒๘ 
สัมมาสังกัปปะ, ๔๔๙, ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๓, ๕๕๓, ๕๕๔, ๕๕๖, 

๕๖๒, ๖๔๑, ๖๙๑, ๗๑๕, ๘๔๑, ๘๔๔, ๘๗๑, ๕๒๖–๕๒๗, 
๕๔๖–๕๔๘, ๗๐๕–๗๑๒; -*, ๔๗๓; -ความสัมพันธอาศัย
กันกับสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๖, ๗๐๙; -ความสัมพันธอาศัยกันกับ
สัมมาทิฏฐิ(อ), ๕๕๔; -จํากัดความ, ๗๐๕; -จําแนกเปน 3 

อยาง, ๗๐๖–๗๐๘; -จําแนกเป็น 3อย่าง, ๗๐๕; -ไดแกวิชา
(อ), ๗๔๗; -แบง 2 ระดับเปนโลกียะและโลกุตระ, ๗๐๕–
๗๐๖; -เปนแหลงคุณธรรมภายในใจเชนพรหมวิหารคูกับ

คุณธรรมภาคปฏิบัติการเชนสังคหวัตถุ, ๗๐๙, ๗๑๒; -

แสดงความสัมพันธกับสัมมาทิฏฐิ วาจา กัมมันตะอาชีวะ 

และโยนิโสมนสิการ, ๗๐๘; -อัปปนาเปนไวพจน(อ), ๔๕๑ 
สัมมาสัมพุทธ, ๓๙๘, ๔๗๖, ๗๖๐, ๘๙๔, ๕๙๘–๖๐๐, ดู 

พระพุทธเจา; -*, ๙๕๗ 
สัมมาสัมโพธิญาณ, ๔๗, ๖๐๑ 
สัมมาอาชีวะ, ๕๑๗, ๕๑๙, ๕๒๓, ๕๒๗, ๕๕๔, ๕๕๖, ๕๖๓, 

๖๔๑, ๖๙๑, ๘๔๑, ๙๒๐, ๕๔๖–๕๔๘, ๗๑๒–๗๕๕, ดู ศีล

,อาชีวะ; -*, ๔๗๓; -ขอความทั่วไปและความหมาย, ๗๒๖, 
๗๑๓–๗๑๗; -ความสัมพันธกับสัมมาสังกัปปและโยนิโส

มนสิการ, ๗๐๘; -ในอธิศีลสิกขา, ๘๗๑; -เป็นข้อที่สองใน
เบญจธรรม, ๗๓๑; -เปนชีวิตอุดม(อ), ๗๔๗; -พูดถึงศีล
อยาลืมอาชีวะดวย, ๕๖๓; -ศิลปวิทยาเปนอุปกรณ, ๗๔๘; -
สัมมาอาชีวะกับการศึกษา, ๖๙๘; -หลักการท่ัวไป, ๗๓๕–
๗๕๖ 

สัมมาอาชีวะเจตสิก, ๒๗ 
สัมฤทธิ์. ดู อิทธ,ฤทธ์ิ 
สัมฤทธิคุณ 4, ๑๐๓๓ 
สัลลักขณะ(อานาปานสติ): -*, ๘๒๓ 
สัสสควาท(=สัสสตทิฏฐิ), ๘๙๙ 
สัสสตทิฏฐิ, ๓๑๕, ๕๐๒, ๕๐๖, ๖๖๓; -*, ๑๙๕, ๑๙๘, ๙๙๐ 
สัสสตทิฏฐิ,สัสสตวาท, ๑๑๐ 
สัสสตทิฐ,ิ ๒๕; -*, ๑๗๓, ๑๗๘, ๑๙๗ 
สัสสตวาท(=สัสสตทิฏฐิ), ๒๐๓, ๖๖๓, ๖๖๕, ๙๐๐; -*, ๕๐๑ 
สัสสตะ, ๑๐๒ 
สากลจักรวาล: -*, ๘๙๙ 
สากัจฉา(สนทนา ถก อภิปราย), ๔๖, ๗๐๔ 
สาคร, ๗๔๘, ๑๐๖๑ 
สาดน้ํา(อุปมา), ๘๓๙–๘๔๑ 
สาตสุข,สาตารัมมณสุข, ๑๐๗๒ 
สาธยาย, ๗๘๘, ๘๐๗ 
สาธารณกุศล,สาธารณประโยชน: -*, ๘๖๘ 
สาธารณโภค,ี ๘๘๖ 



 
ดัชนี  ๑๓๐๑ 

สัสสตะ, ๑๐๒ 
สากลจักรวาล: -*, ๘๙๖ 
สากัจฉา(สนทนา ถก อภิปราย), ๔๖, ๗๐๑ 
สาคร, ๗๔๕, ๑๐๕๖ 
สาดน้ํา(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘ 
สาตสุข,สาตารัมมณสุข, ๑๐๖๗ 
สาธยาย, ๗๘๕, ๘๐๔ 
สาธารณกุศล,สาธารณประโยชน: -*, ๘๖๕ 
สาธารณโภค,ี ๘๘๓ 
สาธารณรัฐ, ๒, ๗๕๓ 
สาธารณสมบัต,ิ ๕๔๗ 
สาธารณะ, ๙๐๖ 
สาธุชน, ๕๖๙, ดู กัลยาณชน,สัตบุรุษ,อารยชน 
สามเณร, ๑๕๐, ๖๕๙, ๙๑๙, ๙๖๘; -พระสารีบุตรรับฟงเณร๗ 

ขวบ(อ), ๕๗๔; -พระอนาคามีคฤหัสถไหวเณร(อ), ๙๒๓ 
สามเณรี, ๙๑๙ 
สามสหาย(อุปมา): -*, ๕๕๒ 
สามัคคี, ๑๓๔, ๕๓๙, ๕๗๖, ๗๑๒, ๗๒๓, ๗๔๖, ๘๘๓, ๙๓๒, 

๙๓๙, ๙๔๒, ๙๖๓, ดู สังฆสามัคคี,สาราณียธรรม; -

ความสําคัญสําหรับสงฆ/เครื่องธํารงและลักษณะท่ีปรากฏดาน

นอกของสงฆ, ๙๒๒, ๖๘๓–๖๘๔; -คุณธรรมแกนของอุภยัต
ถะ, ๕๔๒ 

สามัคคีธรรม, ๒, ๗๕๓ 
สามัคคีสงฆ, ๓๗๐ 
สามัญชน, ๗๑๘, ๑๐๒๔ 
สามัญลักษณะ, ๖๓, ๓๗๗, ๔๔๖, ๔๗๖, ๖๒๑, ดู ไตรลักษณ; 

-วิธีคิดแบบสามัญลักษณ, ๖๒๙–๖๓๔ 
สามัญวิสัย, ๖๖, ๑๐๘, ๑๒๕ 
สามัญวิสัย(เรื่องเหนือ), ๘๗๔, ๙๔๐–๙๖๕ 
สามัญสํานึก, ๙๘ 
สามายิกเจโตวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๘ 
สามายิกวิมุตติ, ๔๓๓; -ปจจัยท่ีทําใหเส่ือม, ๔๓๗ 
สามายิกวิโมกข, ๔๓๒ 
สามารถพิเศษ,ความ, ๗๘๘ 
สามิบริโภค, ๔๐๗ 
สามิส, ๗๖๕ 
สามิสสุข, ๑๓๒, ๑๐๖๗ 
สามี, ๕๓๓, ๗๑๒, ๑๐๐๒, ดู ภรรยา; -*, ๘๖๘; -การบํารุง

ภรรยา, ๗๓๑ 
สามีภรรยา(ตัวอยางภักดีตอกัน), ๗๒๘ 
สามุกกังสิกาธรรมเทศนา(อริยสัจ): -*, ๘๔๖ 
สายตา, ๖๕๗ 
สายพิณ, ๗๕๖–๗๕๗ 
สายลม(นิมิต), ๘๒๐ 
สายสังวาล(นิมิต), ๘๒๐ 

สารถ,ี ๔๘๗ 
สารทิศ, ๕๗๙ 
สารภาพบาป: -*, ๗๑๔ 
สาระ, ๗๒, ๙๗, ๑๐๑ 
สาระ,สาระคําคัญ: -ผู้ท่ีถือเอาสาระในโลกน้ีได้, ๕๗๒ 
สาระ,สาระสําคัญ, ๕๖๙, ๕๘๒, ๖๗๖, ๘๕๘, ดู แกน,แกนสาร; 

-*, ๕๒๗; -ผู้ที่ถือเอาสาระในโลกนี้ได้, ๘๙๓; -สาระของการ
ตรัสรู=ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๘๕๔; -สาระของวินัย, 
๘๗๑, ๙๓๔–๙๓๗; -สาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ, 
๖๓๔; -สาระสําคัญของศรัทธาแงหนึ่ง, ๖๘๒; -สาระแหงศีล 
๕, ๘๖๖ 

สารัตถะ, ๗๔๓, ๗๔๙; -(ของวินัย), ๙๓๔–๙๓๗ 
สาราณียธรรม,สารณียธรรม(๖), ๕๔๒, ๙๓๒; -พระโสดาบัน

ปฏิบัติไดบริบูรณ, ๘๘๓ 
สาโลหิต, ๖๐๑, ๘๔๘, ๘๘๑, ๙๑๒ 
สาวก, ๑๕๑, ๔๗๒, ๔๗๔, ๕๙๘, ๗๕๖, ๘๘๖, ๙๑๐, ๙๕๖, 

๘๔๓, ดู สาวก; -*, ๕๙๖; -พระสาวกกับการปฏิบัติต่อ
ฤทธิ์และตัวอย่าง, ๙๖๖, ๙๖๗, ๙๕๐–๙๕๑; -พระอรหันต
เปนสาวกชั้นนํา, ๓๖๖; -พุทธพจนสงพระสาวกประกาศพระ
ศาสนา, ๙๓๙, ๕๓๒–๕๓๓; -ภารกิจตอคําสอนคือสอนให
ตรงตอคําสอนของพระศาสดา ไมใชการยืนยันวาตนบรรลุ

อยางน้ันอยางน้ี, ๙๒๗; -สาวกในฐานะความหมายของคําวา 
อริยะและสัตบุรุษ, ๔๐๔, ๕๖๔–๕๖๕; -เอตทัคคะดานตาง 
ๆ, ๓๖๗; -เอตทัคคะดานตางๆ(อ), ๓๖๘ 

สาวกชั้นนํา: -พระอรหันตเปนสาวกชั้นนํา, ๓๖๖ 
สาวกเดียรถีย์, ๖๗๔ 
สาวกภาษิต, ๓๓๖, ๓๓๗, ๖๕๘ 
สาวกสงฆ์, ๖๘๓, ๗๔๙, ๘๘๕, ๘๘๖, ดู สงฆ,อริยสงฆ; -เป็นคํา

เรียกเดิมของอริยสงฆ์มาในคําแสดงสังฆคุณ, ๓๙๖, ๔๐๓, 
๔๐๔ 

สาสนกร, ๔๗๒, ๘๙๐ 
สาสวสุข, ๑๐๖๗ 
สาสวะ(=โลกียะ), ๖๘๙, ๗๐๒–๗๐๓ 
สาหราย, ๖๕๑, ๖๗๕, ๗๘๖ 
สาเหตุ, ๕๕๗, ๖๒๒, ๖๒๘, ๖๓๔–๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖, ด ูสมุทัย 
สําคัญหมาย,ความ, ๗๒ 
สํานวนพระสูตร. ดูที่ สูตร 
สํานวนพระอภิธรรม. ดูท่ี อภิธรรม 
สํานวนพูด, ๖๖๒, ดู โวหาร 
สํานัก, ๑๐๕๙ 
สํานักปฏิบัต,ิ ๕๔๗ 
สํานึก, ๖๒๓; -สํานึกที่จะรีบทําการ(สังเวช), ๖๔๘; -สํานึก

รับผิดชอบตอการกระทํ า ( กัมมัสสกตาญาณ= โลกีย

สัมมาทิฏฐิ), ๘๗๗ 
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สํารวม, ๕๓๕, ๕๖๖, ๗๒๒, ๗๒๙, ๗๕๕, ๙๒๙, ๙๔๖, ๑๐๖๒, 
ดู สังวร 

สํารวมอินทรีย, ๖๘, ๖๗๓, ๗๕๐, ดู อินทรียสังวร; -*, ๙๐๑ 
สําริด, ๑๐๔๖ 
สําเร็จ, ๖๔๑, ดู อิทธิ,อิทธิบาท; -บัณฑิตไม่ปรารถนาความสําเร็จ

โดยไม่ชอบธรรม, ๕๗๑; -วัดงานท่ีความสําเร็จ, ๖๖๙–๖๗๐ 
สําเหนียก, ๕๔๖, ๘๑๔–๘๑๗, ดู สิกขา 
สิกขมานา, ๑๕๐, ๖๕๙ 
สิกขา, ๓๖๒, ๔๐๘, ๗๘๔, ๘๔๓, ๘๘๔, ๘๙๗, ๙๓๙, ๙๘๐, 

๕๔๓–๕๕๖, ๘๖๗–๘๖๙, ดู ศึกษา,ไตรสิกขา; -*, ๙๖๕; -
ความประสานกันของการฝกดวยสิกขากับการดําเนินตาม

มรรค/ฝกสิกขาใหมรรคเกิด, ๘๖๗, ๕๕๑–๕๕๓; -

ความหมายของสิกขาและเทียบกับภาวนา, ๕๖๑–๕๖๒; -

ความหมายของสิกขาและเทียบกับภาวนา(อ), ๕๔๖; -ทั้งสาม
อยางเปนปจจัยหนุนกัน จึงควรฝกไปดวยกัน, ๕๔๘, ๕๕๑, 
๕๕๕; -เทียบกับหลักวิชาการศึกษาสมัยใหม, ๘๖๙; -เทียบ
จัดองคมรรคเขาสิกขา ๓ กับเขาธรรมขันธ, ๕๔๖; -เนน

ความสําคัญของปญญา, ๕๕๖; -ปญหาการจัดธรรมจริยาหรื
อกุศลกรรมบถเขา, ๕๖๐; -เปนพหุลธัมมีกถา, ๕๕๕; -เป็น
อานิสงส์ของชีวิตประเสริฐ, ๘๔๓; -ภิกษุวาสิกขาบท ๑๕๐ 

ศึกษาไมไหวตรัสวาถาศึกษาสิกขา ๓ ไดก็พอ, ๕๔๓–๕๔๔; 
-ศีล สมาธิ ปญญา ไมใชคําเรียกสิกขาอยางเปนทางการ, 
๕๔๕; -สงสัยในสิกขา, ๕๙๖; -สาระของไตรสิกขามิใชแคการ
ปฏิบัติภายในตัวบุคคล แตรวมถึงระดับชุมชนสังคมดวย,
โดยเฉพาะศีลในรูปวินัย, ๕๔๖; -สิกขาแทเอาชนิดที่มี

ตอเม่ือพระพุทธเจาอุบัติ, ๕๖๒; -สิกขาในรูปของ

โอวาทปาติโมกข, ๕๕๕–๕๕๖; -สิกขาเปนการฝกอบรม

อยางไร, ๕๕๒; -อาศัยสัมมาทิฏฐิเปนจุดตั้งตน, ๘๖๙ 
สิกขาบท, ๑๕๑, ๓๖๗, ๔๗๖, ๗๑๖, ๗๕๐, ๘๔๓, ๙๒๐, ๙๑๘–

๙๑๙, ดู สิกขา,วินัย,ศีล; -เปนหลักของสงฆ, ๙๓๐–๙๓๑; -
พระอริยะละเมิดบางก็มี(อ.), ๘๘๔; -ภิกษุวา ๑๕๐  ศึกษา

ไมไหว, ๕๔๓–๕๔๔; -วัตถุประสงคของการบัญญัต,ิ ๙๑๙, 
๙๒๒; -วิธีบัญญัติ, ๙๑๙; -สิกขาบทวาดวยเสกขสมมต, 
๘๘๗; -หามแสดงฤทธิ์แกชาวบาน, ๙๒๕, ๙๔๘; -หาม

เหยียบผืนผา, ๙๖๑; -หามอวดอุตริมนุษยธรรม, ๙๒๕ 
สิกขาบท๑๐: -*, ๙๑๙ 
สิกขาบท๕, ๗๒๗, ๙๓๘, ๗๒๓–๗๒๔, ดู ศีล ๕; -*, ๘๙๒; -

ทําใหศีลระดับธรรมกลายเปนระดับวินัย, ๙๑๘; -เปนชื่อ

เดิมของศีล ๕, ๕๖๐, ๙๓๘ 
สิขาปปตตวิปสสนา, ๔๗๙ 
ส่ิงกระทบ, ๗๕๐ 
ส่ิงกอสราง(วินัย), ๙๓๓ 
สิ่งเกื้อหนุนชีวิต, ๖๖๘, ดู ปจจัย4 
สิ่งต้องกาย, ๖๗๔, ดู โผฏฐัพพะ 
สิงโต(ชาดก): -*, ๕๖๗ 

ส่ิงที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง, ๗๐ 
สิ่งที่เกิดมี(ภูตะ), ๔๗๐ 
สิ่งปรุงแต่ง, ๑๓๖ 
สิ่งผูกรัดใจ, ๕๙๖ 
ส่ิงเรา, ๙๗๕, ดู อารมณ 
ส่ิงแวดลอม, ๕๖๕, ๕๘๓, ๑๐๑๓, ดู สภาพแวดลอม,

กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ,สังคม 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์, ๑๒๓, ๙๕๐, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย; - ไมควร

ใช, ๙๖๒–๙๖๓; -ถาไมม่ันใจในพระรัตนตรัยก็ยังตองพ่ึง, 
๘๖๓–๘๖๖; -ไมควรใช(อ), ๙๖๐; -อริยสัจไมตองอางส่ิง

ศักดิ์สิทธิ,์ ๘๗๓ 
ส่ิงเสพติด, ๒๕๗, ดู เสพติด 
สิงห, ๖๕๗ 
ส่ิงหวงแหน, ๘๗๐, ดู กาเมสุมิจฉาจาร 
ส่ิงเหนือธรรมชาติ, ๒๐๕, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย,ธรรมชาติ 
สิทธิ, ๗๓๕; -ขอบเขตสิทธิในการแสดงศรัทธา, ๖๘๑; -ภิกษุ

สามเณรกับสิทธิในทักษิณา/ในอาหาร, ๔๐๗, ๗๔๙ 
สิทธิโชค(อยู่ท่ีประพฤติชอบ), ๓๑๘ 
ส้ินกรรม, ๘๓๘, ดู ดับกรรม,กรรม,มรรค 
สินคา, ๑๐๒๑ 
สินจาง, ๕๗๘ 
สิ้นทุกข์, ๒๘๗, ๒๘๘, ๘๔๓, ดู นิโรธ,ทุกข,ทุกขนิโรธ 
สินบน, ๙๕๔ 
สิเนหะ, ๑๐๐๓; -*, ๙๗๘; -เปนวิบัติและศัตรูของเมตตา, 

๗๐๗, ๑๐๐๑ 
สิปปะ, ๗๔๕–๗๔๖ 
สี, ๔๗๗, ๘๐๕ 
สีตะ,สีติภวิสฺสนฺต,ิ ๓๘๙ 
สีติภูตะ(พระอรหันต), ๒๔๘, ๓๗๓, ๓๘๙ 
สีมสัมเภท(เมตตา): -*, ๘๑๒ 
สีมา: -*, ๙๒๕ 
สีล. ดู ศีล 
สีล(ศัพท), ๔๒๒ 
สีลวตูปปนฺน,สีลพฺพตสมฺปนฺน, ๔๒๔ 
สีลวิสุทธ,ิ ๔๗๖; -*, ๔๓๒; -มีจิตตวิสุทธิเป็นอรรค, ๖๓๙ 
สีลสังวร,ศีลสังวร, ๘๒๔; -*, ๕๕๕ 
สีลสัมปทา. ดู ศีลสัมปทา 
สีลสามัญญตา, ๘๘๓ 
สีลสิกขา(ไมใชคําในบาลี): -*, ๕๔๕ 
สีลัพพตปรามาส, ๑๓๙, ๔๐๔, ๖๙๔, ๘๘๒, ๘๘๔, ๘๘๕, ๘๙๗, 

๙๐๗, ๙๒๐–๙๒๒, ๖๙๕–๖๙๗; - เปนอัตตกิลมถานุโยค, 
๔๒๓; -*, ๔๗๓, ๗๑๑; -ความหมายในฐานะสังโยชนและ
การละโดยพระอริยบุคคล, ๔๑๑, ๘๘๔; -บันทึกพิเศษ, 
๔๒๑–๔๒๔; -ปฏิบัติศีลผิด, ๖๔๐–๖๔๑; -เปนทิฏฐิ, ๔๒๓; -

๑๓๐๒  พุทธธรรม 

 

สิกขา, ๓๖๔, ๔๑๐, ๗๘๗, ๘๔๖, ๘๘๗, ๙๐๐, ๙๔๒, ๙๘๓, 
๕๔๕–๕๕๘, ๘๗๐–๘๗๒, ดู ศึกษา,ไตรสิกขา; -*, ๙๖๘; -
ความประสานกันของการฝกดวยสิกขากับการดําเนินตาม

มรรค/ฝกสิกขาใหมรรคเกิด, ๘๗๐, ๕๕๓–๕๕๕; -

ความหมายของสิกขาและเทียบกับภาวนา, ๕๖๓–๕๖๔; -

ความหมายของสิกขาและเทียบกับภาวนา(อ), ๕๔๘; -ทั้งสาม
อยางเปนปจจัยหนุนกัน จึงควรฝกไปดวยกัน, ๕๕๐, ๕๕๓, 
๕๕๗; -เทียบกับหลักวิชาการศึกษาสมัยใหม, ๘๗๒; -เทียบ
จัดองคมรรคเขาสิกขา 3 กับเขาธรรมขันธ, ๕๔๘; -เนน

ความสําคัญของปญญา, ๕๕๘; -ปญหาการจัดธรรมจริยา

หรือกุศลกรรมบถเขา, ๕๖๒; -เปนพหุลธัมมีกถา, ๕๕๗; -
เป็นอานิสงส์ของชีวิตประเสริฐ, ๘๔๖; -ภิกษุวาสิกขาบท 

150 ศึกษาไมไหวตรัสวาถาศึกษาสิกขา 3 ไดก็พอ, ๕๔๕–
๕๔๖; -ศีล สมาธิ ปญญา ไมใชคําเรียกสิกขาอยางเปน

ทางการ, ๕๔๗; -สงสัยในสิกขา, ๕๙๘; -สาระของไตรสิกขา
มิใชแคการปฏิบัติภายในตัวบุคคล แตรวมถึงระดับชุมชน

สังคมดวย,โดยเฉพาะศีลในรูปวินัย, ๕๔๘; -สิกขาแทเอา

ชนิดท่ีมีตอเม่ือพระพุทธเจาอุบัติ, ๕๖๔; -สิกขาในรูปของ

โอวาทปาติโมกข, ๕๕๗–๕๕๘; -สิกขาเปนการฝกอบรม

อยางไร, ๕๕๔; -อาศัยสัมมาทิฏฐิเปนจุดตั้งตน, ๘๗๒ 
สิกขาบท, ๑๕๒, ๓๖๙, ๔๗๘, ๗๑๙, ๗๕๓, ๘๔๖, ๙๒๓, ๙๒๑–

๙๒๒, ดู สิกขา,วินัย,ศีล; -เปนหลักของสงฆ, ๙๓๓–๙๓๔; -
พระอริยะละเมิดบางก็มี(อ.), ๘๘๗; -ภิกษุวา 150  ศึกษา

ไมไหว, ๕๔๕–๕๔๖; -วัตถุประสงคของการบัญญัติ, ๙๒๒, 
๙๒๕; -วิธีบัญญัติ, ๙๒๒; -สิกขาบทวาดวยเสกขสมมต, 
๘๙๐; -หามแสดงฤทธิ์แกชาวบาน, ๙๒๘, ๙๕๑; -หาม

เหยียบผืนผา, ๙๖๔; -หามอวดอุตริมนุษยธรรม, ๙๒๘ 
สิกขาบท 5, ๗๒๖–๗๒๗, ดู ศีล 5 
สิกขาบท 10: -*, ๙๒๒ 
สิกขาบท5, ๗๓๐, ๙๔๑; -*, ๘๙๕; -ทําใหศีลระดับธรรม

กลายเปนระดับวินัย, ๙๒๑; -เปนชื่อเดิมของศีล 5, ๕๖๒, 
๙๔๑ 

สิขาปปตตวิปสสนา, ๔๘๑ 
ส่ิงกระทบ, ๗๕๓ 
ส่ิงกอสราง(วินัย), ๙๓๖ 
สิ่งเกื้อหนุนชีวิต, ๖๗๑, ดู ปจจัย4 
สิ่งต้องกาย, ๖๗๗, ดู โผฏฐัพพะ 
สิงโต(ชาดก): -*, ๕๖๙ 
ส่ิงที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง, ๗๐ 
สิ่งที่เกิดมี(ภูตะ), ๔๗๒ 
สิ่งปรุงแต่ง, ๑๓๗ 
สิ่งผูกรัดใจ5, ๕๙๘ 
ส่ิงเรา, ๙๗๘, ดู อารมณ 
ส่ิงแวดลอม, ๕๖๘, ๕๘๕, ๑๐๑๖, ดู สภาพแวดลอม,

กัลยาณมิตร,ปรโตโฆสะ,สังคม 

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์, ๑๒๔, ๙๕๓, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย; - ไมควร
ใช, ๙๖๕–๙๖๖; -ถาไมม่ันใจในพระรัตนตรัยก็ยังตองพ่ึง, 
๘๖๖–๘๖๙; -ไมควรใช(อ), ๙๖๓; -อริยสัจไมตองอางส่ิง

ศักดิ์สิทธิ,์ ๘๗๖ 
ส่ิงเสพติด, ๒๕๘, ดู เสพติด 
สิงห, ๖๖๐ 
ส่ิงหวงแหน, ๘๗๓, ดู กาเมสุมิจฉาจาร 
ส่ิงเหนือธรรมชาติ, ๒๐๖, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย,ธรรมชาติ 
สิทธิ, ๗๓๘; -ขอบเขตสิทธิในการแสดงศรัทธา, ๖๘๔; -ภิกษุ

สามเณรกับสิทธิในทักษิณา/ในอาหาร, ๔๐๙, ๗๕๒ 
สิทธิโชค(อยู่ท่ีประพฤติชอบ), ๓๒๐ 
ส้ินกรรม, ๘๔๑, ดู ดับกรรม,กรรม,มรรค 
สินคา, ๑๐๒๖ 
สินจาง, ๕๘๐ 
สิ้นทุกข์, ๒๘๙, ๒๙๐, ๘๔๖, ดู นิโรธ,ทุกข,ทุกขนิโรธ 
สินบน, ๙๕๗ 
สิเนห: -*, ๙๘๑ 
สิเนหะ, ๑๐๐๖; -เปนวิบัติและศัตรูของเมตตา, ๗๑๐, ๑๐๐๔ 
สิปปะ, ๗๔๘–๗๔๙ 
สี, ๔๗๙, ๘๐๘ 
สีตะ,สีติภวิสฺสนฺต,ิ ๓๙๑ 
สีติภูตะ(พระอรหันต), ๒๔๙, ๓๗๕, ๓๙๑ 
สีมสัมเภท(เมตตา): -*, ๘๑๕ 
สีมา: -*, ๙๒๘ 
สีล. ดู ศีล 
สีล(ศัพท), ๔๒๔ 
สีลวตูปปนฺน,สีลพฺพตสมฺปนฺน, ๔๒๖ 
สีลวิสุทธ,ิ ๔๗๘; -*, ๔๓๔; -มีจิตตวิสุทธิเป็นอรรค, ๖๔๒ 
สีลสังวร,ศีลสังวร, ๘๒๗; -*, ๕๕๗ 
สีลสัมปทา. ดู ศีลสัมปทา 
สีลสามัญญตา, ๘๘๖ 
สีลสิกขา(ไมใชคําในบาลี): -*, ๕๔๗ 
สีลัพพตปรามาส, ๑๔๐, ๔๐๖, ๖๙๗, ๘๘๕, ๘๘๗, ๘๘๘, ๙๐๐, 

๙๑๐, ๙๒๓–๙๒๕, ๖๙๘–๗๐๐; - เปนอัตตกิลมถานุโยค, 
๔๒๕; -*, ๔๗๕, ๗๑๔; -ความหมายในฐานะสังโยชนและ
การละโดยพระอริยบุคคล, ๔๑๓, ๘๘๗; -บันทึกพิเศษ, 
๔๒๓–๔๒๖; -ปฏิบัติศีลผิด, ๖๔๓–๖๔๔; -เปนทิฏฐิ, ๔๒๕; 
-ละได้ด้วยมนสิการอริยสัจ, ๖๓๗ 

สีลัพพตปรามาส: -เปนอัตตกิลมถานุโยค(อ), ๕๒๙ 
สีลัพพตุปาทาน, ๑๗๓, ๑๗๔, ๑๙๘; -*, ๑๖๗ 
สีลานุสต,ิ ๘๐๘, ๘๑๐–๘๑๒ 
สีหนาท, ๖๐๑ 
สี-หนาท: -*, ๓๗๐ 
สีหราช,สีหมฤคราช, ๗๙๘, ๘๓๕ 
สีหไสยา: -*, ๘๒๑ 
สึก(สึกๆ บวชๆ จนลุอรหัต), ๑๐๗๐ 



 
ดัชนี  ๑๓๐๓ 

เปนอัตตกิลมถานุโยค(อ), ๕๒๗; -ละได้ด้วยมนสิการ
อริยสัจ, ๖๓๔ 

สีลัพพตุปาทาน, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๙๗; -*, ๑๖๖ 
สีลานุสต,ิ ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙ 
สีหนาท, ๕๙๘; -*, ๓๖๘ 
สีหราช,สีหมฤคราช, ๗๙๕, ๘๓๒ 
สีหไสยา: -*, ๘๑๘ 
สึก(สึกๆ บวชๆ จนลุอรหัต), ๑๐๖๕ 
สืบตอ, ๗๑, ๑๐๓, ๑๓๙ 
สืบตอศาสนา, ๙๒๔ 
สืบทอด, ๖๔๐, ดูที่ เหตุปจจัย 
สืบพันธุ, ๗๒๖, ๙๙๖, ๑๐๖๓ 
สืบสาว,สืบคน, ๖๒๒, ๖๒๔, ๖๘๕–๖๘๖, ดู สมุทัย,โยนิโส

มนสิการ 
ส่ือมวลชน, ๕๖๕, ๕๘๒, ๖๗๗, ๖๖๔–๖๖๖; -อิทธิพลในฐานะ

กัลยาณมิตรหรือปาปมิตร(อ), ๕๒๙ 
ส่ือสาร, ๑๑๐, ๑๐๕๔ 
สุกกธรรม ๕(=ศีล ๕), ๕๖๐ 
สุกขวิปสสก, ๔๕๐, ดู ปญญาวิมุต; -*, ๔๔๖; -พระสุกขวิปสสก

ที่เปนอนาคามี(อ), ๔๒๘, ๔๕๘ 
สุกงอม. ดู อินทรีย 
สุข, ๒๖, ๑๓๖, ๑๔๑, ๓๙๒, ๓๙๕, ๔๓๕, ๔๖๕, ๔๙๑, ๕๓๗, 

๕๔๖, ๕๔๘, ๕๗๖, ๕๗๘, ๕๘๓, ๖๘๖, ๗๖๕, ๗๗๓, ๗๗๙, 
๘๑๕, ๘๔๑, ๘๖๘, ๘๗๐, ๘๗๔, ๘๗๖, ๙๐๕, ๙๒๐, ๙๒๑, 
๙๘๕, ๑๐๐๕, ๑๐๒๔, ๑๐๓๐, ๑๐๔๖, ๑๐๔๙, ๑๐๕๙, 
๙๑๑–๙๑๒, ๕๑๗–๕๑๙, ๕๓๔–๕๓๕, ๕๙๑, ๖๗๑–๖๗๒, 
๘๒๑, ๘๕๐–๘๕๑, ๘๖๑–๘๖๒, ดู เวทนา เทียบ ทุกข; - 

กามสุขอยางต่ําอยางสูง โทษขอบกพรองและการกอปญหา

, ๑๐๒๖–๑๐๒๘, ๑๐๒๙–๑๐๓๓; - ความสุขในทัศนะของ
พุทธธรรม, ๑๐๒๓–๑๐๖๘; - ตัณหาทําใหไมไดสุขในการ

ทํางาน/ฉันทะชวยใหทํางานสุข, ๙๙๒–๙๙๔; - 

พระพุทธเจาทรงยืนยันมีความสุขอยางย่ิงเหนือกวาราชา

และเหตุผลที่ไมทรงวกเวียนหากาม/ถึงเทพมนุษยจะทุกข

พระองคก็สุข/ทรงลุสุขดวยสุข, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๑๐๓๓–
๑๐๓๔; - เมตตาอยากใหคนอ่ืนมีสุข/ตนเองก็หลับเปนสุข
ตื่นเปนสุข/สุขสบายใจแบบฉันทะ, ๑๐๐๑–๑๐๐๓; - สุข

ประณีต ไมตองอาศัยกาม/สุขไรอามิสอิสระเปนสุขสูงสุด/

ไดแลวจึงจะยืนยันไดไมเวียนกลับหากาม/ดับปญญาและ

ชวยคุมจริยธรรมของกามสุข, ๑๐๒๖–๑๐๒๙; -*, ๔๓๓, 
๕๖๙, ๘๒๕; -กระบวนการรับรู้ที่ทําให้มีความสุข, ๘๔๑; -
กามสุขอยางต่ําอยางสูง โทษขอบกพรองและการกอปญหา, 
๑๐๕๙, ๑๐๖๕, ๑๐๕๓–๑๐๕๖; -กินคนเดียวไม่ได้ความสุข, 
๗๔๔; -คนระดับใดเสพสุขไดแคใด, ๑๐๕๗; -ความสุขกับ
ความพรอมท่ีจะมีสุข/สุขพื้นฐาน, ๑๐๓๕, ๑๐๕๒; -

ความหมายหนึ่งของความสุข, ๑๐๔๖; -จะปล่อยให้สุขก่อ

ราคานุสัยหรือไม่, ๔๖๗; -จุดหมายของพุทธศาสนาบรรลุได
ดวยสุข/นิครนถวาสุขลุดวยทุกข, ๑๐๓๓; -จุดหมายของ

พุทธศาสนาบรรลุไดดวยสุข/นิครนถวาสุขลุดวยทุกข(อ), 
๑๐๒๓, ๑๐๖๐; -ไดสุขประณีตแลวมีทางเลือกเสวยสุขมาก
ขึ้น/ไมติดสุขต่ํากวาก็มีสิทธิไดสุขสูงขึ้นไป และจําไมทําชั่ว

เพราะกามสุข, ๑๐๓๕, ๑๐๕๓, ๑๐๕๒; -ตัณหาทําใหไมได
สุขในการทํางาน/ฉันทะชวยใหทํางานสุข, ๗๙๗; -ทักขิไณย
แสดงตัวอยางของชีวิตที่มีสุข, ๔๐๕; -ทํากรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สุขเวทนา ก็ได้เสวยสุข, ๖๗๐; -เทียบกามสุข ฌานสุข 

นิพพานสุข, ๑๐๔๖–๑๐๔๙; -นิพพานเปนสุขสูงสุด, 
๑๐๒๓; -นิโรธสมาบัติเปนสุขสุงสุด/เสวยสุขโดยไมมีจิต

ตลอด ๗ วัน, ๗๙๑, ๘๒๒; -นิวรณ์ทําให้พลาดจากสุข, 
๘๙๕; -ในโพชฌงค สุขอยูที่ขั้นปสสัทธิ, ๘๓๖; -บัณฑิตไม่
ขึ้น ๆ ลง ๆ เพราะสุขหรือทุกข์, ๕๗๐; -บัณฑิตไม่ทํา
ทาน ไม่บําเพ็ญฌาน เพื่ออามิสสุข แต่ทําเพื่อนิพพาน
เพื่อสิ้นทุกข์, ๑๐๕๖; -บุคคลโสดาบันสุขสูงสุขมาก ทุกข

นอย, ๘๘๔–๘๘๕; -บุญเปนชื่อของความสุข/กุศลมีผลเปน
สุข, ๒๕๓, ๑๐๒๓; -บุญเปนชื่อของความสุข/กุศลมีผลเปน
สุข(อ), ๙๘๗; -ประโยชน์ที่พึงประสงค์(อรรค)ของสุขคือ
เพื่อสมาธิ/สุขเป็นบาทฐานของสมาธิ, ๖๒๑, ๗๙๕, ๘๒๕, 
๑๐๒๓, ๖๓๘–๖๓๙; -ผูที่กามสุขก็สลัดแลว สุขสูงข้ึนไปก็
ไมไดแยท่ีสุด, ๑๐๖๑–๑๐๖๓; -พระพุทธเจาทรงยืนยันมี

ความสุขอยางยิ่งเหนือกวาราชาและเหตุผลที่ไมทรงวกเวียน

หากาม/ถึงเทพมนุษยจะทุกขพระองคก็สุข/ทรงลุสุขดวยสุข

, ๑๐๕๑, ๑๐๕๙; -พระพุทธเจาและพระอรหันตใชสมาธิใช
ฌานเปนท่ีพักอยูเปนสุข, ๗๘๙, ๗๙๐, ๗๙๓; -พระอรหันต
มีสุขทุกขขณะบริบูรณยอดเย่ียม, ๓๙๗, ๕๑๐; -พระอริยะมี
สุขเป็นพื้นใจ/ปุถุชนมีทุกข์เป็นพื้นฐานแล้วหาสุขมากลบ
ทุกข์หรือวิ่งตามดับทุกข์, ๓๙๗, ๘๗๗, ๑๐๔๙, ๑๐๕๔, 
๘๔๔–๘๔๕; -เมตตาอยากใหคนอ่ืนมีสุข/ตนเองก็หลับเปน
สุขตื่นเปนสุข/สุขสบายใจแบบฉันทะ, ๖๕๓; -ไมพึงติดใน

สุข ไมวาอยางใด ๆ ใจตองคงเปนอิสระ, ๔๙๖, ๑๐๖๐; -รู้
ขันธ์ ๕ โดยไตรลักษณ์แล้วอยู่เป็นสุข, ๖๓๓; -สติชวยให
สุข, ๗๖๔; -สรุปทัศนะเก่ียวกับการเสวยความสุข, ๑๐๖๓–
๑๐๖๖; -สรุปประเภทความสุขนัยตาง ๆ, ๗๙๐, ๑๐๖๗, 
๑๐๒๔–๑๐๒๕, ๑๐๕๖–๑๐๕๗; -สวนดีของโลกก็คือ

ความสุข, ๖๔๒–๖๔๔; -สัตบุรุษเกิดเพื่อประโยชน์สุขของพหู
ชน, ๕๗๓; -สุขก็เปนทุกข(สุขท่ียังเปนเวทนา)/สังขารทุกข, 
๑๖๐, ๑๐๕๐; -สุขกลายเปนทุกข/วิปริณามทุกข, ๑๖๐; -สุข
กับการแกทุกขหรือปญหาชีวิต, ๘๕๙; -สุขเกิดจากโยนิโส
มนสิการก็ได้, ๖๒๑; -สุขของคฤหัสถ์/สุขอันชอบธรรมที่
คฤหัสถ์ควรมี ๔ อย่าง, ๗๔๒; -สุขจากการเกาที่คัน กับ

สุขจากไมมีที่คันใหตองเกา, ๑๐๓๒; -สุขทิพย์ไม่เท่าสุขแห่ง
ความกษัยตัณหา/สุขแห่งสวรรค์ทําให้ประมาท, ๙๐๐, 
๙๕๓; -สุขท่ีเต็มอ่ิมทันทีทุก ๆ ขณะ, ๘๔๕; -สุขที่ไม
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กลายเปนทุกข/สุขแทที่ไมเปนเวทนา, ๑๐๔๘–๑๐๕๒; -สุข
แทคือชนิดที่ไมมีเชื้อมูลของทุกขเหลืออยูเลย, ๔๙๖; -สุขใน
ฐานะผลกรรม/สุขจากการไมยึดติดถือม่ันผล, ๒๗๐, ๒๗๔; 
-สุขในฐานะองคฌาน/ความหมายความตางจากปติ/เปน

คูปรับกับอุทธัจจกุกกุจจะ, ๔๒๔, ๔๘๑, ๔๘๓, ๑๐๒๓, 
๘๒๕–๘๒๗; -สุขแบบมีสุขภาพดี ไรโรค, ๑๐๓๒; -สุข

ประณีต ไมตองอาศัยกาม/สุขไรอามิสอิสระเปนสุขสูงสุด/

ไดแลวจึงจะยืนยันไดไมเวียนกลับหากาม/ดับปญญาและ

ชวยคุมจริยธรรมของกามสุข, ๕๓๘, ๙๐๗, ๙๖๕, ๑๐๒๔, 
๑๐๓๖, ๑๐๕๘, ๑๐๖๓, ๑๐๖๕, ๑๐๕๔–๑๐๕๖, ๖๔๔–๖๔๕; 
-สุขเปนประโยชนอยางหนึ่งของสมาธิในชีวิตประจําวัน, 
๗๘๘; -สุขเปนสาระจําเปนของจริยธรรม แตไมใหทําการ

เพื่อเห็นแกสุข/พุทธจริยธรรมไมแยกจากสุข, ๑๐๒๓, 
๑๐๕๘–๑๐๕๙; -สุขมากขึ้นดวยโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๔; -
สุขลุได้ด้วยทําเอา มิใช่ปรารถนา, ๓๑๘; -หลักการใหญ

สําหรับชาวพุทธในการปฏิบัติตอความสุข, ๑๐๖๑; -เห็น
นิพพานเป็นสุขจึงจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปถูกต้องได้ ถ้า
เห็นนิพพานเป็นทุกข์ไม่มีทางก้าวหน้า, ๓๗๔; -ให้พระสาวก
จาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน, ๕๓๒, ๗๙๓; -อยู่กับ
ธีรชนเป็นสุข, ๕๖๘; -อะไรเปนเกณฑวัดความสุขและชีวิตท่ี
ดีงาม, ๗๔๗; -อาหารของความสุข, ๘๙๒; -อิทธิบาทชวยให
ทั้งไดสุขและงานสําเร็จ, ๘๐๐ 

สุขทิพย, ๙๕๓ 
สุขทุกข, ๔๖๔, ๕๒๖, ๗๒๔, ๗๒๗, ๗๔๗, ๗๖๘, ๘๗๗, ดู สุข

,ทุกข; -*, ๖๔๒, ๙๕๔; -ลัทธิมิจฉาทิฏฐิเก่ียวกับสุขทุกขซ่ึง
ผิดหลักกรรม, ๘๖๐; -สุขทุกขใครทําให, ๒๐๓, ๘๙๘; -สุข
ทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบันธรรม, ๒๐๓ 

สุขปฎิกฺเขปโต, ๗๕; -*, ๗๗ 
สุขภาพ, ๖๔๖, ๖๖๔, ๗๕๐, ๘๖๕, ๙๘๗, ๑๐๐๓, ๑๐๑๓, 

๑๐๒๘, ๑๐๓๒, ๑๐๕๒, ๙๙๑–๙๙๓, ๙๙๗–๙๙๙; - 

นิพพานในความหมายวาสุขภาพดีหรือสุขภาพสมบูรณ, 
๑๐๓๒–๑๐๓๓, ๑๐๖๘; -*, ๙๕๑; -นิพพานในความหมาย
วาสุขภาพดีหรือสุขภาพสมบูรณ, ๓๓๖, ๓๘๙; -สมาธิ

เก้ือกูลแกสุขภาพ, ๗๘๙; -สุขภาพกับทานั่งในการเจริญ

สมาธิ(อ), ๘๑๘; -สุขภาพกับผลกรรมและการใหผลของ

กรรม, ๒๗๓, ๒๘๓, ๖๖๔; -สุขภาพดีชวยใหบรรลุวิมุตติได
เร็ว(อ), ๘๑๐; -อานาปานสติสมาธิไมกระทบกระเทือน แต

เก้ือกูลแกสุขภาพ, ๘๑๓ 
สุขภาพจิต, ๗๐๐, ๗๑๗, ๗๒๖, ๗๖๙, ๘๗๗, ดู สมาธิ,อธิจิต

ตสิกขา; - สุขภาพจิตกับการทํางานดวยตัณหาหรือดวย

ฉันทะ, ๙๙๑–๙๙๔; - สุขภาพจิตสมบูรณคือความหมาย

หนึ่งของนิพพาน, ๑๐๓๒–๑๐๓๓, ๑๐๔๘–๑๐๕๐; -

ความหมายหน่ึงของกุศลคือเก้ือกูลแกสุขภาพจิต, ๒๔๖; -

จริยธรรมคลุมถึงเรื่องสุขภาพจิตดวย, ๕๓๔–๕๓๕; -นิวรณ
ทําลาย แตโพชฌงคสงเสริมสุขภาพจิตและใชเปนเครื่องวัด

ไดดวย, ๘๓๓; -ประโยชน์อย่างหนึ่งของสมาธิคือ ช่วยให้
มีสุขภาพจิตดี, ๗๘๘; -สติปฏฐานชวยใหมีสุขภาพจิตดี, 
๗๗๒; -สุขภาพจิตกับการทํางานดวยตัณหาหรือดวยฉันทะ, 
๑๐๒๐; -สุขภาพจิตทามกลางภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๔; -
สุขภาพจิตสมบูรณคือความหมายหนึ่งของนิพพาน, ๓๘๙ 

สุขวิบาก, ๒๔๗; -*, ๙๘๗ 
สุขวิหารธรรม, ๖๔๕ 
สุขเวทนา, ๑๐๑, ๓๙๒, ๖๗๐, ๙๙๖, ๑๐๐๙, ๑๐๑๔, ๑๐๑๕, 

๑๐๒๐, ๑๐๕๑, ๙๙๘–๑๐๐๓, ๑๐๐๖–๑๐๐๗, ดู สุข

,เวทนา; -ขมอุเบกขาในฌานเปนตน, ๘๒๗; -ไมแนนอน ที่

เคยวาสุขตอมาวาทุกข ท่ีเคยวาทุกขก็วาสุข, ๑๐๕๕ 
สุขเวทนีย, ๓๒๔ 
สุขสบาย(ชวยปสสัทธิ), ๘๓๖ 
สุขสมบูรณ(ฉันทะอยาก), ๑๐๐๕ 
สุขสัญญา, ๔๐๑, ๔๗๘ 
สุขโสมนัส, ๑๐๒๔, ๑๐๖๗ 
สุขัลลิกานุโยค(แบบอนารยะกับแบบชวยตรัสรู), ๑๐๖๐ 
สุขา ปฏิปทา(ได้ฌาน๔), ๘๔๑; -*, ๑๐๒๓ 
สุขี, ๒๔๘, ๓๗๖ 
สุขุมรูป, ๔๑; -*, ๓๔ 
สุคต, ๙๓๙ 
สุคตวินัย, ๙๓๘–๙๓๙ 
สุคติ, ๑๔๑, ๒๖๘, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๓๒๓, ๕๙๑, ๙๑๓, 

๙๒๙, ๑๐๒๙, ๕๒๓–๕๒๔, เทียบ ทุคติ และดู สวรรค; -
การไปสุคติสัมพันธกับภวตัณหา, ๑๗๗; -ทั้งเทวดาและ

มนุษยก็เปนสุคติดวยกัน/เทวดาวามนุษยเปนสุคติของพวก

เทวดา, ๙๕๓; -สุคติพิเศษ, ๒๕๒ 
สุจริต, ๒๕๒, ๓๗๑, ๕๓๘, ๕๓๙, ๕๔๖, ๕๖๑, ๖๔๕, ๖๘๐, 

๗๑๑, ๗๔๕, ๗๔๘, ๗๙๕, ๘๒๔, ๘๖๙, ๘๗๗, ๙๑๑, ๙๖๓, 
๑๐๒๙, ๑๐๓๓, ๘๘๒–๘๘๓, ๗๒๓–๗๒๔, ๗๔๒–๗๔๔, 
๗๔๙–๗๕๒, ดูศีล,อธิศีล,สิกขา เทียบ ทุจริต; -คนเริ่มมี

การศึกษาเมื่อมีสุจริตใชหรือไม, ๖๙๔; -ฉันทะเปนแรงจูงใจ
ใหประกอบสุจริต, ๙๙๒; -ปติสุขปราณีตชวยใหดํารงใน

สุจริต, ๒๘๑; -มรรคโดยสวนรวม อธิศีลสิกขาโดยสวน

เฉพาะ เก่ียวกับการดํารงสุจริต, ๘๖๗, ๘๖๘; -สุจริต ๓

อยาง, ๕๒๐–๕๒๒ 
สุญญตนิพพาน: -*, ๓๘๖ 
สุญญตวิโมกข: -*, ๔๑๖ 
สุญญตสมาธิ: -*, ๗๘๐ 
สุญญตา, ๔๒๕; -ในอนาคต ภิกษุขาดการศึกษาอบรมจะไม่

สนใจ, ๖๕๘ 
สุญญตาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔ 
สุญญาคาร(ความหมาย): -*, ๘๑๕ 
สฺุโต, ๙๗ 
สุดโตง,สุดทางตรงขาม, ๕๒๘, ๖๘๖, ๑๐๖๕, ดู ที่สุด,อันตะ 

๑๓๐๔  พุทธธรรม 

 

๑๐๔๑, ๑๐๖๓, ๑๐๖๘, ๑๐๗๐, ๑๐๕๙–๑๐๖๑, ๖๔๗–
๖๔๘; -สุขเปนประโยชนอยางหน่ึงของสมาธิใน

ชีวิตประจําวัน, ๗๙๑; -สุขเปนสาระจําเปนของจริยธรรม 

แตไมใหทําการเพื่อเห็นแกสุข/พุทธจริยธรรมไมแยกจากสุข

, ๑๐๒๘, ๑๐๖๓–๑๐๖๔; -สุขมากขึ้นดวยโลกุตรสัมมาทิฏฐิ, 
๕๘๖; -สุขลุได้ด้วยทําเอา มิใช่ปรารถนา, ๓๒๐; -หลักการ
ใหญสําหรับชาวพุทธในการปฏิบัติตอความสุข, ๑๐๖๖; -
เห็นนิพพานเป็นสุขจึงจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปถูกต้องได้ 
ถ้าเห็นนิพพานเป็นทุกข์ไม่มีทางก้าวหน้า, ๓๗๖; -ให้พระ
สาวกจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน, ๕๓๔, ๗๙๖; -อยู่
กับธีรชนเป็นสุข, ๕๗๐; -อะไรเปนเกณฑวัดความสุขและ

ชีวิตท่ีดีงาม, ๗๕๐; -อาหารของความสุข, ๘๙๕; -อิทธิบาท
ชวยใหท้ังไดสุขและงานสําเร็จ, ๘๐๓ 

สุขทิพย, ๙๕๖ 
สุขทุกข, ๔๖๖, ๕๒๘, ๗๒๗, ๗๓๐, ๗๕๐, ๗๗๑, ๘๘๐, ดู สุข

,ทุกข; -*, ๖๔๕, ๙๕๗; -ลัทธิมิจฉาทิฏฐิเก่ียวกับสุขทุกขซ่ึง
ผิดหลักกรรม, ๘๖๓; -สุขทุกขใครทําให, ๒๐๔, ๙๐๑; -สุข
ทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบันธรรม, ๒๐๔ 

สุขปฎิกฺเขปโต, ๗๕; -*, ๗๗ 
สุขภาพ, ๖๔๙, ๖๖๗, ๗๕๓, ๘๖๘, ๙๙๐, ๑๐๐๖, ๑๐๑๖, 

๑๐๓๓, ๑๐๓๗, ๑๐๕๗, ๙๙๔–๙๙๖, ๑๐๐๐–๑๐๐๒; - 

นิพพานในความหมายวาสุขภาพดีหรือสุขภาพสมบูรณ, 
๑๐๓๗–๑๐๓๘, ๑๐๗๓; -*, ๙๕๔; -นิพพานในความหมาย
วาสุขภาพดีหรือสุขภาพสมบูรณ, ๓๓๘, ๓๙๑; -สมาธิ

เก้ือกูลแกสุขภาพ, ๗๙๒; -สุขภาพกับทานั่งในการเจริญ

สมาธิ(อ), ๘๒๑; -สุขภาพกับผลกรรมและการใหผลของ

กรรม, ๒๗๔, ๒๘๔, ๖๖๗; -สุขภาพดีชวยใหบรรลุวิมุตติได
เร็ว(อ), ๘๑๓; -อานาปานสติสมาธิไมกระทบกระเทือน แต

เก้ือกูลแกสุขภาพ, ๘๑๖ 
สุขภาพจิต, ๗๐๓, ๗๒๐, ๗๒๙, ๗๗๒, ๘๘๐, ดู สมาธิ,อธิจิต

ตสิกขา; - สุขภาพจิตกับการทํางานดวยตัณหาหรือดวย

ฉันทะ, ๙๙๔–๙๙๗; - สุขภาพจิตสมบูรณคือความหมาย

หนึ่งของนิพพาน, ๑๐๓๗–๑๐๓๘, ๑๐๕๓–๑๐๕๕; -

ความหมายหน่ึงของกุศลคือเก้ือกูลแกสุขภาพจิต, ๒๔๗; -
จริยธรรมคลุมถึงเรื่องสุขภาพจิตดวย, ๕๓๖–๕๓๗; -นิวรณ
ทําลาย แตโพชฌงคสงเสริมสุขภาพจิตและใชเปนเครื่องวัด

ไดดวย, ๘๓๖; -ประโยชน์อย่างหน่ึงของสมาธิคือ ช่วยให้มี
สุขภาพจิตดี, ๗๙๑; -สติปฏฐานชวยใหมีสุขภาพจิตดี, 
๗๗๕; -สุขภาพจิตกับการทํางานดวยตัณหาหรือดวยฉันทะ, 
๑๐๒๔; -สุขภาพจิตทามกลางภาวะสงครามกาม, ๑๐๖๙; -
สุขภาพจิตสมบูรณคือความหมายหน่ึงของนิพพาน, ๓๙๑ 

สุขวิบาก, ๒๔๘; -*, ๙๙๐ 
สุขวิหารธรรม, ๖๔๘ 
สุขเวทนา, ๑๐๑, ๓๙๔, ๖๗๓, ๙๙๙, ๑๐๑๒, ๑๐๑๗, ๑๐๑๘, 

๑๐๒๔, ๑๐๕๖, ๑๐๐๑–๑๐๐๖, ๑๐๐๙–๑๐๑๐, ผิดพลาด! 

ไมใชที่คั่นหนา ท่ีถูกตองในรายการบนหนากระดาษ 

๑๐๗๓, ดู สุข,เวทนา; -ขมอุเบกขาในฌานเปนตน, ๘๓๐; -
ไมแนนอน ที่เคยวาสุขตอมาวาทุกข ท่ีเคยวาทุกขก็วาสุข, 
๑๐๖๐ 

สุขเวทนีย, ๓๒๖ 
สุขสบาย(ชวยปสสัทธิ), ๘๓๙ 
สุขสมบูรณ(ฉันทะอยาก), ๑๐๐๘ 
สุขสัญญา, ๔๐๓, ๔๘๐ 
สุขโสมนัส, ๑๐๒๙, ๑๐๗๒ 
สุขัลลิกานุโยค(แบบอนารยะกับแบบชวยตรัสรู), ๑๐๖๕ 
สุขา ปฏิปทา(ได้ฌาน4), ๘๔๔ 
สุขาปฏิปทา(ไดฌาน4): -*, ๑๐๒๘ 
สุขี, ๒๔๙, ๓๗๘ 
สุขุมรูป, ๔๑; -*, ๓๔ 
สุคต, ๙๔๒ 
สุคตวินัย, ๙๔๑–๙๔๒ 
สุคติ, ๑๔๒, ๒๖๙, ๒๘๒, ๒๘๔–๒๘๕, ๓๒๕, ๕๙๓, ๙๑๖, 

๙๓๒, ๑๐๓๔, ๕๒๕–๕๒๖, เทียบ ทุคติ และดู สวรรค; -
การไปสุคติสัมพันธกับภวตัณหา, ๑๗๘; -ทั้งเทวดาและ

มนุษยก็เปนสุคติดวยกัน/เทวดาวามนุษยเปนสุคติของพวก

เทวดา, ๙๕๖; -สุคติพิเศษ, ๒๕๓ 
สุจริต, ๒๕๓, ๓๗๓, ๕๔๐, ๕๔๑, ๕๔๘, ๕๖๓, ๖๔๘, ๖๘๓, 

๗๑๔, ๗๔๘, ๗๕๑, ๗๙๘, ๘๒๗, ๘๗๒, ๘๘๐, ๙๑๔, ๙๖๖, 
๑๐๓๔, ๑๐๓๘, ๘๘๕–๘๘๖, ๗๒๖–๗๒๗, ๗๔๕–๗๔๗, 
๗๕๒–๗๕๕, ดูศีล,อธิศีล,สิกขา เทียบ ทุจริต; -คนเริ่มมี

การศึกษาเมื่อมีสุจริตใชหรือไม, ๖๙๗; -ฉันทะเปนแรงจูงใจ
ใหประกอบสุจริต, ๙๙๕; -ปติสุขปราณีตชวยใหดํารงใน

สุจริต, ๒๘๓; -มรรคโดยสวนรวม อธิศีลสิกขาโดยสวน

เฉพาะ เก่ียวกับการดํารงสุจริต, ๘๗๐, ๘๗๑; -สุจริต 3 

อยาง, ๕๒๒–๕๒๔ 
สุญญตนิพพาน: -*, ๓๘๘ 
สุญญตวิโมกข: -*, ๔๑๘ 
สุญญตสมาธิ: -*, ๗๘๓ 
สุญญตา, ๔๒๗; -ในอนาคต ภิกษุขาดการศึกษาอบรมจะไม่

สนใจ, ๖๖๑ 
สุญญตาเจโตวิมุตติ, ๔๓๖ 
สุญญาคาร(ความหมาย): -*, ๘๑๘ 
สฺุโต, ๙๗ 
สุดโตง,สุดทางขาม, ๖๘๙ 
สุดโตง,สุดทางตรงขาม, ๕๓๐, ๑๐๗๐, ดู ที่สุด,อันตะ 
สุดท้ายของธรรมท้ังปวง(นิพพาน), ๘๔๕ 
สุตตันตเทศนา(ปริยายกถา), ๔๘๕ 
สุตตันติกปริยาย(กรรม12), ๓๒๔ 
สุตมยปญญา, ๔๖ 
สุตวันต์ อริยสาวก,สุดวา อริยสาวก, ๘๖๙, ดู อริยสาวก,

กัลยาณชน,กัลยาณปุถุชน,โสดาบัน 
สุตวันต อริยสาวก,สุตวา อริยสาวก, ๘๘๖, ๘๙๐, ๙๑๖ 



 
ดัชนี  ๑๓๐๕ 

สุดท้ายของธรรมท้ังปวง(นิพพาน), ๘๔๒ 
สุตตันตเทศนา(ปริยายกถา), ๔๘๓ 
สุตตันติกปริยาย(กรรม๑๒), ๓๒๒ 
สุตมยปญญา, ๔๖ 
สุตวันต์ อริยสาวก,สุตวา อริยสาวก, ๘๖๖, ๘๘๓, ๘๘๗, 

๙๑๓, ดู อริยสาวก,กัลยาณชน,กัลยาณปุถุชน,โสดาบัน 
สุตะ, ๓๙, ๔๓, ๑๔๙, ๑๕๑, ๔๖๖, ๕๔๘, ๕๖๙, ๕๗๒, ๕๗๓, 

๘๘๒, ๘๘๓, ๘๙๘, ๙๐๒, ๙๐๘, ๙๑๐, ๙๑๒, ๙๑๓, ๙๒๙, 
๘๙๓–๘๙๕, ๙๐๔–๙๐๕, ๖๓๒–๖๓๔, ดู พหูสุต,พาหุสัจจะ
,ปรโตโฆสะ; -*, ๔๖๘, ๕๘๗; -ความหมายและความสําคัญ
สําหรับกัลยาณปุถุชน, ๘๘๖–๘๘๘; -ในฐานะความรู

ประเภทหนึ่ง, ๔๗; -มีสุตะน้อย แก่เหมือนโคถึก, ๕๗๑; -สุ
ตะเกื้อหนุนปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิ, ๗๐๑, ๙๐๗; -สุตะ

จําเปนนอยกวาอารยวัฒิอ่ืนอีก ๔ขอ, ๕๗๓; -สุตะเปนปร

โตโฆสะ(อ), ๘๘๗ 
สุติ(ประเภทของความรู), ๔๗ 
สุทธวิปสสนายานิก, ๔๒๗, ๔๔๙, ดู วิปสสนายานิก,

สุกขวิปสสก; -*, ๔๒๘ 
สุทธาวาส: -*, ๔๒๘, ๔๕๘ 
สุทธิ(นิพพาน), ๔๒๑, ๔๒๒ 
สุทฺธธมฺมปฺุชโต, ๙๘ 
สุทฺธสงฺขารปฺุชโต, ๙๘ 
สุนทรียภาพ(ความดีชั่ว), ๒๔๕ 
สุนัข, ๔๒๒, ๑๐๓๐ 
สุนัขจิ้งจอกกับลูกสิงโต(ชาดก): -*, ๕๖๗ 
สุปฏิบัต,ิ ๙๔๐ 
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ๓๙๖, ๔๐๓ 
สุภกิณหะ, ๓๓๙ 
สุภนิมิต: -*, ๘๓๔ 
สุภวิโมกข: -*, ๙๔๘ 
สุภาพ, ๗๑๒, ๗๒๓, ดู สัณหวาจา,ปสุณวาจา,สัมมาวาจา 
สุภาษิต, ๕๖๗–๕๖๙, ดู วาจา 
สุรา, ๑๒๓ 
สุรา,สุราเมรัย, ๗๒๙, ๘๙๐, ๘๙๕, ๙๐๐, ๙๖๖, ๙๗๗, ๗๒๔–

๗๒๘, ดู ศีล ๕ 
สุรุยสุราย, ๕๓๘ 
สุวรรณมาลา, ๗๘๖ 
สุวินิต, ๘๘๙ 
สูญเสีย(ผลกรรม), ๒๗๐ 
สูตร,พระ, ๔๙, ๖๘, ๙๖, ๑๐๙, ๒๓๐, ๔๒๒, ๗๒๘, ๗๕๕, 

๗๕๘, ๗๗๙, ๘๒๖, ๘๒๗, ๘๓๕, ๖๓๖–๖๓๗, เทียบ วินัย

,อภิธรรม; -*, ๔๓๓, ๖๒๓; -เก่ียวกับเรื่องตายเรื่องเกิด, 
๒๘๐; -นักพระสูตร, ๓๒๒; -ในอนาคตภิกษุจะไม่สนใจสูตร
ที่เป็นตถาคตภาษิต, ๖๕๘; -พุทธประวัติตอนตรัสรู, ๘๕๑; -
อรรถกถาพระสูตรแปลอัสสาสะปสสาสะกลับกันกับอรรถ

กถาพระวินัย(อ), ๘๑๕; -อสุภะ ๑๐ เรียกวาสัญญาและมี

เพียง ๕-๖(อ), ๘๐๕ 
สูตรของตัณหา, ๙๗๗, ๙๙๑ 
สฺวากฺขาโต: -*, ๓๓๓ 
เสกขสมมต, ๘๘๗ 
เสขญาณ, ๑๕๒, ๘๘๙ 
เสขภูมิ, ๔๖๙ 
เสขวิชชา, ๑๕๒, ๘๘๙ 
เสขวิหาร: -*, ๔๗๑ 
เสขะ, ๑๔๕, ๘๑๔, ๘๘๓, ๘๙๘, เทียบ อเสขะ,อรหันต,ปุถุชน; 

-*, ๙๘๔; -กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ เป็น
องค์ประกอบภายนอกและภายในที่มีประโยชน์ที่สุดสําหรับ
พระเสขะ, ๕๖๖, ๖๒๐; -การแบงประเภทและระดับ, ๔๐๙, 
๔๒๐; -การแบงประเภทและระดับ(อ), ๔๐๙; -เกิดขึ้นเพื่อ

ประโยชนสุขแกพหูชน, ๓๖๖; -ความตางระหวางพระเสขะ

กับพระอรหันตโดยนัยตาง ๆ เชน สติปฏฐาน เปนตน(อ), 
๔๗๑; -พระเสขะโดยสมมติ(เสกขสมมต), ๘๘๗; -พระเสขะ
ที่พระอรรถกถาจารยจัดเพิ่มเขา(อ), ๘๘๗; -พระเสขะ
ประกอบด้วยองค์ ๘ กลายเป็นพระอรหันต์มีองค์๑๐, 
๖๘๘; -พระเสขะเส่ือมเพราะเจาก้ีเจาการเกินไป, ๙๓๓; -

อานิสงสของสมาธิสําหรับพระเสขะ, ๗๙๑ 
เสนหา. ดู สิเนหะ; -*, ๙๗๘, ๑๐๑๙ 
เสนา, ๗๖๒ 
เสนาสนปญญาปกะ, ๓๖๗, ๓๖๙ 
เสนาสนะ, ๑๔๕, ๔๒๑, ๕๗๗, ๗๕๐, ๙๖๖, ๖๕๖–๖๕๘, ดู ที่อยู

อาศัย,ปจจัย ๔; -*, ๓๖๘, ๔๓๖, ๘๑๕; -คุณค่าแท้/เทียม, 
๖๔๗; -สงัดกิเลสเพราะเสนาสนะ, ๖๗๕; -เสนาสนะ ๒ 
อย่าง(ควรไม่ควรเสพ), ๖๖๗; -เสนาสนะมีองค ๕ เหมาะแก

การปฏิบัติ, ๘๑๐; -เสนาสนะสงัดไม่ใช่ความหมายท่ีแท้ของ
การอยู่เดียว, ๖๗๔ 

เสพ, ๑๑๖, ๑๒๗, ๑๔๕, ๖๔๔, ๖๗๔, ๘๓๖, ๖๕๖–๖๕๗; -
(กาม). ดู เวทนา,อารมณ,สุขเวทนา,ตัณหา,ฯลฯ; -*, ๘๖๙; 
-ขอปฏิบัติที่เสพแลวมีผลหรือไม, ๖๖๘–๖๖๙; -รูป บุคคล 

อาหาร ฯลฯ ท่ีควรเสพหรือไม, ๖๖๖–๖๖๙ 
เสพคุน(อาเสวนะ), ๖๖๔, ดูสะสม,ส่ังสม,เคยชิน 
เสพติด, ๒๕๘, ๕๔๐, ๕๔๗, ๗๒๔, ๗๒๖, ๗๓๕, ๘๖๕, ๙๐๔, 

๙๙๗; -*, ๗๒๓; -ทางออกท่ีผิดสําหรับผูผิดหวังจากกามสุข
, ๑๐๖๕ 

เสพสม, ๙๘๖, ๑๐๕๔ 
เสพเสวย, ๙๘, ๔๙๑, ๖๔๖, ๗๐๑, ๗๔๗, ๘๕๐, ๘๖๑, ๘๖๒, 

๙๘๙, ๑๐๒๐, ๑๐๒๔, ๙๘๕–๙๘๖, ๗๙๖–๗๙๗, ๘๖๕–
๘๖๖, ดู เวทนา,ตัณหา 

เสมหะ, ๘๖, ๖๕๗ 
เสมอ(สูงสุด=เสมอกันโดยธรรม): -*, ๖๐๔ 



  ุ

เสรี, ๘๕, ๑๓๒, ๒๔๘, ๖๙๗; -ควรปลอยใหเด็กมีประสบการณ

อยางเสรีหรือไม, ๖๖๔–๖๖๖; -พระอรหันตเปนผูเสร,ี ๓๗๖ 
เสรีภาพ, ๖๙๙, ๗๙๓ 
เสวนา, ๕๗๓, ๕๓๘–๕๓๙, ๘๓๕–๘๓๖; -การเสวนาเกิดขึ้น

เม่ือใด, ๕๘๒; -คนท่ีควรเสวนาหรือไม ๓ แบบ, ๕๗๓–
๕๗๖; -ตรวจสอบตถาคตเกี่ยวกับการไม่เสวนากาม, ๕๙๗; -
หลักธรรมและพุทธภาษิตเก่ียวกับเสวนา, ๕๖๗–๕๖๙ 

เสวนาสัตบุรุษ: -ความหมาย, ๕๖๕; -ในกระบวนธรรมแหง

การศึกษา, ๕๘๔–๕๘๖; -เปนปจจัยแหงศรัทธา นําสู

การศึกษา, ๕๘๒; -สัปบุรุษ, ๖๓๘, ๖๙๑, ๕๑๙–๕๒๒, 
๕๓๘–๕๓๙, ๕๖๖–๕๖๘, ๖๘๐–๖๘๓, ดู สัปปุริสสังเสวะ,
กัลยาณมิตร,กัลยาณมิตตตา; -สัปบุรุษ(อ), ๘๘๗, ๙๐๑ 

เสวย, ๙๙, ๑๐๒, ๖๗๐, ดู เสพ,เสพเสวย,เวทนา,อารมณ,สุข 
เสวยอารมณ, ๖๖๗, ๘๔๕, ดู อารมณ,เวทนา 
เสาหลัก(อุปมาสติ), ๗๖๓ 
เสียง, ๒๓๒, ๓๙๓, ๔๖๕, ๔๖๙, ๔๗๑, ๔๙๑, ๕๐๖, ๖๗๔, 

๖๘๙, ๗๐๒, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๘๓, ๙๗๙, ๑๐๑๕, ๑๐๕๑, 
๑๐๕๔, ๙๘๔–๙๘๕, ๑๐๒๖–๑๐๒๗, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ดู 

สัททะ,โสตะ; -*, ๔๓๓; -กรณีและบุคคลท่ีไมไดยินเสียง

ฟาผาเปนตน, ๗๙๔; -ระดับการไดยินเมื่อมีสมาธิเบื้องตน

และไมมี, ๗๘๒; -เสียง ๒ อย่าง(ควรไม่ควรเสพ), ๖๖๗; -
เสียงเป็นข้าศึกแห่งฌาน(อ), ๘๑๗ 

เสียงจากผูอ่ืน. ดู ปรโตโฆสะ 
เส่ียงทาย, ๖๖๔ 
เสียจริต, ๕๕๔, ๖๗๒ 
เสียดสี,ไม, ๕๗๘ 
เส้ียนไม(นิมิต), ๘๒๐ 
เสียสละ, ๕๓๗, ๖๕๒, ๖๗๗, ๗๐๔, ๗๐๕, ๘๓๕, ดู จาคะ; -*, 

๑๐๖๖; -ตองมีความสุขในการอยูอยางเสียสละดวย, ๑๐๕๙ 
เสือ, ๖๕๗ 
เส้ือผา, ๖๗๖–๖๗๙, ดู เครื่องนุงหม,จีวร 
เส่ือม, ๘๕, ๑๑๓, ๑๒๑, ๑๔๙, ๑๕๑, ๒๓๒ 
เส่ือม,เส่ือมสูญ, ๔๙๐, ๕๖๖, ดู อันตรธาน; -กุศล/อกุศลเส่ือม

หรือเจริญเปนเครื่องตัดสินวาบุคคลและส่ิงใดควรเสพ

หรือไม, ๖๖๔, ๖๖๗–๖๖๙; -โยนิโสมนสิการทําให้อกุศล
เสื่อม/ให้สัทธรรมไม่เสื่อมสูญ, ๖๒๐; -เสื่อมจากสัทธรรม
เพราะติดบุคคล, ๖๐๐, ๖๐๑; -อัปปมาทป้องกันความเสื่อม, 
๗๖๐ 

เสื่อมยศ, ๑๔๖ 
เสื่อมลาภ, ๑๔๖ 
เส่ือมสลาย, ๙๔, ๙๖, ๑๑๒, ๑๑๔, ๑๑๘, ๑๔๖ 
เส่ือมส้ิน, ๗๑, ๑๑๖ 
เส่ือมส้ินไป, ๘๒๙, ๗๖๖–๗๖๗, ดู สังขาร,สติปฏฐาน 
แสง,แสงสวาง, ๔๗๗ 

แสงเงินแสงทอง,แสงอรุณ(อุปมา), ๕๒๙, ๕๖๖, ๖๑๙, ๖๘๘, 
๗๖๐ 

แสดงธรรม, ๕๔๐, ๙๓๘, ดู ธรรม; -หลักการแสดงธรรม, 
๕๗๘, ๕๘๐–๕๘๒; -เหตุใดเริ่มดวยทุกข, ๘๕๙; -ใหผูฟงมี
อิสระในการใชปญญา, ๕๘๕–๕๘๗; -อริยสัจใหตรงกับกิจ, 
๘๕๔ 

แสดงธรรมเปนกลาง ๆ. ดู มัชเฌนธรรมเทศนา 
แสวงสัจธรรม(ของพระพุทธเจา), ๖๘๕ 
แสวงหา, ๖๘๖, ๙๘๗, ๑๐๕๖, ๖๗๑–๖๗๒, ดู ปริเยสนา; -

แสวงหาทรัพย, ๖๗๑–๖๗๒, ๗๔๑–๗๔๒ 
แสวงหาไมสมควร. ดู อเนสนา 
แสเสพ, ๑๑๖ 
โสก,โสกะ, ๓๗๘, ๓๙๘, ๔๖๒, ๕๐๓, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๖๖, ๖๓๓, 

๘๔๗, ๘๕๒, ๕๑๗, ดู โศก; -ความสัมพันธกับอวิชชาและ
อาสวะ, ๑๗๔ 

โสก-ปริเทว-ทุกข-โทมนัสส-อุปายาสทุกข, ๘๖ 
โสกะ, ๘๕; -*, ๘๗ 
โสไจยกรรม, ๗๑๑–๗๑๓ 
โสดา, ๘๘๙; -*, ๘๘๑, ๘๙๑ 
โสดาบัน, ๑๒๓, ๒๒๕, ๔๐๔, ๔๓๓, ๔๙๕, ๖๐๑, ๗๔๘, ๘๖๓, 

๙๒๕, ๙๒๘, ๑๐๐๗, ๑๐๕๘, ๕๘๕–๕๘๖, ๖๓๗–๖๓๘, ดู 
โสตาปตติยังคะ,อารยวัฒิ; -*, ๗๔๒, ๙๒๓, ๙๘๗; -ขอควร
ทราบท่ัวไปในฐานะเปนทักขิไณยหรืออริยบุคคลประเภท

หน่ึง, ๔๒๐, ๔๒๔; -ขอควรทราบท่ัวไปในฐานะเปนทักขิ

ไณยหรืออริยบุคคลประเภทหน่ึง(อ), ๔๐๙; -คติจาก
โสดาบันสําหรับคนยุคปจจุบัน, ๙๑๑–๙๑๒; -ควรโยนิโส
มนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; -ความแตกตางกับบุคคลกอน

โสดาและพระอรหันตเปนตน โดยความรูเทาทันขันธ ๕ 

และโดยอินทรีย ๕ เปนตน, ๘๒๙; -ความเปนโสดาบัน
เหมาะกันและเปนที่ตองการสําหรับสังคมปจจุบัน, ๙๐๙–
๙๑๑; -ความหมาย ไวพจน และคําเรียกตาง ๆ, ๘๘๙–
๘๙๐; -คุณสมบัติ, ๘๘๒–๘๘๕, ๘๙๐–๙๐๐, ๙๐๒–๙๐๘; -
ธรรม องคประกอบหรือคุณสมบัติท่ีทําใหเปนโสดาบัน/

กระบวนการพัฒนาปญญา, ๙๐๒, ดู โสตาปตติยังคะ

,ปญญาวุฒิธรรม; -ในพุทธกาล บุคคลโสดาบันสวนมาก
เปนคฤหัสถ, ๘๘๑–๘๘๒; -บุคคลโสดาบันถึงจะยังมีราคะ
ก็ประเสริฐกวาแมแตศาสดาภายนอกท่ีหมดกามราคะแลว, 
๘๘๖; -บุคคลโสดาบันในฐานะอารยชนระดับตนหรือ

สมาชิกที่เร่ิมเขาสังกัดสังคมของอริยชน, ๘๖๕, ๙๖๕, 
๘๘๑–๙๑๒; -เบ็ดเตล็ดแงมีศีลบริบูรณ อปรามัฏฐศีลไมมี

สีลัพพตปรามาส หมดกังขาเรื่องตายแลวเกิดและยังมีสมาธิ

ไมบริบูรณ, ๓๖๒, ๔๒๘; -เบ็ดเตล็ดแงศรัทธาไมหวั่นไหว
ในพระรัตนตรัย, ๖๘๒; -พระโสดาบันที่เปนคูครองตัวอยาง
, ๗๒๘; -พุทธดํารัสให้ภิกษุชักนําประชาชนให้ตั้งอยู่ในองค์
คุณของโสดาบัน หรือในการเรียนรู้อริยสัจ, ๘๘๑, ๙๑๒ 

๑๓๐๖  พุทธธรรม 

 

เสวนาสัตบุรุษ: -ความหมาย, ๕๖๗; -ในกระบวนธรรมแหง

การศึกษา, ๕๘๖–๕๘๘; -เปนปจจัยแหงศรัทธา นําสู

การศึกษา, ๕๘๕; -สัปบุรุษ, ๖๔๑, ๖๙๔, ๕๒๑–๕๒๔, 
๕๔๐–๕๔๑, ๕๖๘–๕๗๑, ๖๘๓–๖๘๖, ดู สัปปุริสสังเสวะ,
กัลยาณมิตร,กัลยาณมิตตตา; -สัปบุรุษ(อ), ๘๙๐, ๙๐๔ 

เสวย, ๙๙, ๑๐๒, ๖๗๓, ดู เสพ,เสพเสวย,เวทนา,อารมณ,สุข 
เสวยอารมณ, ๖๗๐, ๘๔๘, ด ูอารมณ,เวทนา 
เสาหลัก(อุปมาสติ), ๗๖๖ 
เสียง, ๒๓๓, ๓๙๕, ๔๖๗, ๔๗๑, ๔๗๓, ๔๙๓, ๕๐๘, ๖๗๗, 

๖๙๒, ๗๐๕, ๗๕๓, ๗๕๘, ๗๘๖, ๙๘๒, ๑๐๑๘, ๑๐๕๖, 
๑๐๕๙, ๙๘๗–๙๘๘, ๑๐๓๑–๑๐๓๒, ๑๐๓๓–๑๐๓๔, ดู 

สัททะ,โสตะ; -*, ๔๓๕; -กรณีและบุคคลท่ีไมไดยินเสียง

ฟาผาเปนตน, ๗๙๗; -ระดับการไดยินเมื่อมีสมาธิเบื้องตน

และไมมี, ๗๘๕; -เสียง 2 อย่าง(ควรไม่ควรเสพ), ๖๗๐; -
เสียงเป็นข้าศึกแห่งฌาน(อ), ๘๒๐ 

เสียงจากผูอ่ืน. ดู ปรโตโฆสะ 
เส่ียงทาย, ๖๖๗ 
เสียจริต, ๕๕๖, ๖๗๕ 
เสียดสี,ไม, ๕๘๐ 
เส้ียนไม(นิมิต), ๘๒๓ 
เสียสละ, ๕๓๙, ๖๕๕, ๖๘๐, ๗๐๗, ๗๐๘, ๘๓๘, ดู จาคะ; -*, 

๑๐๗๑; -ตองมีความสุขในการอยูอยางเสียสละดวย, ๑๐๖๔ 
เสือ, ๖๖๐ 
เส้ือผา, ๖๗๙–๖๘๒, ดู เครื่องนุงหม,จีวร 
เส่ือม, ๘๕, ๑๑๓, ๑๒๒, ๑๕๐, ๑๕๒, ๒๓๓ 
เส่ือม,เส่ือมสูญ, ๔๙๒, ๕๖๘, ดู อันตรธาน; -กุศล/อกุศลเส่ือม

หรือเจริญเปนเครื่องตัดสินวาบุคคลและส่ิงใดควรเสพ

หรือไม, ๖๖๗, ๖๗๐–๖๗๒; -โยนิโสมนสิการทําให้อกุศล
เสื่อม/ให้สัทธรรมไม่เสื่อมสูญ, ๖๒๓; -เสื่อมจากสัทธรรม
เพราะติดบุคคล, ๖๐๒, ๖๐๓; -อัปปมาทป้องกันความเสื่อม, 
๗๖๓ 

เสื่อมยศ, ๑๔๗ 
เสื่อมลาภ, ๑๔๗ 
เส่ือมสลาย, ๙๔, ๙๖, ๑๑๓, ๑๑๕, ๑๑๘, ๑๔๗ 
เส่ือมส้ิน, ๗๑, ๑๑๗ 
เส่ือมส้ินไป, ๘๓๒, ๗๖๙–๗๗๐, ดู สังขาร,สติปฏฐาน 
แสง,แสงสวาง, ๔๗๙ 
แสงเงินแสงทอง,แสงอรุณ(อุปมา), ๕๓๑, ๕๖๘, ๖๒๒, ๖๙๑, 

๗๖๓ 
แสดงธรรม, ๕๔๒, ๙๔๑, ดู ธรรม; -หลักการแสดงธรรม, 

๕๘๐–๕๘๑, ๕๘๒–๕๘๔; -เหตุใดเริ่มดวยทุกข, ๘๖๒; -ให
ผูฟงมีอิสระในการใชปญญา, ๕๘๘–๕๘๙; -อริยสัจใหตรง
กับกิจ, ๘๕๗ 

แสดงธรรมเปนกลาง ๆ. ดู มัชเฌนธรรมเทศนา 
แสวงสัจธรรม(ของพระพุทธเจา), ๖๘๘ 

แสวงหา, ๖๘๙, ๙๙๐, ๑๐๖๑, ๖๗๔–๖๗๕, ดู ปริเยสนา; -

แสวงหาทรัพย, ๖๗๔–๖๗๕, ๗๔๔–๗๔๕ 
แสวงหาไมสมควร. ดู อเนสนา 
แสเสพ, ๑๑๖ 
โสก,โสกะ, ๓๘๐, ๔๐๐, ๔๖๔, ๕๐๕, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๖๘, ๖๓๖, 

๘๕๐, ๘๕๕, ๕๑๙, ดู โศก; -ความสัมพันธกับอวิชชาและอา
สวะ, ๑๗๕ 

โสก-ปริเทว-ทุกข-โทมนัสส-อุปายาสทุกข, ๘๖ 
โสกะ, ๘๕; -*, ๘๗ 
โสไจยกรรม, ๗๑๔–๗๑๖ 
โสดา, ๘๙๒; -*, ๘๘๔, ๘๙๔ 
โสดาบัน, ๑๒๔, ๒๒๖, ๔๐๖, ๔๓๕, ๔๙๗, ๖๐๓, ๗๕๑, ๘๖๖, 

๙๒๘, ๙๓๑, ๑๐๑๐, ๑๐๖๓, ๕๘๗–๕๘๘, ๖๔๐–๖๔๑, ดู 
โสตาปตติยังคะ,อารยวัฒิ; -*, ๗๔๕, ๙๒๖, ๙๙๐; -ขอควร
ทราบท่ัวไปในฐานะเปนทักขิไณยหรืออริยบุคคลประเภท

หน่ึง, ๔๒๒, ๔๒๖; -ขอควรทราบทั่วไปในฐานะเปนทักขิ

ไณยหรืออริยบุคคลประเภทหน่ึง(อ), ๔๑๑; -คติจาก
โสดาบันสําหรับคนยุคปจจุบัน, ๙๑๔–๙๑๕; -ควรโยนิโส
มนสิการขันธ์ 5, ๔๗๐; -ความแตกตางกับบุคคลกอนโสดา
และพระอรหันตเปนตน โดยความรูเทาทันขันธ 5 และโดย

อินทรีย 5 เปนตน, ๘๓๒; -ความเปนโสดาบันเหมาะกัน
และเปนท่ีตองการสําหรับสังคมปจจุบัน, ๙๑๒–๙๑๔; -
ความหมาย ไวพจน และคําเรียกตาง ๆ, ๘๙๒–๘๙๓; -
คุณสมบัติ, ๘๘๕–๘๘๘, ๘๙๓–๙๐๓, ๙๐๕–๙๑๑; -ธรรม 

องคประกอบห รือคุณสม บัติที่ ทํ า ให เป น โสดาบัน /

กระบวนการพัฒนาปญญา, ๙๐๕, ดู โสตาปตติยังคะ

,ปญญาวุฒิธรรม; -ในพุทธกาล บุคคลโสดาบันสวนมาก
เปนคฤหัสถ, ๘๘๔–๘๘๕; -บุคคลโสดาบันถึงจะยังมีราคะก็
ประเสริฐกวาแมแตศาสดาภายนอกที่หมดกามราคะแลว, 
๘๘๙; -บุคคลโสดาบันในฐานะอารยชนระดับตนหรือ

สมาชิกที่เริ่มเขาสังกัดสังคมของอริยชน, ๘๖๘, ๙๖๘, 
๘๘๔–๙๑๕; -เบ็ดเตล็ดแงมีศีลบริบูรณ อปรามัฏฐศีลไมมี

สีลัพพตปรามาส หมดกังขาเรื่องตายแลวเกิดและยังมีสมาธิ

ไมบริบูรณ, ๓๖๔, ๔๓๐; -เบ็ดเตล็ดแงศรัทธาไมหว่ันไหวใน
พระรัตนตรัย, ๖๘๕; -พระโสดาบันที่เปนคูครองตัวอยาง, 
๗๓๑; -พุทธดํารัสให้ภิกษุชักนําประชาชนให้ตั้งอยู่ในองค์
คุณของโสดาบัน หรือในการเรียนรู้อริยสัจ, ๘๘๔, ๙๑๕ 

โสดาบันนอย. ดู จูฬโสดาบัน 
โสดาปัตติผล, ๓๗๖, ๔๐๔, ๔๓๓, ๔๗๓, ๔๙๐, ๕๓๔, ๘๔๒, 

๙๐๑, ๙๐๕–๙๐๖; -*, ๔๒๑, ๔๖๐, ๘๘๔, ๘๙๐; -ธรรมท่ีให
บรรลุตั้งแตโสดาฯ ถึงอรหัตตผล, ๖๘๕–๖๘๖; -บรรลุด้วย
โยนิโสมนสิการขันธ์ 5, ๔๗๐; -ประเสริฐกวาสวรรคเปนตน
, ๘๘๙; -วิมุตติขั้นโสดาปตติผลขึ้นไป(อ), ๔๓๘; -อานิสงส์
6, ๙๐๒ 

โสดาปตติมรรค,-มัคค, ๘๔๒, ๘๖๖; -*, ๖๐๐, ๘๙๑; -

จัดเปนทัสสนะ(อ.), ๘๘๙ 



 
ดัชนี  ๑๓๐๗ 

โสดาบันนอย. ดู จูฬโสดาบัน 
โสดาปัตติผล, ๓๗๔, ๔๐๒, ๔๓๑, ๔๗๑, ๔๘๘, ๕๓๒, ๘๓๙, 

๘๙๘, ๙๐๒–๙๐๓; -*, ๔๑๙, ๔๕๘, ๘๘๑, ๘๘๗; -ธรรมท่ี
ใหบรรลุตั้งแตโสดาฯ ถึงอรหัตตผล, ๖๘๒–๖๘๓; -บรรลุ
ด้วยโยนิโสมนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; -ประเสริฐกวาสวรรค

เปนตน, ๘๘๖; -วิมุตติขั้นโสดาปตติผลขึ้นไป(อ), ๔๓๖; -
อานิสงส์๖, ๘๙๙ 

โสดาปตติมรรค,-มัคค, ๘๓๙, ๘๖๓; -*, ๕๙๘, ๘๘๘; -

จัดเปนทัสสนะ(อ.), ๘๘๖ 
โสต,โสตะ, ๒๖, ๓๐, ๑๗๒, ๒๖๔, ๓๓๐, ๕๐๖, ๖๕๘, ๖๖๖, 

๖๘๙, ๘๓๗; -*, ๓๔, ๘๔๒ 
โสตวิญญาณ, ๒๗, ๓๐, ๑๗๑, ๔๖๕, ๕๐๖, ๑๐๑๕ 
โสตสัมผัส, ๓๑, ๑๗๒ 
โสตสัมผัสสชาเวทนา: -*, ๓๑ 
โสตาปตติมัคคญาณ: -*, ๘๘๘ 
โสตาปตติยังคะ๔: -(ชุดที่ ๒) หลักและความหมายโดยยอ/

เ ที ยบ กับห ลั กพระรั ตนต รัยและกา รดํ า เนิ นต าม

มัชฌิมาปฏิปทา / เปนหลักการพัฒนาปญญา  ทําให

ประจักษแจงตั้งแตโสดาปตติผลถึงอรหัตตผล, ๖๘๒–
๖๘๓, ดู ปญญาวุฒิธรรม; -*, ๘๘๑; -ชุดที่ ๑ (ของพระ
โสดาบัน), ๘๒๘, ๘๙๔, ๙๐๒, ๘๙๐–๘๙๓, ๘๙๘–๙๐๐; -
ชุดที่ ๒ (ทําใหเปนโสดาบัน), ๕๖๗, ๙๐๑; -ชุดที่ ๒ (ทําให

เปนโสดาบัน)(อ), ๕๘๔, ๕๘๕ 
โสตาวธาน: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖ 
โสตินทรีย, ๓๖, ๔๗๐ 
โสภณเจตสิก, ๒๗; -*, ๒๔๗ 
โสภณสาธารณเจตสิก, ๒๗ 
โสเภณี, ๙๖๙ 
โสมนัส, ๒๖, ๗๗, ๗๔๒, ๗๗๙, ๗๙๗, ๙๑๓, ๑๐๒๖, ๑๐๔๓, 

๑๐๔๖; -*, ๘๒๖ 
โสฬสญาณ: -*, ๔๘๐ 
โสฬสวัตถุกอานาปานสติกรรมฐาน: -*, ๘๑๖ 
หงส์(อุปมา), ๕๗๑ 
หงอก. ดู ผมหงอก 
หง่อม, ๕๗๑ 
หงอยเหงา, ๘๔๕ 
หญ้า, ๕๓๑, ๖๓๐, ๖๗๕, ๗๙๗, ๘๒๒, ๑๐๓๔, ๘๓๖–๘๓๘ 
หญิง. ดู สตร ี
หดหู, ๖๔๘, ๖๒๒–๖๒๓, ๘๓๖–๘๓๘, ดู ถีนมิทธะ 
หตวิกขิตตกะ: -*, ๘๐๕ 
หทัยรูป, ๔๑ 
หทัยวัตถุ, ๒๖ 
หนทาง, ๕๑๔, ๘๐๘, ๕๕๓–๕๕๔ 
หนวด(ถือถอนหนวด), ๖๔๑ 
หนวดเตา, ๖๖๗ 

หนวยรวม, ๑๑๐ 
หนัง, ๖๓๐, ๖๕๓, ๗๕๕ 
หนังสือ(กัลยาณมิตร/ปาปมิตร), ๕๖๕, ๕๘๒, ๖๗๗; -*, ๕๒๙ 
หนังเสือ, ๖๗๕ 
หนา,หนาตา, ๖๕๒, ๖๗๘ 
หนาท่ี, ๘๕, ๑๑๒, ๑๑๖, ๑๒๕, ๑๔๔, ๑๕๑, ๕๒๗, ๕๓๑, ๕๖๕, 

๖๔๖, ๖๔๘, ๗๓๓, ๗๓๕, ๗๔๖, ๘๐๐, ๑๐๖๔, ๕๖๙–๕๗๐, 
๘๓๙, ดู กิจ; -*, ๕๒๘; -การทําหน้าที่ของกัลยาณมิตร, 
๕๘๒, ๕๘๔–๕๘๗; -ครูตอศิษย, ๕๗๙; -จัดองคธรรมเขา
ตางหมวดตามหนาที่, ๘๒๔; -ตัวอยางพอแมทําหนาที่มิตร
ช่ัวหรือดี, ๖๗๖–๖๗๙; -พอแมตองใหลูกเลาเรียน, ๗๔๕–
๗๔๖; -โพชฌงคกับนิวรณทําหนาที่ตรงขามกัน, ๘๓๓; -

สติ/อัปปมาท กับการทําหนาที่, ๗๕๙, ๗๖๓; -ส่ิงที่เก่ียวกับ
กิจหนาท่ีเปนปจจุบันทั้งน้ัน, ๖๕๕; -หนาท่ีกับฉันทะ, 
๑๐๒๑; -หนาท่ีของคนประเภทตาง ๆ ตามหลักทิศ๖, 
๗๓๐–๗๓๒; -หนาท่ีของภิกษุตอชาวบาน, ๕๗๗, ๙๒๙; -
หนาท่ีของมหากษัตริย, ๘๗๑; -หนาที่ของโยนิโสมนสิการ, 
๖๒๕, ๖๗๗–๖๗๙; -หนาที่ของรัฐกําจัดความยากจน, 
๗๕๒; -หนาที่ของอินทรีย ๕แตละอยาง, ๘๒๘–๘๓๑; -

หนาที่ตออริยสัจรายขอในการแกปญหา, ๖๓๔–๖๓๕, 
๘๕๔–๘๕๘, ดู กิจในอริยสัจ; -หนาท่ีทางสังคม, ๘๖๘ 

หนาม(ถือนอนบนหนาม), ๖๔๑ 
หนาย. ดู นิพพิทา; -*, ๔๖๓ 
หนาว, ๖๔๖, ๘๗๖ 
หนี้,หน้ีสิน, ๔๐๖, ๑๐๔๖, ๗๔๒–๗๔๔ 
หนีภัย, ๘๖๓ 
หนุ่ม(เวลาเหมาะสําหรับเพียร), ๖๕๖, ๗๕๘ 
หนู, ๙๖๗ 
หมกมุน, ๒๓๒, ๖๗๒, ๘๕๐, ๑๐๒๖, ๑๐๓๕, ๑๐๕๑, ๑๐๖๓, 

๗๔๖–๗๔๗ 
หมดใคร. ดู วิราคะ,นิพพิทา 
หมดจด(วิสท), ๘๓๕–๘๓๖ 
หมวดธรรม, ๕๘๗, ๖๓๒, ๘๖๗, ดู ธรรมขันธ 
หมอ, ๑๐๐๑, ๑๐๑๓ 
หมอดู: -*, ๘๖๕ 
หม้อนํ้า(อุปมา), ๕๗๑ 
หมี, ๖๕๗ 
หมู่คณะ, ๕๙๗, ๘๘๓; -*, ๖๒๓, ๗๙๒ 
หมูชน, ๕๗๖, ๖๕๔, ๖๘๔, ดูที่ วินัย,สงฆ 
หมู่บ้าน, ๕๙๕, ๖๔๙, ๖๖๗, ๕๕๓–๕๕๔, ๖๕๐–๖๕๑, ๖๕๘–

๖๕๙ 
หมู่ไม้, ๕๖๘, ๖๕๑, ๘๒๗ 
หย่ังรู,ความ. ดู ญาณ 
หย่ังรูชอบ. ดู สัมมาญาณ 
หย่ังรูสัจจะ, ๕๙๓–๕๙๕ 
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หยูกยา. ดู ยา 
หรูหรา, ๕๔๐, ๖๔๖; -*, ๑๐๒๒ 
หลง, ๕๘๔, ๗๐๑, ๘๗๐, ๑๐๕๔, ๑๐๕๖, ๗๖๐–๗๖๒, ดู โมหะ 
หลงผิด, ๑๐๕ 
หลงผิด(นิพพาน/อรหันต), ๔๐๐, ๔๙๖ 
หลงเพลิน,หลงมัวเมา,หลงระเริง, ๑๑๖, ๑๒๓ 
หลงสมมติ, ๑๑๐ 
หลงใหล, ๑๑๔, ๖๓๐, ๑๐๓๕, ๗๔๖–๗๔๗ 
หลอกลวง, ๖๗๒, ๗๒๖, ๗๓๔, ๗๕๐, ๗๗๔, ดู มุสาวาท 
หลอหลอม(ทัศนคติและคานิยม), ๖๗๗ 
หลัก, ๕๓๑, ๖๒๗, ๖๓๒, ๖๓๔, ๖๗๗, ๘๗๐, ๕๖๙–๕๗๐, 

๕๘๙–๕๙๔, ๖๕๓–๖๕๔ 
หลักการ: -หลักการ=ธรรม(คูกับวิธีปฏิบัติ), ๘๗๘, ๙๓๖; -

หลักการ=ธรรม(คูกับอรรถ), ๖๓๖–๖๔๑; -หลักการ=วาทะ/
ทิฏฐิ, ๕๓๑, ๖๕๙; -หลักการดับทุกขแกไขปญหา=นิโรธ, 
๕๑๔, ๕๑๖; -หลักการดําเนินชีวิต ครองชีวิต ความ

ประพฤติ=จริยธรรม, ๕๓๔; -หลักการในกระบวนการ

ศึกษา, ๕๘๒–๕๘๕; -หลักการพัฒนาปญญา/หลักการ

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปตติผล=ปญญาวุฒิธรรม,โสตาปตติ
ยังคะ, ๕๘๕–๕๘๖, ๖๓๗–๖๓๘; -หลักการสอน, ๕๖๕ 

หลักเกณฑ, ๘๗๐, ดู วินัย; -กําหนดวาส่ิงใดคนใดที่ใดควรคบ
อยูใชหรือไม ขอปฏิบัติใดไดผลหรือควรติชมหรือไม, 
๖๖๗–๖๗๐; -หลักเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติตอสุข, 
๑๐๖๒ 

หลักท่ัวไป(กับคําสอนเฉพาะกรณี), ๖๗๕ 
หลักธรรม, ๕๓๒, ๕๓๖, ๕๓๙, ๕๔๒, ๕๗๖, ๕๗๘, ๕๙๑, ๖๗๖, 

๗๙๕, ๘๔๘, ๕๖๗–๕๖๙, ๖๓๘–๖๔๑, ๘๒๘–๘๓๒; -(ท่ี
คลุมคําสอนพุทธท้ังหมด), ๘๔๖–๘๗๔; -(เทียบกับอริยสัจ
กับปฏิจจสมุปบาท), ๘๕๐–๘๕๔; -(เทียบอริยสัจ

กับปฏิจจสมุปบาท). ด ูธรรม 
หลักปฏิบัต.ิ ดู ปฏิบัต ิ
หลักพื้นฐาน(ตรวจสอบภูมิปญญา): -*, ๖๘๐ 
หลักวิชา, ๕๘๓ 
หลักใหญ/หลักยึดเหนี่ยวเบ้ืองตนของชาวพุทธ(พระรัตนตรัย), 

๖๘๒; -*, ๘๖๔ 
หลับเปนสุข, ๖๕๓ 
หลาว(อุปมา), ๑๐๓๑ 
หลีกเร้น, ๖๔๗, ๖๗๔ 
หลุดพ้น, ๘๐, ๑๐๘, ๑๑๘, ๑๒๔, ๒๕๓, ๓๒๐, ๓๙๓, ๔๒๑, 

๔๕๑, ๔๖๓, ๔๗๐, ๔๙๔, ๕๐๑, ๕๐๘, ๕๒๖, ๕๕๖, ๕๘๐, 
๕๘๕, ๕๙๘, ๖๗๗, ๖๘๖, ๗๔๙, ๗๕๖, ๗๖๕, ๗๗๖, ๘๑๔, 
๘๓๙, ๘๖๒, ๘๖๔, ๘๖๘, ๘๗๗, ๘๙๔, ๙๐๘, ๙๕๐, ๙๕๒, 
๙๗๙, ๑๐๒๕, ๑๐๓๔, ๑๐๔๙, ๑๐๖๕, ๑๐๖๗, ๑๐๑๖–
๑๐๑๗, ๕๑๗–๕๑๙, ๕๔๕–๕๔๖, ๕๕๘, ๗๑๖–๗๑๗, 
๗๙๒–๗๙๓, ๘๕๐–๘๕๑, ดู วิมุตติ; -*, ๓๘๙, ๕๓๒, ๗๑๔, 

๗๘๐; -เกี่ยวกับกรรมอนัตตา, ๓๑๑; -จุดหมายของสมาธิ, 
๗๘๐, ๗๘๗–๗๘๙; -ไตรสิกขาบ่มกันสู่วิมุตติ, ๕๕๕, ๗๘๘; 
-ถ้าไม่รู ้คุณโทษทางออกของโลกตามจริงก็หลุดพ้นไม่ได้, 
๖๔๓; -ในสมถะช่ัวคราวและกลับกลายได, ๘๒๑–๘๒๓, ดู 
วิกขัมภนวมุตติ,เจโตวิมุตติ,สามายิกวิมุตติ; -บําเพ็ญตบะ
ร้อยปีก็ไม่หลุดพ้น, ๖๗๓; -แบบวิโมกข, ๔๑๑; -แบบวิโมกข
(อ), ๔๑๖; -ปญญาวิมุต/อุภโตภาควิมุต, ๘๒๓; -ภาวะหลุด
พน, ๗๗๑, ๗๗๒; -ไม่ว่าพระหรือชาวบ้านหลุดพ้นแล้วก็
หลุดพ้นเหมือนกัน, ๔๘๘; -โยนิโสมนสิการ/โลกุตร

สัมมาทิฏฐิ จําเปนสําหรับความหลุดพน, ๖๒๕, ๖๙๒; -
ลักษณะจิตที่หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ, ๖๔๔; -ศรัทธาแบบ

ติดบุคคลเปนอุปสรรคได, ๕๘๘, ๕๙๙–๖๐๑; -สมาธิที่ทําให
หลุดพน(อ), ๔๒๘; -สรุปสาระ, ๘๗๖; -หลุดพนขั้นเด็ดขาด, 
๔๙๐, ดู สมุจเฉทวิมุตติ,อกุปปาเจโตวิมุตติ,อสามายิก
วิมุตติ; -หลุดพนดวยปญญา. ดู ปญญาวิมุต; -หลุดพนทั้ง
สองสวน/2วาระ, ๔๑๓, ๔๑๙, ดู อุภโตภาควิมุต; -หลุดพน
แบบวิภวตัณหา, ๑๐๐๑; -หวังพึ่งเทวดา ขัดหลักความหลุด
พน, ๙๕๕ 

หลุดพนชอบ. ดู สัมมาวิมุตติ 
หลุมถานเพลิง/ไฟ, ๑๐๓๐, ๑๐๓๒ 
หลุมบอ, ๕๕๓–๕๕๔ 
ห้วงกิเลส, ๕๘๖ 
หวงน้ํา, ๓๓๖, ๕๑๐, ๕๓๑, ๕๔๑, ๕๗๑, ๗๘๔, ๑๐๔๗; -*, 

๗๘๖ 
หวงบุญ,หวงกุศล, ๘๙๒; -*, ๘๙๕ 
หวงแหน, ๗๑๖, ๗๒๔, ๗๔๗, ดู มัจฉริยะ 
หวนละหอย, ๖๕๔–๖๕๕ 
หวัง: -ความหวังที่จะสําเร็จหรือไม, ๘๔๔; -ชาวพุทธหวังผลดวย

การกระทํา, ๘๗๗; -เป็นคนควรหวังเรื่อยไป, ๖๕๖; -พระ
อรหันตไมอยูดวยความหวัง, ๓๗๓ 

หวั่นกลัว,หวาดกลัว,หวาดเสียว, ๖๔๘, ๖๘๐, ๖๒๑–๖๒๔, 
๖๒๕–๖๒๖ 

หวา,ตน, ๑๐๖๐; -*, ๘๓๒ 
หวานช่ืน. ดู อัสสาทะ 
หอกหลาว(อุปมา), ๑๐๓๑ 
หอย, ๕๔๑; -*, ๗๘๖ 
หัตถ, ๘๔๘ 
หัตถิวัตร, ๔๒๒ 
หัวงู(อุปมา), ๑๐๓๑ 
หัวใจ, ๑๑๘ 
หาได้ยาก(บุคคลและสิ่ง), ๖๔๐ 
หาม. ดู ขอหาม 
หายติด. ดู นิพพิทา 
หายนะ, ๒๘๒, ๙๕๘ 
หายปวย(คนหนึ่งนอนคนหนึ่งเพียร), ๖๔๙–๖๕๐ 

๑๓๐๘  พุทธธรรม 

 

หลงสมมติ, ๑๑๐ 
หลงใหล, ๑๑๔, ๖๓๓, ๑๐๔๐, ๗๔๙–๗๕๐ 
หลอกลวง, ๖๗๕, ๗๒๙, ๗๓๗, ๗๕๓, ๗๗๗, ดู มุสาวาท 
หลอหลอม(ทัศนคติและคานิยม), ๖๘๐ 
หลัก, ๕๓๓, ๖๓๐, ๖๓๕, ๖๓๗, ๖๘๐, ๘๗๓, ๕๗๑–๕๗๒, 

๕๙๑–๕๙๖, ๖๕๖–๖๕๗ 
หลักการ: -หลักการ=ธรรม(คูกับวิธีปฏิบัติ), ๘๘๑, ๙๓๙; -

หลักการ=ธรรม(คูกับอรรถ), ๖๓๙–๖๔๔; -หลักการ=วาทะ/
ทิฏฐิ, ๕๓๓, ๖๖๒; -หลักการดับทุกขแกไขปญหา=นิโรธ, 
๕๑๖, ๕๑๘; -หลักการดําเนินชีวิต ครองชีวิต ความ

ประพฤติ=จริยธรรม, ๕๓๖; -หลักการในกระบวนการ

ศึกษา, ๕๘๔–๕๘๗; -หลักการพัฒนาปญญา/หลักการ

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปตติผล=ปญญาวุฒิธรรม,โสตาปตติ
ยังคะ, ๕๘๗–๕๘๘, ๖๔๐–๖๔๑; -หลักการสอน, ๕๖๗ 

หลักเกณฑ, ๘๗๓, ดู วินัย; -กําหนดวาส่ิงใดคนใดที่ใดควรคบ
อยูใชหรือไม ขอปฏิบัติใดไดผลหรือควรติชมหรือไม, 
๖๗๐–๖๗๓; -หลักเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติตอสุข, 
๑๐๖๖ 

หลักท่ัวไป(กับคําสอนเฉพาะกรณี), ๖๗๘ 
หลักธรรม, ๕๓๔, ๕๓๘, ๕๔๑, ๕๔๔, ๕๗๘, ๕๘๐, ๕๙๓, ๖๗๙, 

๗๙๘, ๘๕๑, ๕๖๙–๕๗๑, ๖๔๑–๖๔๔, ๘๓๑–๘๓๕; -(ท่ี

คลุมคําสอนพุทธท้ังหมด), ๘๔๙–๘๗๗; -(เทียบกับอริยสัจ
กับปฏิจจสมุปบาท), ๘๕๓–๘๕๗; -(เทียบอริยสัจ

กับปฏิจจสมุปบาท). ด ูธรรม 
หลักปฏิบัต.ิ ดู ปฏิบัต ิ
หลักพื้นฐาน(ตรวจสอบภูมิปญญา): -*, ๖๘๓ 
หลักวิชา, ๕๘๕ 
หลักใหญ/หลักยึดเหนี่ยวเบ้ืองตนของชาวพุทธ(พระรัตนตรัย), 

๖๘๕; -*, ๘๖๗ 
หลับเปนสุข, ๖๕๖ 
หลาว(อุปมา), ๑๐๓๖ 
หลีกเร้น, ๖๕๐, ๖๗๗ 
หลุดพ้น, ๘๑, ๑๐๘, ๑๑๘, ๑๒๕, ๒๕๔, ๓๒๒, ๓๙๕, ๔๒๓, 

๔๕๓, ๔๖๕, ๔๗๒, ๔๙๖, ๕๐๓, ๕๑๐, ๕๒๘, ๕๕๘, ๕๘๒, 
๕๘๓, ๕๘๗, ๖๐๑, ๖๘๐, ๖๘๙, ๗๕๒, ๗๕๙, ๗๖๘, ๗๗๙, 
๘๑๗, ๘๔๒, ๘๖๕, ๘๖๗, ๘๗๑, ๘๘๐, ๘๙๗, ๙๑๑, ๙๕๓, 
๙๕๕, ๙๘๒, ๑๐๓๐, ๑๐๓๙, ๑๐๕๔, ๑๐๗๐, ๑๐๗๒, 
๑๐๑๙–๑๐๒๑, ๕๑๙–๕๒๑, ๕๔๗–๕๔๘, ๕๖๐, ๗๑๙–
๗๒๐, ๗๙๕–๗๙๖, ๘๕๓–๘๕๔, ดู วิมุตติ; -*, ๓๙๑, ๕๓๔, 
๗๑๗, ๗๘๓; -เกี่ยวกับกรรมอนัตตา, ๓๑๓; -จุดหมายของ
สมาธิ, ๗๘๓, ๗๙๐–๗๙๒; -ไตรสิกขาบ่มกันสู่วิมุตติ, ๕๕๗, 
๗๙๑; -ถ้าไม่รู้คุณโทษทางออกของโลกตามจริงก็หลุดพ้นไม่ได้
, ๖๔๖; -ในสมถะช่ัวคราวและกลับกลายได, ๘๒๔–๘๒๖, ดู 

วิกขัมภนวมุตติ,เจโตวิมุตติ,สามายิกวิมุตติ; -บําเพ็ญตบะ
ร้อยปีก็ไม่หลุดพ้น, ๖๗๖; -แบบวิโมกข, ๔๑๓; -แบบวิโมกข
(อ), ๔๑๘; -ปญญาวิมุต/อุภโตภาควิมุต, ๘๒๖; -ภาวะหลุด

พน, ๗๗๔, ๗๗๕; -ไม่ว่าพระหรือชาวบ้านหลุดพ้นแล้วก็
หลุดพ้นเหมือนกัน, ๔๙๐; -โยนิโสมนสิการ/โลกุตร

สัมมาทิฏฐิ จําเปนสําหรับความหลุดพน, ๖๒๘, ๖๙๕; -
ลักษณะจิตที่หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ, ๖๔๗; -ศรัทธาแบบ

ติดบคคลเปนอุปสรรคได, ๖๐๒–๖๐๓; -ศรัทธาแบบติด

บุคคลเปนอุปสรรคได, ๕๙๐; -สมาธิที่ทําใหหลุดพน(อ), 
๔๓๐; -สรุปสาระ, ๘๗๙; -หลุดพนขั้นเด็ดขาด, ๔๙๒, ดู 
สมุจเฉทวิมุตติ,อกุปปาเจโตวิมุตติ,อสามายิกวิมุตติ; -หลุด

พนดวยปญญา. ดู ปญญาวิมุต; -หลุดพนทั้งสองสวน/2

วาระ, ๔๑๕, ๔๒๑, ดู อุภโตภาควิมุต; -หลุดพนแบบ

วิภวตัณหา, ๑๐๐๔; -หวังพึ่งเทวดา ขัดหลักความหลุดพน, 
๙๕๘ 

หลุดพนชอบ. ดู สัมมาวิมุตติ 
หลุมถานเพลิง/ไฟ, ๑๐๓๕, ๑๐๓๗ 
หลุมบอ, ๕๕๕–๕๕๖ 
ห้วงกิเลส, ๕๘๘ 
หวงน้ํา, ๓๓๘, ๕๑๒, ๕๓๓, ๕๔๓, ๕๗๓, ๗๘๗, ๑๐๕๒; -*, 

๗๘๙ 
หวงบุญ,หวงกุศล, ๘๙๕; -*, ๘๙๘ 
หวงแหน, ๗๑๙, ๗๒๗, ๗๕๐, ดู มัจฉริยะ 
หวนละหอย, ๖๕๗–๖๕๘ 
หวัง: -ความหวังท่ีสําเร็จหรือไม, ๘๔๗; -ชาวพุทธหวังผลดวย

การกระทํา, ๘๘๐; -เป็นคนควรหวังเรื่อยไป, ๖๕๙; -พระ

อรหันตไมอยูดวยความหวัง, ๓๗๕ 
หวั่นกลัว,หวาดกลัว,หวาดเสียว, ๖๕๑, ๖๘๓, ๖๒๔–๖๒๗, 

๖๒๘–๖๒๙ 
หวา,ตน, ๑๐๖๕; -*, ๘๓๕ 
หวานช่ืน. ดู อัสสาทะ 
หอกหลาว(อุปมา), ๑๐๓๖ 
หอย, ๕๔๓; -*, ๗๘๙ 
หัตถ, ๘๕๑ 
หัตถิวัตร, ๔๒๔ 
หัวงู(อุปมา), ๑๐๓๖ 
หัวใจ, ๑๑๘ 
หาได้ยาก(บุคคลและสิ่ง), ๖๔๓ 
หาม. ดู ขอหาม 
หายติด. ดู นิพพิทา 
หายนะ, ๒๘๓, ๙๖๑ 
หายปวย(คนหนึ่งนอนคนหนึ่งเพียร), ๖๕๒–๖๕๓ 
หายร้อน(ตัวเองแล้วจึงสอนคนอ่ืน), ๕๘๓ 
หาเล้ียงชีพ, ๘๗๕, ดู เล้ียงชีวิต,อาชีวะ 
หิตฉันทะ: -*, ๑๐๐๗ 
หิตสุขูปนยนกามตา: -*, ๑๐๐๗ 
หิน, ๕๔๓, ๘๒๕ 
หิมะ, ๘๗๙ 
หิริ, ๖๙, ๑๕๒, ๔๘๙; -*, ๕๙๐, ๘๙๐ 



 
ดัชนี  ๑๓๐๙ 

หายร้อน(ตัวเองแล้วจึงสอนคนอ่ืน), ๕๘๑ 
หาเล้ียงชีพ, ๘๗๒, ดู เล้ียงชีวิต,อาชีวะ 
หิตฉันทะ: -*, ๑๐๐๔ 
หิตสุขูปนยนกามตา: -*, ๑๐๐๔ 
หิน, ๕๔๑, ๘๒๒ 
หิมะ, ๘๗๖ 
หิริ, ๖๙, ๑๕๑, ๔๘๗; -*, ๕๘๗, ๘๘๗ 
หิริเจตสิก, ๒๗ 
หิริโอตตัปปะ, ๒๖๑ 
หิว, ๙๙๓, ๖๕๐–๖๕๑ 
หึงหวง. ดู มัจฉริยะ 
หื่นเหิม,เหิมใจ. ดู นันทิ 
หุต: -*, ๘๙๖ 
หุตฺวา  อภาวฎเน, ๗๓ 
หู, ๕๑, ๓๙๒, ๓๙๓, ๔๖๕, ๔๗๑, ๕๙๗, ๗๕๐, ๗๕๕, ๗๕๗, 

๗๗๓, ๘๗๘, ๙๐๑, ๑๐๑๕, ๑๐๒๖, ๑๐๓๐, ดู โสตะ; -*, 
๕๒๐, ๑๐๓๒ 

หูทิพย, ๗๘๘, ๙๔๕, ดู ทิพพโสต 
เหงา, ๑๐๔๗ 
เหงื่อ, ๖๗๗ 
เหตุ, ๙๔, ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๒๒, ๑๓๖, ๑๓๙, ๑๔๙, ๓๒๓, ๕๑๔, 

๖๐๑, ๖๒๖, ๖๖๓, ๘๖๐, ๙๗๙, ๑๐๕๕, ๘๙๖–๘๙๙, ๖๓๓–
๖๓๕, ดู เหตุปจจัย,เหตุผล; -ความตางระหวางเหตุกับ

ปจจัย, ๑๕๗; -ความโลภเปนเหตุของการฆาไดไหม, ๖๖๒; 
-คิดคนสืบสาวหาเหตุ=โยนิโสมนสิการ, ๖๒๒; -สมุทัยและ
มรรคเปนเหตุ, ๖๓๔; -เหตุของกรรมชั่ว, ๖๒๐; -เหตุแหง
ทุกขในการคิดแบบอริยสัจ. ดู สมุทัย; -เหตุให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ โพชฌงค์ ละความสงสัยได้ ละราคะ โทสะ 
โมหะ นิวรณ์ได้ ไม่มีอะไรสู้โยนิโสมนสิการ, ๖๒๑ 

เหตุการณ, ๖๓๑, ๖๕๒, ๖๕๕, ๖๖๑, ๖๗๗, ๗๗๐; -(ตอนตรัส
รู), ๘๕๐–๘๕๑ 

เหตุใกล. ดู ปทัฏฐาน 
เหตุปรารภ(ใหเกียจครานหรือเพียร), ๖๔๘–๖๕๐ 
เหตุปจจัย, ๗๙, ๑๑๖, ๑๕๑, ๔๙๐, ๔๙๓, ๔๙๔, ๔๙๗, ๕๑๓, 

๕๒๖, ๕๓๐, ๕๓๔, ๕๕๗, ๕๕๘, ๕๖๓, ๕๘๑, ๕๘๓, ๖๔๑, 
๖๗๒, ๖๙๒, ๗๐๐, ๗๐๒, ๗๐๓, ๗๑๗, ๗๑๙, ๗๕๑, ๗๕๖, 
๗๗๑, ๗๗๓, ๘๐๖, ๘๔๐, ๘๕๒, ๘๗๗, ๙๐๓, ๑๐๑๖, 
๕๑๔–๕๑๖, ๖๒๑–๖๒๓, ๖๒๔–๖๒๖, ๖๒๙–๖๓๐, ๖๓๔–
๖๓๕, ๖๘๔–๖๘๗, ๘๖๐–๘๖๓, ๘๖๕–๘๖๘, ดู ธรรมดา
แหงเหตุปจจัย,ปฏิจจสมุปบาท,โยนิโสมนสิการ,โลกุตร
สัมมาทิฏฐิ; -*, ๖๘๐, ๗๗๗; -กรณีท่ีเหตุปจจัยกับผล

เสมือนไมตรงกัน, ๖๖๓; -การจับเหตุปจจัยใหตรงกับผล, 
๖๖๓; -ธรรมดาแหงเหตุปจจัย, ๕๘๓, ๘๗๖; -วิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจัย, ๖๒๘, ๖๓๒; -วิธีพุทธคือใหรูเทาทัน

เหตุปจจัยแลวแกไขทําการตรงตัวเหตุปจจัย, ๘๗๐, ๘๗๓, 

๖๓๑–๖๓๒; -วิภัชชวาทแบบแยกซอยโดยลําดับและ

ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย, ๖๖๑–๖๖๓; -เหตุปจจัยอยูใน
ความหมายเกี่ยวกับธรรม(เทียบกับวินัย)(อ), ๘๖๔ 

เหตุผล, ๗๓, ๑๑๔, ๓๖๒, ๕๓๘, ๕๗๘, ๕๘๑, ๕๘๔, ๕๙๑, 
๖๒๖, ๖๔๑, ๖๖๗, ๖๘๐, ๘๗๓, ๙๘๙, ๙๙๓, ๑๐๑๔–
๑๐๑๙, ๕๒๘–๕๓๑, ๕๖๓–๕๖๔, ๕๘๗–๕๘๙, ๕๙๖–๕๙๘, 
๖๒๑–๖๒๓, ๖๔๘–๖๔๙, ๗๑๖–๗๑๘, ๘๖๙–๘๗๐, ดู เหตุ
ปจจัย; -*, ๑๒๑; -การอางเหตุผลใหตรงกับกรณี, ๖๗๒; -
ความรูระดับเหตุผลยังไมแน/ทาทีตอเหตุผล, ๕๙๓–๕๙๔; 
-ความเห็น ความคิดเหตุผลเก่ียวกับความดีความชั่วยังอยู

ในระดับโลกียสัมมาทิฏฐิ, ๕๘๓; -พยายามดวยเหตุผล

สามัญของมนุษยดีกวาหวังพึ่งออนวอนส่ิงเหนือสามัญวิสัย, 
๙๕๑, ๙๕๙; -ไมอาจรูนิพพานไดดวยการถกเถียงเหตุผล, 
๕๐๔; -ศรัทธาท่ีมีเหตุผลเป็นมูลฐาน เกิดจากการตรวจสอบจะ
มั่นคงไม่กลับกลาย, ๕๙๘; -ศรัทธาแบบมีเหตุผลและไมมี

เหตุผล, ๖๗๙–๖๘๑; -เหตุผลกับการเขาถึงหรือประจักษเอง
, ๔๙๕; -เหตุผลตางจากเหตุและผล(อ), ๖๓๔; -เหตุผลที่จะ
ช่ือวาอยูเดียวหรือมีคู, ๖๗๔–๖๗๕; -เหตุผลในการท่ีจะมี

ทรัพย, ๗๔๓–๗๔๔ 
เหตุผลสนธิ, ๑๗๙ 
เหตุและผล(ตางกับเหตุผลในภาษาไทย): -*, ๖๓๔ 
เหตุใหเกิดทุกข. ดู สมุทัย 
เห็นแกตัว, ๔๐๘, ๗๔๗ 
เห็นแกตัว,ความ, ๑๐๐ 
เห็นแจง. ดู วิปสสนา 
เห็นชอบ. ดู สัมมาทิฏฐิ 
เห็นชอบตามคลองธรรม(=โลกียสัมมาทิฏฐิ), ๕๘๓ 
เห็นเอียงสุด,ความ, ๖๖๒, ดู ท่ีสุด 
เหนือธรรมชาติ, ๑๖๖, ๕๙๑, ๘๗๓, ดู ธรรมชาติ 
เหนือโลก, ๕๘๑, ๙๗๐ 
เหนือสามัญวิสัย, ๒๗๙, ๘๗๔, ๙๔๑–๙๗๐ 
เหนือสุข, ๘๗๗ 
เหมาคลุม(ผิดหลักวิภัชชวาท), ๖๖๑ 
เหมาะแก่งาน, ๖๔๙, ดูควรแกงาน,กัมมนีย 
เหยียดหยาม, ๖๗๗, ๑๐๓๑; -*, ๑๐๐๓ 
เหย่ียว, ๑๐๓๐; -*, ๕๖๗ 
เหย่ือ,เหย่ือลอ, ๑๐๖๔, ๑๐๖๗, ดู อามิส 
เหรัญญิก,เหรียญ(อุปมา), ๒๑; -*, ๕๕๒ 
เหลาะแหละ, ๗๒๙ 
เหลือบ, ๖๔๖ 
เหาะ,เหิรฟ้า, ๘๐๑, ๙๕๕, ๙๔๕–๙๔๗, ดู อิทธิปาฏิหาริย 
เหี้ยมเกรียม(ปฏิปทา), ๖๔๑ 
เหี่ยวแหงใจ, ๖๔๘, ดู โศก,โสกะ 
แหลงเริงรมย, ๕๔๗ 
แหวน, ๗๘๖ 
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โหมไฟ(อุปมา), ๘๓๖–๘๓๘ 
ให้,ให้ปัน, ๕๗๖, ๗๔๔, ๗๔๖, ดู ทาน; -(แกความโกรธ), ๖๕๓ 
ใหญ่(มิใช่ท่ีกาย), ๕๗๑ 
ไหลเนื่อง, ๗๑ 
ไหว. ดู เคารพ; -*, ๖๐๔ 
อกตะ(นิพพาน), ๓๓๘ 
อกตัญุตา,อกตเวทิตา: -*, ๘๙๘ 
อกรณียวณิชชา๕: -*, ๗๒๓ 
อกามการิยโต, ๙๗ 
อกาลิกํ, ๔๘๗ 
อกาลิกะ(นิพพาน), ๔๐๑ 
อกิญจนะ, ๒๔๘, ๓๓๖, ๓๗๓ 
อกิริยทิฏฐิ,อกิริยวาท, ๑๐๑, ๑๐๓ 
อกิริยวาท, ๘๙๖–๘๙๗ 
อกิริยาทิฏฐิ(ผิดหลักกรรม), ๒๘๖ 
อกุปปา, ๔๓๑ 
อกุปปาเจโตวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๖, ๔๕๓, ๔๖๐, ดู วิมุตติ; -เป็น

แก่นเป็นที่หมายของพรหมจรรย์, ๕๓๒ 
อกุปปาวิมุตต,ิ ๔๓๒, ๔๓๖ 
อกุศล, ๙๙, ๑๑๕, ๑๒๗, ๒๔๓, ๒๗๕, ๔๓๔, ๔๓๘, ๕๖๖, 

๖๔๗, ๖๖๔, ๗๐๕, ๗๓๗, ๗๗๔, ๗๘๑, ๗๙๗, ๘๓๕, ๙๕๔, 
๙๗๘, ๙๗๙, ๙๘๔, ๙๙๓, ๙๙๘, ๑๐๑๐, ๑๐๐๑–๑๐๐๓, 
๕๔๓–๕๔๔, ดู อกุศลธรรม,บาป เทียบ กุศล; -*, ๖๖; -

กรรมฐานทุกอยางขมอกุศล, ๘๐๙; -ความแตกตางจากบาป
, ๒๕๐; -ความหมายของอกุศล, ๗๑๗; -ตรวจสอบตถาคต
ว่ามิใช่งดเว้นเพราะกลัว, ๕๙๗; -ตัวอยางวิธีคิดแกความคิด
อกุศล, ๖๕๐–๖๕๓; -ในกาลามสูตรและในพุทธพจน์อื่น ๆ 
แสดงสภาวะและโทษ, ๕๙๐; -เปนปจจัยกันกับกุศลได, 
๒๕๐, ๙๙๙; -เพียรปองกันและละอกุศล, ๗๕๕, ๘๐๑; -
โยนิโสมนสิการช่วยให้กําจัดอกุศล, ๖๒๐; -สมาธิฝายกุศล

กับอกุศล(อ), ๗๗๙; -สัมมาทิฏฐิคือรูอกุศลและอกุศลมูล 

กุศลและกุศลมูล, ๖๘๗–๖๘๙ 
อกุศลกรรม, ๒๔๒, ๒๔๔, ๒๔๙, ๓๒๒, ๙๕๓, ๑๐๓๓, ดูอกุศล

,อกุศลธรรม 
อกุศลกรรมบถ๑๐, ๗๑๒, ๙๑๘; -*, ๖๓๘ 
อกุศลจิต, ๒๗, ๗๒๗; -สมาธิเกิดในอกุศลจิตก็ได(อ), ๗๗๙ 
อกุศลเจตนา, ๒๔๙, ๙๔๙ 
อกุศลธรรม, ๖๖, ๖๘, ๒๐๗, ๒๔๒, ๒๖๙, ๔๐๘, ๔๒๔, ๕๙๒, 

๕๙๙, ๖๔๖, ๖๙๕, ๖๙๖, ๗๐๐, ๗๕๐, ๗๕๔, ๗๕๕, ๗๕๗, 
๗๖๗, ๗๘๓, ๘๐๑, ๘๑๒, ๘๒๔, ๘๒๘, ๘๕๑, ๙๘๐, 
๑๐๒๔, ๑๐๒๘–๑๐๒๙, ๑๐๓๔–๑๐๓๖, ๑๐๕๙–๑๐๖๑, 
๗๔๔–๗๔๕, ดู อกุศล เทียบ กุศลธรรม; -*, ๖๘๘; -
กัลยาณมิตร/โยนิโสมนสิการ/อัปปมาท ทําให้อกุศลธรรม
เสื่อม, ๕๖๗, ๖๒๐, ๗๖๐; -ความหมายของอกุศลธรรม, 
๒๖๓; -ตัวอยางอกุศลธรรมเกิดจากอโยนิโสมนสิการตอ

ความตาย, ๖๔๘; -เมื่อเข้าฌานจิตก็ปลีกปลอดจากอกุศล
ธรรม, ๗๗๙, ๗๘๑–๗๘๒; -สุขท่ีปราศจากกามปราศจาก
อกุศลธรรม, ๖๔๔–๖๔๕; -อกุศลธรรมเกิดจากเจโตวิมุตติก็
ม,ี ๔๓๔; -อกุศลธรรมเจริญหรือเส่ือมเปนเกณฑกําหนดวา
ส่ิงที่เปนตนควรคบใชอยูหรือไมและวาขอปฏิบัติใด ๆ มีผล

หรือไมควรสรรเสริญหรือไม, ๖๖๔, ๖๖๗–๖๖๙; -อกุศล
ธรรมเจริญหรือเสื่อมเป็นเกณฑ์ตัดสินดีชั่ว, ๒๖๗; -อกุศล
ธรรมท่ีเกิดจากมิจฉัตตะ=อนรรถ, ๖๓๘; -อกุศลธรรมที่เปน
ปฏิปกษกับอินทรีย ๕แตละขอ, ๘๒๙–๘๓๑; -อกุศลธรรม
ที่มากับตัณหาในการทํางาน, ๙๙๒; -อโยนิโสมนสิการหนุน
ใหเกิดและหลอเล้ียงอกุศลธรรม, ๖๒๓, ๖๗๖–๖๗๙ 

อกุศลมูล, ๒๒๘, ๒๔๒, ๗๐๖, เทียบ กุศลมูล; -เกณฑตัดสินดี
ชั่ว, ๒๖๑ 

อกุศลวิบากจิต, ๒๒๘ 
อกุศลสาธารณเจตสิก, ๒๗ 
อคติ๔, ๗๗๑, ๘๙๘, ๙๑๘; -พระโสดาบันปราศจากอคติ, ๘๘๕ 
อคมนียวัตถุ, ๗๒๖ 
องค์. ดู องคคุณ,องคธรรม,องคประกอบ; -องค์ ๗ ของมิตร

ควรคบ, ๕๗๖; -องค ๘ ของจิตสมาธิสมบูรณขั้นฌาน, 
๗๘๔; -องคตาง ๆ ของการละเมิดศีล ๕, ๗๒๖ 

องคคุณ. ดู องคประกอบ,คุณสมบัติ; -องคคุณของผูตรัสรู

(โพชฌงค), ๘๓๒; -องคคุณของผูที่จะบรรลุวิมุตติไดเร็ว

(อ), ๘๑๐; -องค์คุณของโสดาบันฯลฯ, ๙๑๒, ดู โสตาปตติ
ยังคะ 

องคฌาน: -กับวลี(อ), ๘๑๒ 
องคฌาน(ฌานังคะ), ๑๐๒๓, ดู ฌาน; -ความหมายและขอควร

ทราบ, ๘๒๕–๘๒๗; -คู่ปรับองค์ฌานกับนิวรณ์๕, ๘๒๘; 
-ฌานแตละขั้นและองคฌาน, ๔๒๔; -พิจารณาองคฌาน

โดยวิปสสนา, ๔๔๔; -องคฌานแจงนับได๗(อ), ๘๒๖; -องค
ฌานในอรูปฌาน, ๔๕๕; -องคฌานเริ่มเกิดในอุปจารสมาธิ

(อ), ๗๘๑ 
องคเทวะ, ๗๑๗–๗๑๘ 
องคธรรม, ๖๙, ๒๓๒, ๕๑๗, ๕๕๔, ๕๕๖, ๕๘๕, ๕๘๗, ๕๘๙, 

๖๕๓, ๖๘๐, ๗๗๔, ๗๗๗, ๗๙๖, ๘๐๒, ๘๒๖, ๘๒๗, 
๘๖๒, ๑๐๑๕, ๑๐๔๗, ๕๑๙–๕๒๑, ๕๕๘–๕๖๑, ๗๖๓–
๗๖๔, ๘๒๑, ดู องคประกอบ; -*, ๑๐๒๒; -ในสมาธิ องค
ธรรมผนึกกันดังแปงถูกน้ํา, ๗๘๗; -มรรคเปนองคธรรม

ภายในเฉพาะตัว, ๖๗๖; -สัมมาสมาธิชวยใหองคธรรม

ทั้งหลายมารวมงานกันเพื่อลุจุดหมาย, ๘๓๘; -องคธรรมขอ
เดียวจัดเขาตางหมวดตามคุณสมบัติและหนาที่, ๘๒๔; -

องคธรรมทุกอยางอาศัยปญญา-สัมมาทิฏฐิ, ๘๒๕; -องค

ธรรมในฌาน, ๘๒๗; -องคมรรค องคธรรม ทั้งหลายทํา

หนาที่พรอมกันในขณะจิตเดียวอยางไร, ๘๓๙–๘๔๑ 
องคประกอบ, ๕๘๑, ๕๘๓, ๕๘๘, ๖๒๔, ๖๓๒, ๖๔๐, ๗๙๙, 

๖๒๗–๖๓๐, ดู องค,องคธรรม; -การวิเคราะหองคประกอบ

๑๓๑๐  พุทธธรรม 

 

อกาลิกํ, ๔๘๙ 
อกาลิกะ(นิพพาน), ๔๐๓ 
อกิญจนะ, ๒๔๙, ๓๓๘, ๓๗๕ 
อกิริยทิฏฐิ,อกิริยวาท, ๑๐๑, ๑๐๓ 
อกิริยวาท, ๘๙๙–๙๐๐ 
อกิริยาทิฏฐิ(ผิดหลักกรรม), ๒๘๘ 
อกุปปา, ๔๓๓ 
อกุปปาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔, ๔๓๘, ๔๕๕, ๔๖๒, ดู วิมุตติ; -เป็น

แก่นเป็นที่หมายของพรหมจรรย์, ๕๓๔ 
อกุปปาวิมุตต,ิ ๔๓๔, ๔๓๘ 
อกุศล, ๑๐๐, ๑๑๕, ๑๒๘, ๒๔๔, ๒๗๖, ๔๓๖, ๔๔๐, ๕๖๘, 

๖๕๐, ๖๖๗, ๗๐๘, ๗๔๐, ๗๗๗, ๗๘๔, ๘๐๐, ๘๓๘, ๙๕๗, 
๙๘๑, ๙๘๒, ๙๘๗, ๙๙๖, ๑๐๐๑, ๑๐๑๓, ๑๐๐๔–๑๐๐๖, 
๕๔๕–๕๔๖, ดู อกุศลธรรม,บาป เทียบ กุศล; -*, ๖๖; -

กรรมฐานทุกอยางขมอกุศล, ๘๑๒; -ความแตกตางจากบาป
, ๒๕๑; -ความหมายของอกุศล, ๗๒๐; -ตรวจสอบตถาคต
ว่ามิใช่งดเว้นเพราะกลัว, ๕๙๙; -ตัวอยางวิธีคิดแกความคิด
อกุศล, ๖๕๓–๖๕๖; -ในกาลามสูตรและในพุทธพจน์อื่น ๆ 
แสดงสภาวะและโทษ, ๕๙๓; -เปนปจจัยกันกับกุศลได, ง, 
๒๕๑, ๑๐๐๒; -เพียรปองกันและละอกุศล, ๗๕๘, ๘๐๔; -
โยนิโสมนสิการช่วยให้กําจัดอกุศล, ๖๒๓; -สมาธิฝายกุศล

กับอกุศล(อ), ๗๘๒; -สัมมาทิฏฐิคือรูอกุศลและอกุศลมูล 

กุศลและกุศลมูล, ๖๙๐–๖๙๒ 
อกุศลกรรม, ๒๔๓, ๒๔๕, ๒๕๐, ๓๒๔, ๙๕๖, ๑๐๓๘, ดูอกุศล

,อกุศลธรรม 
อกุศลกรรมบถ10, ๗๑๕, ๙๒๑; -*, ๖๔๑ 
อกุศลจิต, ๒๗, ๗๓๐; -สมาธิเกิดในอกุศลจิตก็ได(อ), ๗๘๒ 
อกุศลเจตนา, ๒๕๐, ๙๕๒ 
อกุศลธรรม, ๖๖, ๖๘, ๒๐๘, ๒๔๓, ๒๗๐, ๔๑๐, ๔๒๖, ๕๙๕, 

๖๐๒, ๖๔๙, ๖๙๘, ๖๙๙, ๗๐๓, ๗๕๓, ๗๕๗, ๗๕๘, ๗๖๐, 
๗๗๐, ๗๘๖, ๘๐๔, ๘๑๕, ๘๒๗, ๘๓๑, ๘๕๔, ๙๘๓, 
๑๐๒๙, ๑๐๓๓–๑๐๓๔, ๑๐๓๙–๑๐๔๑, ๑๐๖๔–๑๐๖๖, 
๗๔๗–๗๔๘, ดู อกุศล เทียบ กุศลธรรม; -*, ๖๙๑; -
กัลยาณมิตร/โยนิโสมนสิการ/อัปปมาท ทําให้อกุศลธรรม
เสื่อม, ๕๖๙, ๖๒๓, ๗๖๓; -ความหมายของอกุศลธรรม, 
๒๖๔; -ตัวอยางอกุศลธรรมเกิดจากอโยนิโสมนสิการตอ

ความตาย, ๖๕๑; -เมื่อเข้าฌานจิตก็ปลีกปลอดจากอกุศล
ธรรม, ๗๘๒, ๗๘๔–๗๘๕; -สุขที่ปราศจากกามปราศจาก
อกุศลธรรม, ๖๔๗–๖๔๘; -อกุศลธรรมเกิดจากเจโตวิมุตติก็
มี, ๔๓๖; -อกุศลธรรมเจริญหรือเส่ือมเปนเกณฑกําหนดวา
ส่ิงที่เปนตนควรคบใชอยูหรือไมและวาขอปฏิบัติใด ๆ มีผล

หรือไมควรสรรเสริญหรือไม, ๖๖๗, ๖๗๐–๖๗๒; -อกุศล
ธรรมเจริญหรือเสื่อมเป็นเกณฑ์ตัดสินดีชั่ว, ๒๖๘; -อกุศล
ธรรมที่เกิดจากมิจฉัตตะ=อนรรถ, ๖๔๑; -อกุศลธรรมท่ีเปน
ปฏิปกษกับอินทรีย 5 แตละขอ, ๘๓๒–๘๓๔; -อกุศลธรรม

ที่มากับตัณหาในการทํางาน, ๙๙๕; -อโยนิโสมนสิการหนุน
ใหเกิดและหลอเล้ียงอกุศลธรรม, ๖๒๖, ๖๗๙–๖๘๒ 

อกุศลมูล, ๒๒๙, ๒๔๓, ๗๐๙, เทียบ กุศลมูล; -เกณฑตัดสินดี
ชั่ว, ๒๖๒ 

อกุศลวิบากจิต, ๒๒๙ 
อกุศลสาธารณเจตสิก, ๒๗ 
อคติ4, ๗๗๔, ๙๐๑, ๙๒๑; -พระโสดาบันปราศจากอคติ, ๘๘๘ 
อคมนียวัตถุ, ๗๒๙ 
องค์. ดู องคคุณ,องคธรรม,องคประกอบ; -องค์ 7 ของมิตร

ควรคบ, ๕๗๘; -องค 8 ของจิตสมาธิสมบูรณขั้นฌาน, 
๗๘๗; -องคตาง ๆ ของการละเมิดศีล 5, ๗๒๙ 

องคคุณ. ดู องคประกอบ,คุณสมบัติ; -องคคุณของผูตรัสรู

(โพชฌงค), ๘๓๕; -องคคุณของผูท่ีจะบรรลุวิมุตติไดเร็ว(อ), 
๘๑๓; -องค์คุณของโสดาบันฯลฯ, ๙๑๕, ดู โสตาปตติยัง
คะ 

องคฌาน: -กับวลี(อ), ๘๑๕ 
องคฌาน(ฌานังคะ), ๑๐๒๘, ดู ฌาน; -ความหมายและขอควร

ทราบ, ๘๒๘–๘๓๐; -คู่ปรับองค์ฌานกับนิวรณ์5, ๘๓๑; 
-ฌานแตละขั้นและองคฌาน, ๔๒๖; -พิจารณาองคฌานโดย
วิปสสนา, ๔๔๖; -องคฌานแจงนับได7(อ), ๘๒๙; -องคฌาน
ในอรูปฌาน, ๔๕๗ 

องคฌาน(ณานังคะ): -องคฌานเริ่มเกิดในอุปจารสมาธิ(อ), 
๗๘๔ 

องคเทวะ, ๗๒๐–๗๒๑ 
องคธรรม, ๖๙, ๒๓๓, ๕๑๙, ๕๕๖, ๕๕๘, ๕๘๘, ๕๘๙, ๕๙๑, 

๖๕๖, ๖๘๓, ๗๗๗, ๗๘๐, ๗๙๙, ๘๐๕, ๘๒๙, ๘๓๐, ๘๖๕, 
๑๐๑๘, ๑๐๕๒, ๕๒๑–๕๒๓, ๕๖๐–๕๖๓, ๗๖๖–๗๖๗, 
๘๒๔, ดู องคประกอบ; -*, ๑๐๒๗; -ในสมาธิ องคธรรม

ผนึกกันดังแปงถูกน้ํา, ๗๙๐; -มรรคเปนองคธรรมภายใน

เฉพาะตัว, ๖๗๙; -สัมมาสมาธิชวยใหองคธรรมทั้งหลายมา
รวมงานกันเพื่อลุจุดหมาย, ๘๔๑; -องคธรรมขอเดียวจัดเขา
ตางหมวดตามคุณสมบัติและหนาที่, ๘๒๗; -องคธรรมทุก
อยางอาศัยปญญา-สัมมาทิฏฐิ, ๘๒๘; -องคธรรมในฌาน, 
๘๓๐; -องคมรรค องคธรรม ทั้งหลายทําหนาที่พรอมกัน

ในขณะจิตเดียวอยางไร, ๘๔๒–๘๔๔ 
องคประกอบ, ๕๘๔, ๕๘๕, ๕๙๐, ๖๒๗, ๖๓๕, ๖๔๓, ๘๐๒, 

๖๓๐–๖๓๓, ดู องค,องคธรรม; -การวิเคราะหองคประกอบ
โดยวิภัชชวาท, ๖๖๔; -มรรควาโดยองคประกอบ เทียบกับ

วาโดยปฏิบัติการหรือทํากิจ, ๘๔๒; -องคประกอบ 2 ของ

ระบบการฝกอบรม/องคประกอบภายนอกและภายใน, 
๕๒๓, ๕๘๔, ๖๒๓, ๖๘๓, ๕๖๕–๕๖๙, ๕๘๖–๕๘๗, ๗๖๒–
๗๖๔; -องคประกอบของการตรัสรู(โพชฌงค), ๘๓๕; -

องคประกอบของฌาน/องคประกอบรวมของสมาธิ. ดู องค

ฌาน; -องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา, ฎ, ฏ, ๖๙๐, 
๗๑๓, ๗๕๗, ๘๗๗; -องคประกอบท่ีทําใหเปนโสดาบัน. ดู 
โสตาปตติยังคะ; -องคประกอบสําคัญท่ีพยุงความคิดไวใน



 
ดัชนี  ๑๓๑๑ 

โดยวิภัชชวาท, ๖๖๑; -มรรควาโดยองคประกอบ เทียบกับ

วาโดยปฏิบัติการหรือทํากิจ, ๘๓๙; -องคประกอบ ๒  ของ

ระบบการฝกอบรม/องคประกอบภายนอกและภายใน , 
๕๒๑, ๕๘๒, ๖๒๐, ๖๘๐, ๕๖๓–๕๖๗, ๕๘๔–๕๘๕, ๗๕๙–
๗๖๑; -องคประกอบของการตรัสรู(โพชฌงค), ๘๓๒; -

องคประกอบของฌาน/องคประกอบรวมของสมาธิ. ดู องค
ฌาน; -องคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา, ๖๘๗, ๗๑๐, 
๗๕๔, ๘๗๔; -องคประกอบที่ทําใหเปนโสดาบัน. ดู โสตา
ปตติยังคะ; -องคประกอบสําคัญที่พยุงความคิดไวในโยนิโส
มนสิการ, ๖๕๓; -องคประกอบแหงทางดับทุกข, ๕๒๒ 

องคมรรค(มัคคังคะ), ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๒๒, ๖๕๔, ๖๘๒, ๖๘๙, 
๖๙๔, ๗๑๑, ๘๒๒, ๘๖๖, ๗๐๒–๗๐๓, ๗๑๒–๗๑๕, ดู 

มรรค,ไตรสิกขา; -การทํางานประสานกับการฝกไตรสิกขา, 
๕๕๓; -ความสัมพันธระหวางองคมรรคและลําดับการ

ทํางาน, ๘๒๕, ๕๔๙–๕๕๑; -ความเห็นความดําริเพียรสติ
สมาธิถูกต้องชนิดที่เป็นองค์มรรค, ๖๘๙, ๗๐๒, ๗๕๔, 
๗๕๙, ๗๘๐; -เทียบการจัดในกุศลกรรมบถ, ๕๒๓–๕๒๔; -
รายชื่อองคมรรค/การจัดเขาหมวดในธรรมขันธและ

ไตรสิกขาและเหตุผลในการจัดลําดับ, ๘๖๗–๘๖๘; -

ศรัทธาไมเปนองคมรรค, ๕๘๘; -ศีลในแนวองคมรรค/

กระจายเปนกุศลกรรมบถ/เหตุที่จํากัดความเปนปฏิเสธ, 
๗๑๒–๗๑๗; -สมถะและวิปสสนาเปนองคมรรค, ๔๔๗; -
สัมมาทิฏฐิเป็นองค์นํา/เป็นองค์ยืนร่วมกับองค์อื่นอีกรวม
เป็นองค์มรรคประจํา ๓อย่าง, ๖๘๘, ๗๕๕, ๘๓๘, ๕๕๖, 
๗๖๖–๗๖๙; -องคมรรค ๗  ขอเปนสมาธิบริขาร, ๘๓๘; -
องคมรรคทั้ง ๘ มีไดในฌาน, ๔๘๑; -องคมรรคทั้งหมด 

ทํางานพรอมหมดในขณะจิตเดียวกัน(ธรรมสามัคคี), 
๘๓๙–๘๔๑; -องคมรรคทั้งหมด ทํางานพรอมหมดในขณะ

จิตเดียวกัน(ธรรมสามัคคี)(อ), ๔๔๗; -องคมรรคที่โยง

พรหมวิหาร ๔ กับสังคหวัตถุ ๔, ๗๐๙ 
องคอวัยวะ, ๖๗๘ 
องฺคสมฺภารโต, ๙๘ 
อจลปฺปสาท: -*, ๘๙๑ 
อเจลก, ๙๖๖; -*, ๕๒๗ 
อชระ(นิพพาน), ๓๓๕ 
อชาตะ(นิพพาน), ๓๓๘ 
อชฺฌตฺตํ วา... พหิทฺธา วา, ๗๖๘ 
อฺญ,อัญญา, ๘๙๔; -*, ๔๕๔ 
อฎฐงฺคสมนฺนาคตอุโปสถ,อฎฐงฺคิกอุโปสถ: -*, ๙๑๘ 
อฐานะ อนวกาส, ๔๓๗ 
อดทน, ๕๗๔, ดู ขันต ิ
อดอยาก, ๗๓๓ 
อดอาหาร(พระโพธิสัตว), ๑๐๕๙ 
อดีต, ๔๖๔, ๔๗๒, ๔๗๗, ๕๐๗, ๕๙๙, ๖๓๐, ๖๗๔, ๑๐๖๐, 

๗๗๐, เทียบ อนาคต,ปจจุบัน; -ประโยชนของอดีตคือเปน

บทเรียน, ๖๕๔; -พระพุทธเจาก็ทรงปรารภอดีต/ปรารภเพ่ือ

ทํากิจก็เปนปจจุบัน, ๖๕๔–๖๕๕; -พระพุทธเจาก็ทรงปรารภ
อดีต/ปรารภเพื่อทํากิจก็เปนปจจุบัน(อ), ๖๕๙; -ไม่หวน
ละห้อยอดีต, ๓๑๘, ๓๗๒, ๖๕๕; -ลักษณะความคิดท่ีตก

อดีต ลอยอนาคต, ๖๕๔–๖๕๕, ๗๗๒–๗๗๔; -สวนอดีต

ในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๕ 
อดีต,-กาล, ๗๓, ๑๑๙, ๑๒๖, ๑๓๘ 
อดีตเหตุ, ๑๗๕, ๑๗๖ 
อติถิพล,ี ๗๔๓; -*, ๙๖๔ 
อตีตังสญาณ, ๓๗๒, ๖๕๔ 
อตฺตฺชโห, ๑๑๐ 
อตฺตปฏิกฺเขปโต, ๙๗ 
อตฺตภาวปฏิลาภ: -*, ๖๗๔ 
อตฺตสฺุมมตปทํ: -*, ๖๗ 
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ: -*, ๖๒๒ 
อตฺถิ กาโยติ วา ฯเปฯ, ๗๖๘ 
อทินนาทาน, ๒๔๒, ๒๖๕, ๒๘๖, ๒๘๙, ๓๑๗, ๓๑๙, ๗๑๖, 

๗๒๙, ๘๙๐, ๘๙๕, ๙๐๐, ๗๑๒–๗๑๔, ๗๒๓–๗๒๗, ดู 
ศีล ๕; -ในปจจยาการทางสังคม, ๒๑๑; -องค ๕ แหงการ

ละเมิด, ๗๒๖ 
อทินฺนาทานา เวรมณี, ๗๑๐ 
อทุกขมสุข, ๗๗; -เวทนา, ๒๖, ๓๙๒; -เวทนา(อ.), ๑๔ 
อทุกขมสุข,เวทนา, ๖๗๐, ๑๐๕๐, ดู อุเบกขา,เวทนา 
อทุกขมสุขเวทนา, ๗๗ 
อโทสเจตสิก, ๒๗ 
อโทสะ, ๒๔๒, ๒๗๕, ๖๒๐, ๘๐๘, ดู กุศลมูล,เมตตา; -*, 

๒๔๒, ๖๘๙ 
อธรรม, ๖๖, ๑๔๑, ๑๕๑, ๒๕๓, ๕๓๑, ๕๔๗; -*, ๖๓๘ 
อธรรมการ, ๗๕๒ 
อธรรมราคะ, ๒๑๑ 
อธรรมวณิชชา: -*, ๗๒๓ 
อธรรมวาท,ี ๑๕๑ 
อธิ(ความหมายในไตรสิกขา), ๕๖๒ 
อธิกรณ, ๓๗๐, ๙๓๑; -*, ๙๒๕ 
อธิคม,อธิคจฺฉติ, ๔๘๑ 
อธิจจสมุปบัน, ๒๐๒–๒๐๓ 
อธิจิต,อธิจิตต, ๕๔๐, ๕๖๒, ๕๔๕–๕๔๘, ๖๕๗–๖๕๘; -*, ๔๗๑ 
อธิจิตตสิกขา, ๔๗๖, ๗๐๙, ๗๕๔, ๗๕๘, ๘๖๘, ๘๘๔, ๕๔๓–

๕๕๖, ดู สมาธิ ,จิต ,สิกขา ,ไตรสิกขา ,คุณภาพจิต ,
สมรรถภาพจิต,สุขภาพจิต,คุณธรรม; -คําจํากัดความ 
ความหมายและอธิบายสังเขป, ๕๔๖, ๕๕๒, ๘๖๘, ๕๖๑–
๕๖๒; -จัดองค์มรรคเข้า, ๕๔๕, ๕๕๒; -ตัวอยางในการฝก
จริง, ๕๕๔; -เทียบพัฒนาการทางอารมณ, ๘๖๙; -ปญหา
เก่ียวกับอนภิชฌาและอพยาบาทในกุศลกรรมบถ, ๕๖๐; -

สมาธิเปนเปาหมาย, ๗๘๔ 



  ุ

อธิฏฐานฺวส:ี -*, ๘๑๒ 
อธิเทวญาณทัสสนะ: -*, ๙๕๔ 
อธิบดี/อธิปไตย ๔(=อิทธิบาท), ๗๙๙ 
อธิปไตย(ของธรรมท้ังปวง=สติ), ๘๔๓ 
อธิปญญา, ๕๔๐, ๕๖๒, ๕๔๕–๕๔๘, ๖๕๗–๖๕๘; -*, ๔๗๑ 
อธิปญญาธรรมวิปสสนา: -*, ๔๔๖ 
อธิปญญาสิกขา, ๔๗๗, ๘๖๘, ๘๘๔, ๕๔๓–๕๕๖, ดู ปญญา,

สิกขา,ไตรสิกขา; -คําจํากัดความ ความหมายและ
อธิบายสังเขป, ๕๔๖, ๕๕๒, ๘๖๘, ๕๖๑–๕๖๒; -จัดองค์
มรรคเข้า, ๕๔๕, ๕๕๒; -ตัวอยางในการฝกจริง, ๕๕๔; -

เทียบพัฒนาการทางปญญา, ๘๖๙ 
อธิมุตติ(ไวพจนของวิมุตติ), ๔๓๓ 
อธิโมกข, ๒๒๗, ๔๔๗, ๔๘๑, ๘๒๘–๘๒๙; -*, ๔๔๔ 
อธิโมกขเจตสิก, ๒๗ 
อธิศีล, ๕๔๓–๕๕๖, ๖๕๗–๖๕๘; -*, ๔๗๑ 
อธิศีลสิกขา, ๔๗๖, ๘๘๔, ๕๔๓–๕๕๖, ๘๖๗–๘๖๙, ดู ศีล,วินัย

,สุจริต,สิกขา,ไตรสิกขา; -คําจํากัดความ ความหมาย
และอธิบายสังเขป, ๕๔๖, ๕๕๒, ๕๖๑–๕๖๒, ๘๖๗–๘๖๘; 
-จัดองค์มรรคเข้า, ๕๔๕, ๕๕๒; -ตัวอยางในการฝกจริง, 
๕๕๔; -เทียบพัฒนาการทางสังคม, ๘๖๙ 

อธิษฐาน(ทิวาสัญญา), ๗๙๐ 
อธิษฐานธรรม: -*, ๕๘๗ 
อธิษฐานฤทธิ์: -*, ๙๔๘ 
อนจฺจนฺติกตาย, ๗๓ 
อนณสุข, ๗๔๒ 
อนตะ(นิพพาน), ๓๓๘ 
อนตฺถกุสล: -*, ๖๔๐ 
อนภิชฌา, ๕๒๔, ๕๖๐, ๗๑๒ 
อนภินันทิต, ๓๘๗, ๓๙๒ 
อนภินิพพัตติสามัคคี, ๓๙๑ 
อนรรถ(ตรงข้ามกับอรรถ), ๖๓๘ 
อนริยสุข, ๑๐๓๔, ๑๐๖๗ 
อนวัชชภาวะ: -*, ๑๐๐๘ 
อนวัชชสุข, ๗๔๒–๗๔๔; -*, ๑๐๓๔ 
อนวัชชะ, ๒๔๖; -*, ๙๘๗ 
อนังคณะ, ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔ 
อนัชฌารุฬห, ๒๔๗ 
อนัชโฌสิต, ๒๔๘ 
อนัญญถตา, ๑๕๒ 
อนัตตตา, ๑๖๔, ๘๘๓, ดู อนัตตา,ไตรลักษณ 
อนัตตลักษณะ, ๑๐๙, ๔๗๗; -*, ๑๐๕๔ 
อนัตตา, ๒๕, ๕๒, ๗๗, ๑๒๐, ๑๓๖, ๒๐๕, ๓๑๑, ๓๓๑, ๓๗๗, 

๓๗๙, ๔๔๓, ๔๖๓, ๔๗๖, ๔๙๔, ๔๙๙, ๖๔๕, ๘๔๙, ๙๗๘–
๙๘๐, ดู ไตรลักษณ เทียบ ตัวตน,อัตตา และดู นิรัตตัง; -
*, ๔๔๔; -ความหมายของความเปนอนัตตา, ๖๓๑, ๖๓๒; -

ถาคนเปนอนัตตา ก็ฆาไมบาปสิ, ๑๐๕๓; -แสดงความเปน

อนัตตาตามแนวหลักขันธ ๕, ๒๕, ๖๒๙–๖๓๐; -หลักฐานวา
นิพพานเปนอนัตตา, ๔๙๙ 

อนัตตานุปสสนา, ๙๔๘ 
อนันต์, ๓๓๖, ๘๒๑, ๑๐๒๕ 
อนันตริก,อนันตริยสมาธิ: -*, ๔๒๘ 
อนันตริยกรรม, ๓๒๒, ๘๙๗ 
อนัลลีนะ, ๒๔๘ 
อนาคต, ๔๖๔, ๔๗๒, ๔๗๗, ๕๐๗, ๕๙๙, ๖๓๐, ๖๗๔, ๑๐๖๐, 

๗๗๐, เทียบ อดีต,ปจจุบัน; -พระพุทธเจาก็ทรงปรารภ

อนาคต/ปรารภเพ่ือทํากิจก็เปนปจจุบัน, ๖๕๔–๖๕๕; -

พระพุทธเจาก็ทรงปรารภอนาคต/ปรารภเพื่อทํากิจก็เปน

ปจจุบัน(อ), ๖๕๙; -ไม่เพ้อฝันอนาคต, ๓๑๘, ๓๗๒, ๖๕๕; -
ลักษณะความคิดที่ตกอดีตลอยอนาคต, ๖๕๔–๖๕๕, 
๗๗๒–๗๗๔; -สภาพเลวรายในอนาคตที่ควรปองกัน, 
๖๕๗–๖๕๙; -สวนอนาคตในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๕; -หวัง

ผลจากกรรมคือกระทํา, ๓๑๖ 
อนาคต,-กาล, ๑๑๙, ๑๒๖, ๑๓๘, ๑๔๘ 
อนาคตผล, ๑๗๕, ๑๗๖ 
อนาคตภัย, ๑๕๐ 
อนาคตภัย(ควรคํานึงเพ่ือไมประมาท เรงทํากิจและปองกัน), 

๖๕๖–๖๕๙ 
อนาคตังสญาณ, ๓๗๒, ๖๕๔ 
อนาคามิตา, ๔๑๐ 
อนาคามิผล, ๓๗๔, ๔๐๒, ๔๙๐, ๕๓๒, ๖๘๒, ๘๓๙; -*, ๔๕๘; 

-การบรรลุอนาคามิผลของพระสารีบุตร, ๔๕๘; -บรรลุด้วย
โยนิโสมนสิการขันธ์ ๕ เป็นต้น, ๔๖๘, ๖๘๒–๖๘๓ 

อนาคามิมรรค, ๔๐๑, ๘๓๙; -*, ๔๗๒, ๘๘๘ 
อนาคามี, ๔๓๓, ๔๔๓, ๔๙๕, ๗๔๘, ๑๐๕๘, ๑๐๖๘, ดู 

อริยบุคคล,ทักขิไณย; -*, ๔๕๐, ๘๙๐, ๙๘๗; -ขอควรทราบ
ทั่วไปในฐานะเปนทักขิไณยหรืออริยบุคคลระดับหนึ่ง , 
๔๒๐; -ขอควรทราบทั่วไปในฐานะเปนทักขิไณยหรือ

อริยบุคคลระดับหนึ่ง(อ), ๔๐๙, ๔๑๑; -เขานิโรธสมาบัติได, 
๔๓๕, ๗๙๑, ๘๒๒, ๙๓๑; -คฤหัสถอนาคามีไหวพระไหว
เณรปุถุชน(อ), ๙๒๓; -ควรโยนิโสมนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; -
แตกตาง กันเพราะอินทรีย ๕, ๘๒๙; -เปนผูมีสมาธิบริบูรณ
, ๔๒๘; -เปนผูมีสมาธิบริบูรณ(อ), ๔๒๘; -เปนสุกขวิปสสก
ก็มี(อ), ๔๕๘; -ส้ินชีพไปสุทธาวาส(อ), ๔๒๘ 

อนาคาริก, ๑๔๙, ๔๘๗, ๔๘๙, ๖๖๘ 
อนาถา, ๗๔๑, ๘๘๒, ๑๐๔๔ 
อนามัย, ๑๐๑๓ 
อนามิสันดร, ๕๗๘ 
อนารยะ๒๘๐(ความหมายแบบพราหมณกับแบบพุทธ), ๖๕๒, 

๑๐๖๑, ดู อริยะ,อารยะ 
อนาวรณ, ๒๔๗ 

๑๓๑๒  พุทธธรรม 

 

อธิปไตย(ของธรรมท้ังปวง=สติ), ๘๔๖ 
อธิปญญา, ๕๔๒, ๕๖๔, ๕๔๗–๕๕๐, ๖๖๐–๖๖๑; -*, ๔๗๓ 
อธิปญญาธรรมวิปสสนา: -*, ๔๔๘ 
อธิปญญาสิกขา, ช, ๔๗๙, ๘๗๑, ๘๘๗, ๕๔๕–๕๕๘, ดู 

ปญญา,สิกขา,ไตรสิกขา; -คําจํากัดความ ความหมาย
และอธิบายสังเขป, ๕๔๘, ๕๕๔, ๘๗๑, ๕๖๓–๕๖๔; -จัด
องค์มรรคเข้า, ๕๔๗, ๕๕๔; -ตัวอยางในการฝกจริง, ๕๕๖; 
-เทียบพัฒนาการทางปญญา, ๘๗๒ 

อธิมุตติ(ไวพจนของวิมุตติ), ๔๓๕ 
อธิโมกข, ๒๒๘, ๔๔๙, ๔๘๓, ๘๓๑–๘๓๒; -*, ๔๔๖ 
อธิโมกขเจตสิก, ๒๗ 
อธิศีล, ๕๔๕–๕๕๘, ๖๖๐–๖๖๑; -*, ๔๗๓ 
อธิศีลสิกขา, ช, ๔๗๘, ๘๘๗, ๕๔๕–๕๕๘, ๘๗๐–๘๗๒, ดู 

ศีล,วินัย,สุจริต,สิกขา,ไตรสิกขา; -คําจํากัดความ 
ความหมายและอธิบายสังเขป, ๕๔๘, ๕๕๔, ๕๖๓–๕๖๔, 
๘๗๐–๘๗๑; -จัดองค์มรรคเข้า, ๕๔๗, ๕๕๔; -ตัวอยางใน
การฝกจริง, ๕๕๖; -เทียบพัฒนาการทางสังคม, ๘๗๒ 

อธิษฐาน(ทิวาสัญญา), ๗๙๓ 
อธิษฐานธรรม: -*, ๕๙๐ 
อธิษฐานฤทธิ์: -*, ๙๕๑ 
อนจฺจนฺติกตาย, ๗๓ 
อนณสุข, ๗๔๕ 
อนตะ(นิพพาน), ๓๔๐ 
อนตฺถกุสล: -*, ๖๔๓ 
อนภิชฌา, ๕๒๖, ๕๖๒, ๗๑๕ 
อนภินันทิต, ๓๘๙, ๓๙๔ 
อนภินิพพัตติสามัคคี, ๓๙๓ 
อนรรถ(ตรงข้ามกับอรรถ), ๖๔๑ 
อนริยสุข, ๑๐๓๙, ๑๐๗๒ 
อนวกาส, ๔๓๙ 
อนวัชชภาวะ: -*, ๑๐๑๑ 
อนวัชชสุข, ๗๔๕–๗๔๗; -*, ๑๐๓๙ 
อนวัชชะ, ๒๔๗; -*, ๙๙๐ 
อนังคณะ, ๒๔๙, ๔๘๖; -*, ๗๘๗ 
อนัชฌารุฬห, ๒๔๘ 
อนัชโฌสิต, ๒๔๙ 
อนัญญถตา, ๑๕๓ 
อนัตตตา, ๑๖๕, ๘๘๖, ดู อนัตตา,ไตรลักษณ 
อนัตตลักษณะ, ๑๑๐, ๔๗๙; -*, ๑๐๕๙ 
อนัตตา, ๒๕, ๕๒, ๗๗, ๑๒๑, ๑๓๗, ๒๐๖, ๓๑๓, ๓๓๓, ๓๗๙, 

๓๘๑, ๔๔๕, ๔๖๕, ๔๗๘, ๔๙๖, ๕๐๑, ๖๔๘, ๘๕๒, ๙๘๑–
๙๘๓, ดู ไตรลักษณ เทียบ ตัวตน,อัตตา และดู นิรัตตัง; -
*, ๔๔๖; -ความหมายของความเปนอนัตตา, ๖๓๔, ๖๓๕; -
ถาคนเปนอนัตตา ก็ฆาไมบาปสิ, ๑๐๕๘; -แสดงความเปน
อนัตตาตามแนวหลักขันธ 5, ๖๓๒–๖๓๓; -แสดงความเปน

อนัตตาตามแนวหลักขันธ5, ๒๕; -หลักฐานวานิพพานเปน

อนัตตา, ๕๐๑ 
อนัตตานุปสสนา, ๙๕๑ 
อนันต์, ๓๓๘, ๘๒๔, ๑๐๓๐ 
อนันตริก,อนันตริยสมาธิ: -*, ๔๓๐ 
อนันตริยกรรม, ๓๒๔, ๙๐๐ 
อนัลลีนะ, ๒๔๙ 
อนาคต, ๔๖๖, ๔๗๔, ๔๗๙, ๕๐๙, ๖๐๑, ๖๓๓, ๖๗๗, ๑๐๖๕, 

๗๗๓, เทียบ อดีต,ปจจุบัน; -พระพุทธเจาก็ทรงปรารภ

อนาคต/ปรารภเพ่ือทํากิจก็เปนปจจุบัน, ๖๕๗–๖๕๘; -

พระพุทธเจาก็ทรงปรารภอนาคต/ปรารภเพื่อทํากิจก็เปน

ปจจุบัน(อ), ๖๖๒; -ไม่เพ้อฝันอนาคต, ๓๒๐, ๓๗๔, ๖๕๘; -
ลักษณะความคิดที่ตกอดีตลอยอนาคต, ๖๕๗–๖๕๘, 
๗๗๕–๗๗๗; -สภาพเลวรายในอนาคตที่ควรปองกัน, 
๖๖๐–๖๖๒; -สวนอนาคตในปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๖; -หวังผล
จากกรรมคือกระทํา, ๓๑๘ 

อนาคต,-กาล, ๑๒๐, ๑๒๗, ๑๓๙, ๑๔๙ 
อนาคตผล, ๑๗๖ 
อนาคตผล 5, ๑๗๗ 
อนาคตภัย, ๑๕๑ 
อนาคตภัย(ควรคํานึงเพ่ือไมประมาท เรงทํากิจและปองกัน), 

๖๕๙–๖๖๒ 
อนาคตังสญาณ, ๓๗๔, ๖๕๗ 
อนาคามิตา, ๔๑๒ 
อนาคามิผล, ๓๗๖, ๔๐๔, ๔๙๒, ๕๓๔, ๖๘๕, ๘๔๒; -*, ๔๖๐; -

การบรรลุอนาคามิผลของพระสารีบุตร, ๔๖๐; -บรรลุด้วย
โยนิโสมนสิการขันธ์ 5 เป็นต้น, ๔๗๐, ๖๘๕–๖๘๖ 

อนาคามิมรรค, ๔๐๓, ๘๔๒; -*, ๔๗๔, ๘๙๑ 
อนาคามี, ๔๓๕, ๔๔๕, ๔๙๗, ๗๕๑, ๑๐๖๓, ๑๐๗๓, ดู 

อริยบุคคล,ทักขิไณย; -*, ๔๕๒, ๘๙๓, ๙๙๐; -ขอควรทราบ
ทั่วไปในฐานะเปนทักขิไณยหรืออริยบุคคลระดับหนึ่ง , 
๔๒๒; -ขอควรทราบทั่วไปในฐานะเปนทักขิไณยหรือ

อริยบุคคลระดับหนึ่ง(อ), ๔๑๑, ๔๑๓; -เขานิโรธสมาบัติได, 
๔๓๗, ๗๙๔, ๘๒๕, ๙๓๔; -คฤหัสถอนาคามีไหวพระไหว
เณรปุถุชน(อ), ๙๒๖; -ควรโยนิโสมนสิการขันธ์ 5, ๔๗๐; -
แตกตาง กันเพราะอินทรีย 5, ๘๓๒; -เปนผูมีสมาธิบริบูรณ
, ๔๓๐; -เปนผูมีสมาธิบริบูรณ(อ), ๔๓๐; -เปนสุกขวิปสสกก็
มี(อ), ๔๖๐; -ส้ินชีพไปสุทธาวาส(อ), ๔๓๐ 

อนาคาริก, ๑๕๐, ๔๘๙, ๔๙๑, ๖๗๑ 
อนาถา, ๗๔๔, ๘๘๕, ๑๐๔๙ 
อนามัย, ๑๐๑๖ 
อนามิสันดร, ๕๘๐ 
อนารยะ280(ความหมายแบบพรามหมณกับแบบพุทธ), ๖๕๕, 

๑๐๖๖ 
อนารยะ280(ความหมายแบบพราหมณกับแบบพุทธ). ดู อริยะ

,อารยะ 



 
ดัชนี  ๑๓๑๓ 

อนาสวสุข, ๑๐๖๗ 
อนาสวะ, ๓๓๖, ๔๓๑; -*, ๔๓๐ 
อนาหาร(ของนิวรณและโพชฌงค), ๘๓๔–๘๓๕ 
อนิจจตา, ๒๖, ๔๑, ๖๗, ๑๐๓, ๑๐๘, ๑๑๒, ๑๑๗, ๑๒๖, ๑๓๙, 

๑๖๔, ๔๖๔, ๖๓๓, ๘๘๓, ดู อนิจจะ,อนิจจัง,ไตรลักษณ 
อนิจจลักษณะ, ๗๑, ๗๓, ๔๗๗; -*, ๑๐๕๔ 
อนิจจสัญญา, ๘๓๗ 
อนิจจัง, ๗๑, ๗๗, ๑๐๓, ๑๐๙, ๑๒๐, ๑๓๘; -*, ๑๒๖ 
อนิจจัง,อนิจจะ, ๒๐๕, ๒๒๙, ๓๓๑, ๓๗๗, ๓๗๙, ๔๕๙, ๔๗๖, 

๔๙๙, ดู ไมเที่ยง,ไตรลักษณ; -ความหมาย, ๖๓๑, ๖๓๒ 
อนิจฺจ,ํ ๖๘๖ 
อนิฏฐ, ๒๕๑ 
อนิฏฐารมณ, ๓๗๑ 
อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป, ๔๑ 
อนินทรียพัทธ, ๗๘ 
อนิมิตตนิพพาน: -*, ๓๘๖ 
อนิมิตตวิโมกข: -*, ๔๑๖ 
อนิมิตตสมาธ:ิ -*, ๗๘๐ 
อนิมิตตาเจโตวิมุตต,ิ ๔๓๓ 
อนิวรณ, ๒๔๗ 
อนิสสิต, ๒๔๘ 
อนิสฺสรโต, ๙๗ 
อนิสฺสิโต จ วิหรติ, ๗๖๘ 
อนุเคราะห, ๕๓๒, ๕๓๙, ๘๔๘, ๖๕๐–๖๕๑; -ตถาคตสรรเสริญ

การอนุเคราะห์สกุล, ๕๗๗; -บางคนไม่ควรคบนอกจากเพื่อ
อนุเคราะห์, ๕๗๔; -อนุเคราะหชาวโลก, ๓๖๖, ๓๙๘; -

อนุเคราะหชุมชนภายหลัง, ๓๖๖, ๖๖๔; -อนุเคราะห์
พรหมจรรย์, ๖๔๗ 

อนุชน, ๗๕๑, ๙๒๐ 
อนุญาต: -*, ๖๙๙ 
อนุตตรวิมุตติ, ๖๑๙ 
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ, ๕๕, ๓๙๑, ๓๙๔, ๔๕๓, ๔๖๐, ๕๙๙, 

๖๔๓, ๘๔๖, ๘๕๖; -(การตรัสรู). ดู ตรัสรู,ปฏิญาณ; -*, 
๙๕๔ 

อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส: -*, ๔๐๕ 
อนุทยตา, ๕๗๘ 
อนุธรรม(คูกับธรรม): -*, ๖๓๖, ๙๐๑ 
อนุธรรมปฏิปทา: -*, ๖๓๖ 
อนุนัย: -*, ๙๗๘ 
อนุบัญญัติ(การเหยียบผืนผา): -*, ๙๖๑ 
อนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙, ๔๕๓ 
อนุบุพพสิกขา,อนุบุพพปฏิปทา: -*, ๕๒๓ 
อนุปทธรรมวิปสสนา, ๔๘๕; -*, ๔๗๘ 
อนุปทาน: -*, ๒๔๒ 
อนุปปัตตสทัตถ(พระอรหันต์), ๓๔๓, ๓๖๕ 

อนุปปาทะ, ๒๒๙, ๓๓๗ 
อนุปหัจจ,์ ๕๗๘ 
อนุปกกิลิฏฐ, ๒๔๗ 
อนุปสสนา: -*, ๗๗๕ 
อนุปาทาปรินิพพาน. ดู นิพพาน; -เปนความหมายของอนุปาทิ

เสสปรินิพพาน, ๓๙๐; -เปนอรรถหรือที่หมายของวิมุตติ

ญาณทัสสนะและของญาณทัสสนวิสุทธิ, ๖๓๘–๖๓๙ 
อนุปาทินนกขันธ: -*, ๓๙๕ 
อนุปาทิเสส, ๒๖, ๕๙, ๔๒๐ 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ๔๐๙, ดู นิพพาน; -*, ๔๓๕; -

กลายเปนคําแสดงอาการหรือเหตุการณ, ๓๙๑; -ปัญหาคํา, 
๔๒๐; -วิวัฒนาการยุคอรรถกถา, ๓๙๔ 

อนุปาทิเสสบุคคล, ๔๐๙, ๔๑๓, ๔๒๐, เทียบ สอุปาทิเสส

บุคคล; -*, ๓๙๑ 
อนุปาทิเสสปรินิพพานธาต,ุ ๔๒๑ 
อนุปุพพวิหาร ๙, ๔๓๕; -*, ๔๐๐ 
อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙: -*, ๔๐๐ 
อนุปุพพิกถา,อนุบุพพิกถา, ๕๗๘, ๖๔๕, ๘๔๖ 
อนุพยัญชนะ, ๗๕๕ 
อนุพันธนา(อานาปานสติ), ๘๑๙ 
อนุโพธ, ๖๘๕ 
อนุมัติ(ความหมายเชิงบวก), ๗๕๙, ๗๖๓ 
อนุมาน, ๕๙๐ 
อนุโมทนา, ๕๗๐ 
อนุรักขนาปธาน, ๗๕๔–๗๕๕ 
อนุรักษสัจจะ. ดู สัจจานุรักษ 
อนุรูป: -*, ๖๓๖ 
อนุโลม, ๔๕๓, ๔๗๔, ๔๗๙, ๖๐๑, ๘๕๐ 
อนุโลมญาณ, ๔๗๙ 
อนุโลมปฏิจจสมุปบาท, ๑๕๔, ๓๒๖ 
อนุโลมิกาขันติ, ๓๗๓ 
อนุวิจฺจ: -*, ๘๙๑ 
อนุศาสน์, ๙๓๐ 
อนุศาสนี, ๑๔๘, ๙๖๐, ๙๖๔ 
อนุศาสนีปาฏิหาริย,อนุสาสนีปาฏิหาริย, ๔๕๙, ๙๔๙, ๙๕๑, 

๙๕๙, ๙๖๖, ๙๔๔–๙๔๗ 
อนุสติ ๑๐, ๔๔๖, ๘๐๔–๘๐๖, ๘๐๗–๘๐๙ 
อนุสสวะ, ๕๙๐, ๕๙๓–๕๙๔ 
อนุสัย, ๒๐๑, ๓๗๔, ๔๗๓ 
อนุสาสนี, ๙๔๘ 
อนูปลิตต, ๒๔๘ 
อเนกปริยาย, ๕๐๖, ๕๗๗ 
อเนสนา, ๗๔๙, ๖๕๘–๖๕๙ 
อโนตตัปปะ เจตสิก, ๒๗ 
อโนปธิกบุญ, ๒๕๑ 



  ุ

อบรม, ๖๒๔, ๗๐๘, ๘๗๗, ๖๕๗–๖๕๘, ๖๖๔–๖๖๖, ดู ฝก
,ภาวนา; -อบรมเจริญอินทรีย์, ๕๕, ๕๘, ๓๗๑ 

อบาย, ๘๗, ๒๖๘, ๒๘๐, ๒๘๒–๒๘๔, ๒๘๙, ๓๒๓, ๕๙๒, 
๖๕๑, ๘๘๕, ๘๙๐, ๘๙๗, ๘๙๙, ๙๕๓, ๑๐๒๖, ๑๐๓๒; -*, 
๔๐๙ 

อบายทุกข, ๘๗ 
อบายภูมิ(๔), ๓๒๒; -*, ๙๕๓ 
อบายมุข, ๕๔๗, ๕๖๗, ๗๒๙, ๗๔๒, ๙๑๘, ๙๙๖, ๑๐๔๕ 
อบุญ, ๑๗๒; -*, ๒๕๓ 
อปทาเน โสภติ ปฺา: -*, ๕๗๐ 
อปภังคุ, ๒๔๗ 
อปรันตะ: -*, ๑๗๑ 
อปราปริยเวทนียกรรม, ๓๒๑ 
อปรามัฎฐศีล: -*, ๘๙๑ 
อปรามัฎ: -*, ๘๙๑ 
อปรามัฏฐศีล: -*, ๘๘๓ 
อปรามัฏ, ๔๒๓ 
อปริปกกเวทนีย, ๓๒๔ 
อปริหานิยธรรม(๗), ๕๔๒, ๗๕๓, ๘๓๘, ๙๓๒ 
อปัณณกธรรม, ๕๙๒ 
อปสุณาวาจา: -*, ๗๒๓ 
อปุญญาภิสังขาร, ๑๗๑, ๓๙๒ 
อพยาบาท, ๔๔๕, ๕๒๔, ๕๖๐, ๗๑๒ 
อพยาบาทธาตุ(=เมตตา): -*, ๗๐๔ 
อพยาบาทวิตก, ๗๐๔, ๗๐๘, ๗๐๙, ๗๘๒ 
อพยาบาทสังกัปป, ๗๐๔, ๗๐๒–๗๐๓, ๗๐๕–๗๐๗ 
อพรหมจรรย์, ๒๘๖ 
อพฺยาปชฺฌ,อัพยาปชฌะ: -*, ๒๖๗ 
อภพ, ๒๓๑, ๒๓๒, ๕๐๖ 
อภว, ๒๓๒ 
อภัยทาน, ๕๓๙ 
อภิชฌา, ๒๑๑, ๒๔๒, ๒๘๙, ๓๑๙, ๘๙๕, ๑๐๒๔, เทียบ 

อนภิชฌา; -*, ๔๕๘, ๙๗๘; -ในฐานะนิวรณ(=กามฉันทะ), 
๕๖๐, ๗๘๓; -ในฐานะนิวรณ(=กามฉันทะ)(อ), ๖๑๙; -ใน
ฐานะสังโยชน(อ), ๔๐๘; -ในสติปฏฐาน, ๗๕๕, ๗๕๘, ๗๗๑, 
๗๖๖–๗๖๙ 

อภิชาติ ๖, ๘๙๗ 
อภิญญา, ๔๖๖, ๔๘๓, ๗๘๔, ๗๙๐, ๗๙๔, ๘๔๒, ๙๐๐, ๙๔๕, 

๑๐๖๑; -ความหมายของศัพทและองคธรรม(อ), ๘๔๒; -
ธรรมท่ีพึงรู้ ละ เจริญ ประจักษ์ ด้วยอภิญญา, ๘๔๒ 

อภิญญา(๕-๖), ๔๑๙, ๔๓๖, ๗๘๘, ๗๙๔, ๘๐๓, ๙๒๕, ๕๑๗–
๕๑๙; -*, ๙๓๑; -การทําการใช/ความยาก, ๔๕๙; -ตองได
อะไรแคไหนเปนพื้นฐาน/ฌาน ๔ เพียงพอหรือไม, ๔๔๒, 
๔๕๓; -บรรลุตอเน่ืองกันหรือหางกันคนละคราว, ๔๕๗; -

สมาธิมีอานิสงส์เป็นบาทของอภิญญา, ๗๙๑; -หัวขอ, 
๘๒๓ 

อภิญญาสัจฉิกรณียธรรม, ๔๕๔, ๗๘๖ 
อภิณฺหสมฺปติปฬนโต, ๗๔ 
อภิธรรม, ๔๙, ๖๙, ๓๖๒, ๗๕๔, ๗๕๙, ๗๘๐; -*, ๖๖, ๑๒๒, 

๔๒๘, ๔๓๓; -การจัดประเภทวิธีคิดแบบวิภัชชวาท, ๖๒๙; -
การใชคําวาบุญบาป, ๒๕๔; -การเรียกฌาน(อ), ๘๒๖; -

ความหมายของอิทธิบาทแบบอภิธรรม(อ), ๘๐๑; -

ความหมายคํา เสขะและอเสขะ(อ), ๔๗๑; -จัดฉันทะเปน

เจตสิก, ๙๗๙; -จําแนกขันธ๕ ตามแบบอภิธรรม, ๒๖–๒๗; 
-ฌานแนวอภิธรรมท่ีแบงเปน ๕, ๘๒๑, ๘๒๖; -ในอนาคต 
ภิกษุขาดการอบรม กล่าวอภิธรรมจะถลําสู่ธรรมที่ผิดโดย
ไม่รู้ตัว, ๖๕๘; -มติเก่ียวกับการเจริญวิปสสนาในหรือนอก

ฌาน, ๔๘๒; -วิภัชชวาทที่ใชมาก, ๖๖๒ 
อภิธรรมกถา, ๑๕๐ 
อภิธรรมเทศนา, ๔๘๓ 
อภิธรรมปริยาย, ๓๒๒ 
อภินนฺทนฺต,ิ ๒๓๑ 
อภินันท, ๓๘๘ 
อภินันทิต, ๓๘๗ 
อภินิเวส, ๒๐๑; -*, ๓๙, ๔๙๓ 
อภินีหารกฺขม, ๔๘๔ 
อภิปรัชญา, ๑๕๘, ๒๐๕, ๓๗๘, ๔๙๙, ๘๔๗; -*, ๒๐๖, ๒๗๖, 

๗๑๑ 
อภิปตถนา, ๑๐๐๙ 
อภิภู(พระผูเปนเจา), ๓๓๙ 
อภิรม,อภิรัต, ๑๐๐๙ 
อภิรมย์, ๖๔๔ 
อภิสมัย, ๔๖๒; -*, ๙๘๑ 
อภิสมาจาร, ๘๔๓ 
อภิสัมปรายะ, ๘๙๘ 
อภูตะ(นิพพาน), ๓๓๘ 
อมตธรรม, ๘๙๖, ๘๘๙–๘๙๐ 
อมตธาตุ, ๔๐๒, ๔๔๓ 
อมตบท: -*, ๖๗ 
อมตมหานครนฤพาน, ๓๓๖, ๔๔๑ 
อมตมหานิพพานธาตุ, ๓๙๐ 
อมตะ, ๑๕๒, ๓๓๕, ๓๓๖, ๖๐๓, ๗๓๔, ๘๔๒, ๘๙๖, ๘๘๙–

๘๙๐ 
อมโตคธา, ๘๔๒ 
อมนุษย, ๖๕๗, ๗๓๘, ๙๔๖, ๙๖๗; -*, ๗๕๒ 
อมรรค, ๖๘๖ 
อมฤต, ๗๗๒ 
อมฤตทวาร, ๘๘๙ 
อมิตร, ๑๔๔, ๕๗๕, ๗๐๕ 

๑๓๑๔  พุทธธรรม 

 

อโนปธิกบุญ, ๒๕๒ 
อบรม, ๖๒๗, ๗๑๑, ๘๘๐, ๖๖๐–๖๖๑, ๖๖๗–๖๖๙, ดู ฝก

,ภาวนา; -อบรมเจริญอินทรีย์, ๕๕, ๕๘, ๓๗๓ 
อบาย, ๘๗, ๒๖๙, ๒๘๒, ๒๘๔–๒๘๕, ๒๙๑, ๓๒๕, ๕๙๕, 

๖๕๔, ๘๘๘, ๘๙๓, ๙๐๐, ๙๐๒, ๙๕๖, ๑๐๓๑, ๑๐๓๗; -*, 
๔๑๑ 

อบายทุกข, ๘๗ 
อบายภูมิ(4), ๓๒๔; -*, ๙๕๖ 
อบายมุข, ๕๔๙, ๕๖๙, ๗๓๒, ๗๔๕, ๙๒๑, ๙๙๙, ๑๐๕๐ 
อบุญ, ๑๗๓; -*, ๒๕๔ 
อปทาเน โสภติ ปฺา: -*, ๕๗๒ 
อปภังคุ, ๒๔๘ 
อปรันตะ: -*, ๑๗๒ 
อปราปริยเวทนียกรรม, ๓๒๓ 
อปรามฏ, ๔๒๕ 
อปรามัฎ: -*, ๘๙๔ 
อปรามัฎศีล: -*, ๘๙๔ 
อปรามัฏฐศีล: -*, ๘๘๖ 
อปริปกกเวทนีย, ๓๒๖ 
อปริหานิยธรรม(7), ๕๔๔, ๗๕๖, ๘๔๑, ๙๓๕ 
อปัณณกธรรม, ๕๙๔ 
อปสุณวาจา: -*, ๗๒๖ 
อปุญญาภิสังขาร, ๑๗๒, ๓๙๔ 
อปฺปนา: -เปนไวพจนของวิตก(อ), ๔๕๑ 
อพยาบาท, ๔๔๗, ๕๒๖, ๕๖๒, ๗๑๕ 
อพยาบาทธาตุ(=เมตตา): -*, ๗๐๗ 
อพยาบาทวิตก, ๗๐๗, ๗๑๑, ๗๑๒, ๗๘๕ 
อพยาบาทสังกัปป, ๗๐๗, ๗๐๕–๗๐๖, ๗๐๘–๗๑๐ 
อพรหมจรรย์, ๒๘๘ 
อพฺยาปชฺฌ, อัพยาปชฌะ: -*, ๒๖๘ 
อภพ, ๒๓๒, ๒๓๓, ๕๐๘ 
อภว, ๒๓๓ 
อภัยทาน, ๕๔๑ 
อภิชฌา, ๒๑๒, ๒๔๓, ๒๙๑, ๓๒๑, ๘๙๘, ๑๐๒๙, เทียบ 

อนภิชฌา; -*, ๔๖๐, ๙๘๑; -ในฐานะนิวรณ(=กามฉันทะ), 
๕๖๒, ๗๘๖; -ในฐานะนิวรณ(=กามฉันทะ)(อ), ๖๒๒; -ใน
ฐานะสังโยชน(อ), ๔๑๐; -ในสติปฏฐาน, ๗๕๘, ๗๖๑, ๗๗๔, 
๗๖๙–๗๗๒ 

อภิชาติ 6, ๙๐๐ 
อภิญญา, ๔๖๘, ๔๘๕, ๗๘๗, ๗๙๓, ๗๙๗, ๘๔๕, ๙๐๓, ๙๔๘, 

๑๐๖๖; -ความหมายของศัพทและองคธรรม(อ), ๘๔๕; -
ธรรมท่ีพึงรู้ ละ เจริญ ประจักษ์ ด้วยอภิญญา, ๘๔๕ 

อภิญญา (5-6), ๕๑๙–๕๒๑; -หัวขอ, ๘๒๖ 
อภิญญา(5-6), ๔๒๑, ๔๓๘, ๗๙๑, ๗๙๗, ๘๐๖, ๙๒๘; -*, 

๙๓๔; -การทําการใช/ความยาก, ๔๖๑; -ตองไดอะไรแคไหน
เปนพื้นฐาน/ฌาน 4 เพียงพอหรือไม, ๔๔๔, ๔๕๕; -บรรลุ

ตอเน่ืองกันหรือหางกันคนละคราว, ๔๕๙; -สมาธิมี
อานิสงส์เป็นบาทของอภิญญา, ๗๙๔ 

อภิญญาสัจฉิกรณียธรรม, ๗๘๙ 
อภิญญาสัจฉิ-กรณียธรรม, ๔๕๖ 
อภิณฺหสมฺปติปฬนโต, ๗๔ 
อภิธรรม, ๔๙, ๖๙, ๓๖๔, ๗๕๗, ๗๖๒, ๗๘๓; -*, ๖๖, ๑๒๓, 

๔๓๐, ๔๓๕; -การจัดประเภทวิธีคิดแบบวิภัชชาวาท, ๖๓๒; 
-การใชคําวาบุญบาป, ๒๕๕; -การเรียกฌาน(อ), ๘๒๙; -

ความหมายของอิทธิบาทแบบอภิธรรม(อ), ๘๐๔; -

ความหมายคํา เสขะและอเสขะ(อ), ๔๗๓; -จัดฉันทะเปน

เจตสิก, ๙๘๒; -จําแนกขันธ5 ตามแบบอภิธรรม, ๒๖–๒๗; 
-ฌานแนวอภิธรรมท่ีแบงเปน 5, ๘๒๔, ๘๒๙; -ในอนาคต 
ภิกษุขาดการอบรม กล่าวอภิธรรมจะถลําสู่ธรรมที่ผิดโดย
ไม่รู้ตัว, ๖๖๑; -มติเก่ียวกับการเจริญวิปสสนาในหรือนอก

ฌาน, ๔๘๔; -วิภัชชาวาทที่ใชมาก, ๖๖๕ 
อภิธรรมกถา, ๑๕๑ 
อภิธรรมเทศนา, ๔๘๕ 
อภิธรรมปริยาย, ๓๒๔ 
อภินนฺทนฺต,ิ ๒๓๒ 
อภินันท, ๓๙๐ 
อภินันทิต, ๓๘๙ 
อภินิเวส, ๒๐๒; -*, ๓๙, ๔๙๕ 
อภินีหารกฺขม, ๔๘๖ 
อภิปรัชญา, ๑๕๙, ๒๐๖, ๓๘๐, ๕๐๑, ๘๕๐; -*, ๒๐๗, ๒๗๗, 

๗๑๔ 
อภิปตถนา, ๑๐๑๒ 
อภิภู(พระผูเปนเจา), ๓๔๑ 
อภิรม,อภิรัต, ๑๐๑๒ 
อภิรมย์, ๖๔๗ 
อภิสมัย, ๔๖๔; -*, ๙๘๔ 
อภิสมาจาร, ๘๔๖ 
อภิสัมปรายะ, ๙๐๑ 
อภูตะ(นิพพาน), ๓๔๐ 
อมตธรรม, ๘๙๙, ๘๙๒–๘๙๓ 
อมตธาตุ, ๔๐๔, ๔๔๕ 
อมตบท: -*, ๖๗ 
อมตมหานครนฤพาน, ๓๓๘, ๔๔๓ 
อมตมหานิพพานธาตุ, ๓๙๒ 
อมตะ, ๑๕๓, ๓๓๗, ๓๓๘, ๖๐๕, ๗๓๗, ๘๔๕, ๘๙๙, ๘๙๒–

๘๙๓ 
อมโตคธา, ๘๔๕ 
อมนุษย, ๖๖๐, ๗๔๑, ๙๔๙, ๙๗๐; -*, ๗๕๕ 
อมรรค, ๖๘๙ 
อมฤต, ๗๗๕ 
อมฤตทวาร, ๘๙๒ 
อมิตร, ๑๔๕, ๕๗๗, ๗๐๘ 



 
ดัชนี  ๑๓๑๕ 

อมูลิกาศรัทธา, ๕๕๘ 
อโมหะ, ๒๔๒, ๒๗๕, ๖๒๐, ๘๐๘, ดู ตัณหา,ฉันทะ,ราคะ,โล

ภะ,กาม,สมุทัย, ดู กุศลมูล,ปญญา; - ปญหาเก่ียวกับ

แรงจูงใจ/ความอยาก ๒ ประเภท, ๙๗๑–๑๐๒๒; -*, 
๒๔๒, ๖๘๙; -ชีวิตที่อยูดวยความอยาก, ๘๔๔–๘๔๕ 

อยากไดอยากเอา. ดู กามฉันทะ,อภิชฌา 
อยากทํา. ดู กัตตุกัมยตาฉันทะ,ฉันทะ; -*, ๙๘๔ 
อยูดี, ๑๒๕ 
อยูเดียว/อยูมีคู(อยางดีอยางเลว), ๖๗๔–๖๗๕ 
อยูปา. ดูปา 
อโยนิโส: -*, ๖๒๓ 
อโยนิโสมนสิการ, ๑๓๘, ๕๖๔, ๖๙๔, เทียบ โยนิโสมนสิการ; -

*, ๕๖๓, ๖๖๗; -ตัวอยางในคัมภีรแสดงการใชและผลเสีย, 
๖๔๘; -ตัวอยางในคัมภีรแสดงการใชและผลเสีย(อ), ๖๒๓; 
-ทําใหเปนทาสของความคิด, ๖๒๖; -เปนมูลแหงวัฏฏะ, 
๖๒๓–๖๒๕; -เปนอาหารของนิวรณ ๕/อนาหารของ

โพชฌงค, ๘๓๔–๘๓๕; -ผลตอชีวิตจิตใจและพฤติกรรม, 
๖๒๓; -เพิ ่มพูนอาสวะ หล่อเลี ้ยงอกุศลธรรม ก่อ
มิจฉาทิฏฐิ เป็นเหตุของกรรมชั่ว, ๖๒๐, ๖๙๑, ๖๒๒–
๖๒๓; -เพิ่มพูนอาสวะ หลอเล้ียงอกุศลธรรม กอมิจฉาทิฏฐิ 

เปนเหตุของกรรมชั่ว(อ), ๕๖๓; -สติเปนตัวตัดแยกเขาสู

โยนิโสมนสิการ, ๖๕๓ 
อโยนิโสมนสิการพหุล: -*, ๖๒๓ 
อรณวิหาร:ี -*, ๓๖๘ 
อรรถ, ๖๖, ๗๔, ๗๖, ๙๓; -*, ๘๔ 
อรรถ,อรรถะ, ๒๖๔, ๓๖๖, ๕๑๙, ๕๗๔, ๕๙๕, ๖๕๘, ๗๑๒, 

๗๙๖, ๘๙๕, ๙๒๗, ๕๗๗–๕๗๘, ดู อัตถะ; -*, ๖๘๐; -

ความหมายของอรรถ/ความสัมพันธระหวางธรรมกับอรรถ, 
๖๓๖–๖๓๗, ๖๓๖–๖๔๑; -จะเข้าถึงอรรถของสมณะต่อเม่ือ
รู้คุณโทษทางออกของโลกตามเป็นจริง, ๖๔๓; -ตัวอยาง

อรรถของขอธรรมตาง ๆ, ๗๘๗, ๖๓๘–๖๓๙; -ตัวอยาง

อรรถของขอธรรมตาง ๆ(อ), ๘๒๕; -ธรรมกับอธรรม 
อรรถกับอนรรถ ได้แก่อะไร(ตัวอย่าง), ๖๓๘; -ธรรมกับ

อธรรม อรรถกับอนรรถ ไดแกอะไร(ตัวอยาง)(อ), ๖๓๖; -

อรรถะ ๒. ดูอัตถะ; -อรรถะ ๓. ดูอัตถะ; -อรรถะ๒(อ), ๕๖๕ 
อรรถกถา, ๘๗, ๙๔, ๒๕๑, ๕๔๗, ๖๒๙, ดูตอที่ อรรถกถา

จารย; -*, ๖๗, ๕๘๐, ๖๐๔, ๖๕๐, ๖๖๙; -การใชคําวา

นิพพาน, ๓๙๔; -การแบงขั้นฌาน, ๔๒๕; -การแบงประเภท
พระอรหันต, ๔๕๐; -การแปลคําวาอัสสาสะและปสสาสะ(อ), 
๘๑๕; -การอธิบายขอธรรมแบบแสดงลักษณะรส ปจจุปฏ

ฐาน ปทัฏฐาน, ๘๒๕; -ข้ันตอนการปฏิบัติอานาปานสติ, 
๘๑๙–๘๒๐; -ขั้นตอนวิธีคิดในวิปสสนา, ๖๓๒; -ความนิยม
ที่ตางจากบาลีในการใชคําวาอรรถ(อ), ๖๔๐; -ความหมาย

ของญาณทัสสนะ, ๗๙๐; -ความหมายของโยนิโสมนสิการ, 
๖๒๑; -ความหมายของสมาธิและการแยกระดับ, ๗๗๙; -

ความหมายของสมาธิและการแยกระดับ(อ), ๗๘๐; -คําวา

จตุมรรคหรือมรรคส่ี(อ), ๘๓๙; -ตัวอยางความหมาย

ธรรมานุธรรมปฏิบัติ(อ), ๖๓๖; -มติเรื่องจริต(อ), ๘๐๗; -มติ
เรื่องภายในภายนอกในสติปฏฐาน, ๗๖๘; -เรื่องธรรมเปน

ที่ตั้งแหงโพชฌงคและโพชฌงคทั้ง ๗ ในขณะจิตเดียวกัน, 
๘๓๕; -เรื่องธรรมเปนที่ต้ังแหงโพชฌงคและโพชฌงคทั้ง ๗ 

ในขณะจิตเดียวกัน(อ), ๘๓๖; -เรื่องวิมุตติในสมัย, ๔๓๘; -
เรื่องสัมมาทิฏฐิข้ันโลกีย/โลกุตร, ๕๘๓–๕๘๔; -เรื่องอานา
ปานสติ ๔ จตุกกะ(อ), ๘๑๖; -วัตถุประสงคหรืออานิสงส

ของสมาธิ, ๗๙๐–๗๙๑; -วิธีเจริญสมาธิตามแบบแผน, 
๘๐๓–๘๒๐ 

อรรถกถาจารย, ๓๖๗, ๔๗๗, ดูเพ่ิมที่ อรรถกถาฎีกา; -กับการ
กําหนดวินัยของคฤหัสถ, ๙๑๘; -กับการจัดวางระบบการ

ปฏิบัติธรรม, ๔๗๕; -กับความหมายของพรหมจรรย(อ), 
๕๓๓; -กับความหมายของเมตตา, ๑๐๐๒; -กับเรื่อง

นิพพาน, ๓๙๐; -กับสิงคาลกสูตร, ๗๒๙; -จัดหมวดศีล

สําหรับภิกษุสงฆ, ๗๕๐; -แจงนับองค ๘ ของจิตสมาธิ, 
๗๘๔; -ท่ีมาของกรรมฐาน, ๘๐๔; -มติเก่ียวกับวสี(อ), 
๘๑๒; -มติวาอรูปฌานตองดวยกสิณเทาน้ัน(อ), ๘๑๓; -

รวบรวมจัดวางหลักกรรม๑๒ขั้น, ๓๒๓; -วางวิธีปฏิบัติเชน
การนับ, ๘๑๘; -วาอานาปานสติเปนกรรมฐานหนัก(อ), 
๘๑๗; -แสดงความหมายของโพชฌงค, ๘๓๒; -แสดง

ตัวอยางวจนักขโม(อ), ๕๗๔; -แสดงองคของการละเมิดศีล 
๕, ๗๒๖–๗๒๗; -อุปมาสมาธ,ิ ๗๘๗ 

อรรถกถาจารย,พระ, ๙๗, ๑๐๘ 
อรรถกถาฎีกา. ดู อรรถกถา,อรรถกถาจารย; -กําหนดเกณฑ

แบงประเภทอริยบุคคล, ๔๑๖; -สายอภิธรรมนิยมแบงฌาน
เปน ๕, ๘๒๑ 

อรรถธรรม: -*, ๖๓๖ 
อรรถธรรมสัมพันธ์(วิธีคิด), ๖๓๖–๖๔๑; -*, ๖๘๐ 
อรหัตต, ๑๐๑๑; -*, ๘๑๕ 
อรหัตตผล, ๑๒๕ 
อรหัตตผล,อรหัตผล, ๓๗๔, ๔๐๐, ๔๑๐, ๔๑๗, ๔๑๘, ๔๖๙, 

๔๘๒, ๔๘๘, ๔๙๐, ๕๑๙, ๕๓๒, ๕๖๖, ๖๒๐, ๗๙๒, ๘๑๔, 
๘๓๑, ๘๓๙, ๘๙๔, ๙๐๑, ๙๘๔, ๑๐๑๒; -*, ๓๙๐, ๔๑๙, 
๔๗๓, ๕๑๘, ๕๕๕, ๕๙๕, ๗๙๓, ๘๘๘, ๘๙๘, ๙๕๔; -ขั้น
ปญญาวิมุต, ๔๕๕; -ขั้นอรหัตตผลจึงจะละกามได(อ), 
๙๘๗; -เจริญปญญินทรียอยางเดียว พยากรณอรหัตตผล

ได, ๖๐๒–๖๐๖; -ฉันทะเพื่อบรรลุอรหัตตผล(อ), ๙๘๑; -

ฌานของผูยังไมบรรลุอรหัตตผล, ๓๒๒; -ตัวอยางผูบรรลุ

หลังจากไดทิพยจักษะและอิทธิวิธีแลวนาน(อ), ๔๕๗; -ทําให

เปนทักขิไณยบุคคลสูงสุด, ๔๐๖; -ธรรมท่ีใหบรรลุไดตั้งแต
โสดาฯถึงอรหัตตผล, ๖๘๒–๖๘๓; -บรรลุด้วยโยนิโส
มนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; -บรรลุในเวลาฟงธรรมเทศนา, 
๔๕๘; -บวช ๆ สึก ๆ เจ็ดครั้งจึงบรรลุก็มี, ๑๐๖๕; -
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พยากรณ์อรหัตตผลด้วยความรู้ประจักษ์มิใช่ด้วยศรัทธา
เป็นต้น, ๖๐๒ 

อรหัตตผลจิต(=เจโตวิมุตติ), ๔๓๐ 
อรหัตตผลญาณ(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๐ 
อรหัตตผลปญญา(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๐; -*, ๕๒๒ 
อรหัตตผลวิมุตติ: -*, ๔๘๘, ๕๒๒ 
อรหัตตผลสมาธิ(=เจโตวิมุตติ), ๔๓๐ 
อรหัตตผลสมาบัติ: -*, ๔๓๓ 
อรหัตตภาวะ: -*, ๔๖๙ 
อรหัตตมรรค, ๔๐๑, ๖๗๓, ๘๓๙, ๙๒๘, ๙๔๘; -*, ๓๙๔, ๘๐๑ 
อรหันต์, ๑๘๐, ๓๓๖, ๓๔๓, ๓๘๖, ๔๒๑, ๔๒๔, ๔๓๐, ๔๙๕, 

๖๘๓, ๗๒๗, ๗๔๘, ๗๕๗, ๘๑๔, ๘๘๑, ๘๙๑, ๘๙๔, ๙๐๘, 
๙๒๕, ๙๒๘, ๙๔๖, ๑๐๕๓, ๑๐๕๘, ๑๐๖๘, ดู ทักขิไณย

,อริยบุคคล; - ดับกรรมแลว ไมทํากรรม ไมมีตัณหา แต

กลับบําเพ็ญกิจลวนเพ่ือประโยชนสุขของสวนรวมโดยมี

แรงจูงใจใหมที่บริสุทธ์ิ, ๑๐๑๗–๑๐๑๙; -*, ๕๔๖, ๘๙๔, 
๑๐๐๗; -กับสิทธิในการบริโภค, ๔๐๗; -กับอดีตอนาคต, 
๓๗๒; -ขอควรทราบทั่วไปในฐานะเปนทักขิไณย หรือ

อริยบุคคลระดับหน่ึง(อ), ๔๑๑; -จําแนกเปนประเภทตาง ๆ, 
๔๗๔, ๔๘๒; -ชั้นอรรถกถาวา พระอรหันตท่ีบรรลุดวยใช

อานาปานสติ รูอายุกาลของตน(อ), ๘๑๕; -ใช้ภาษาอย่าง
รู้เท่าทัน ไม่ยึดติด, ๔๙, ๓๗๘; -ใชสมาธิใชฌานเพื่อทิฏฐ
ธรรมสุขวิหาร, ๗๘๙, ๗๙๐–๗๙๑; -ดับกรรมแลว ไมทํา

กรรม ไมมีตัณหา แตกลับบําเพ็ญกิจลวนเพื่อประโยชนสุข

ของสวนรวมโดยมีแรงจูงใจใหมที่บริสุทธิ์, ๕๓๑; -ไดท้ังเจ
โตวิมุตติและปญญาวิมุตติ(อ), ๔๓๐; -ตัวอยางพระอรหันต
ที่มีลักษณะไมชวนเชื่อถือ, ๙๒๗; -ถ้าธรรมานุธรรมปฏิบัติ
แล้ว ก็เป็นอรหันต์ได้ในเวลาไม่นาน, ๖๔๐; -ทานใดเขา

นิโรธสมาบัติได, ๘๒๒; -ทานใดเขานิโรธสมาบัติได(อ), 
๔๕๐; -ทํางานสอนกรรมฐานเปนตนอาจสูพระปุถุชนที่เปน

พหูสูตไมได, ๘๐๔; -ที่มาของความเชื่อวาคฤหัสถเปน

อรหันตตองบวชวันนั้น(อ), ๙๒๓; -บัญญัติสุขทุกข์ เพราะมี
อายตนะ, ๕๒; -ประกอบด้วยองค์๑๐, ๖๘๘; -ประชุม

สังคายนาครั้งท่ี ๑, ๘๙๘; -เปนแบบอยางในความเคารพ
สงฆเอาใจใสรับผิดชอบและปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของ

สวนรวม, ๙๒๙–๙๓๓; -เปนปญญาวิมุตติมากกวาอุภโต

ภาควิมุต, ๔๓๖; -ผลสมาบัติ, ๔๓๓; -พระโสดาบันไม่ปลง
ชีวิตพระอรหันต์, ๘๙๘; -พระองค์ใดเป็นอรหันต์ชาวบ้าน
ยากจะรู้ ควรให้ทานในสงฆ์, ๖๗๓, ๙๒๘; -พระอรหันตก็
หิว ไมมีตัณหา, ๙๙๓; -พระอรหันตมีปญญาและกรุณา

บริสุทธิ์(อ), ๑๐๑๙; -พระอรหันตไหวพระปุถุชนที่แก
พรรษากวา, ๙๒๒–๙๒๔; -ฟาผา ไมสะดุง, ๗๙๕; -ภาวะ
หลุดพนที่อาจสับสน, ๔๔๑; -มีโยนิโสมนสิการ ถึงฟงคนบา
ตนเมาพูด ก็สําเร็จเปนพระอรหันตได, ๘๗๘; -ไมปรากฏวา
เลนฌานกีฬา(อ), ๗๙๓; -ไม่มีทิฏฐิ, ๔๔; -ยังควรโยนิโส

มนสิการขันธ์ ๕, ๔๖๘; -ยังตองอาบัติเล็กนอยบาง(อ.), 
๘๘๔; -รูประจักษเอง ไมตองเชื่อใครในทางธรรม แตเชื่อ

ฟงเครงครัดทางวินัย, ๕๘๙, ๙๓๙; -รูประจักษเอง ไมตอง
เชื่อใครในทางธรรม แตเชื่อฟงเครงครัดทางวินัย(อ), ๙๕๐; 
-ลักษณะจิต/บุคลิกภาพ/คําเรียกและคําแสดงคุณลักษณะ/

ภาวะทางปญญาจิตและการดําเนินชีวิตท่ัวไป, ๒๔๗, ๒๕๒, 
๓๖๕; -วาโดยอินทรีย, ๘๒๙; -วิธีปฏิบัติตอความดีเดนของ
ตน, ๙๒๖; -สุขแตไมติดสุข, ๓๗๔; -เหตุผลท่ีพระอรหันต
รักษาศีลวัตรเครงครัด, ๙๑๙–๙๒๑; -อยากเปนพระ

อรหันตก็เปนตัณหา, ๑๐๐๙; -เอตทัคคะ งาน และฐานันดร, 
๓๖๗ 

อรหันต,พระ, ๑๑๗, ๑๒๑, ๑๒๔, ๑๔๕ 
อรหันตขีณาสพ(=อรหันต์), ๖๐๑, ๑๐๑๑ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ๕๙๙, ๘๓๘, ๘๔๙ 
อรหันตสาวก, ๕๖๕, ๙๒๘ 
อรอย, ๕๒๖, ๙๙๑, ๑๐๕๑, ดู อัสสาทะ,เวทนา,ตัณหา 
อริยกะ, ๔๐๓ 
อริยกันตศีล, ๘๘๕, ๙๐๗, ๘๙๑–๘๙๒; -*, ๘๘๓ 
อริยชน, ๑๓๖, ๔๓๕, ๕๔๑, ๖๓๓, ๗๔๔, ๗๔๙, ๘๘๓, ๘๙๑, 

๘๙๓, ๘๙๕, ๙๐๐, ๙๐๗, ๙๑๓, ๙๒๐, ๙๔๕, ๑๐๒๖, 
๑๐๔๗, ๘๘๙–๘๙๐, ๙๐๔–๙๐๕; -*, ๘๖๔, ๙๔๘; -ความ
ตางจากปุถุชนที่เปนขอสําคัญ, ๓๖๒, ๘๗๗ 

อริยญาณ, ๘๓๒, ๘๙๖ 
อริยญายธรรม, ๘๙๐, ๘๙๕, ๙๓๙, ๘๙๑–๘๙๒ 
อริยทรัพย(๕-๗): -*, ๕๘๗, ๘๘๗ 
อริยธมฺม(=กุศลกรรมบถ 10), ๕๒๓ 
อริยธรรม, ๑๓๖, ๔๐๓, ๖๓๓, ๘๘๓, ๘๘๗, ๘๘๙, ๙๐๕, ๙๑๐, 

๙๑๓, ๙๕๙; -*, ๖๓๖, ๙๘๐ 
อริยบุคคล, ๑๑๗, ๑๒๓, ๓๖๒, ๖๙๒, ๗๒๘, ๗๔๘, ๘๖๓, 

๘๘๑, ๘๙๖, ๙๓๙, ๙๕๒, ๑๐๖๗; -*, ๘๘๗, ๙๐๐, ๙๐๑; -
กับการรักษาศีล, ๙๑๙–๙๒๑; -กับผลสมาบัติ, ๔๓๓; -การ
กาวหนาสูความเปนอริยบุคคล, ๖๘๓; -คฤหัสถอริยบุคคล 
ไหวภิกษุปุถุชน, ๙๒๒–๙๒๔; -ช้ันใดเสวยสุขแตใด, ๑๐๕๘; 
-ญาณหัวตอจากความเปนปุถุชน, ๔๗๙; -ทําอยาง

อริยบุคคล=ส้ินกรรม, ๕๓๑; -เปนกัลยาณมิตรบอก

กรรมฐาน, ๘๐๔; -ผูเขาสังกัดสังคมแหงอารยชน, ๘๖๕; -
แยกตางเปนขั้น ๆ โดยอินทรีย๕, ๘๒๙; -ระดับจิตเก่ียวกับ
ความยึดมั่น, ๔๙๕ 

อริยปัญญา, ๘๓๑, ๙๑๑ 
อริยผล(๔), ๔๐๒, ๔๓๒, ๔๙๖, ๖๘๓, ๘๓๙, ๙๒๘; -*, ๔๒๘ 
อริยภูมิ, ๔๔๗, ๔๔๙, ๔๕๙ 
อริยมรรค(๒นัย), ๔๐๑, ๔๐๙, ๔๑๓, ๔๑๙, ๔๕๘, ๔๗๙, ๖๘๙, 

๗๐๒, ๗๑๐, ๘๒๓, ๘๔๙, ๙๕๒–๙๗๐; -*, ๘๐๓, ๘๓๙, 
๑๐๐๕; -ขณะจิตที่บรรลุ, ๔๘๖, ๘๓๙–๘๔๑; -ขณะจิตที่

บรรลุ(อ), ๔๔๗; -ความหมายของอริยมรรค ๔, ๘๓๙; -

๑๓๑๖  พุทธธรรม 

 

พยากรณ์อรหัตตผลด้วยความรู้ประจักษ์มิใช่ด้วยศรัทธา
เป็นต้น, ๖๐๔ 

อรหัตตผลจิต(=เจโตวิมุตติ), ๔๓๒ 
อรหัตตผลญาณ(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๒ 
อรหัตตผลปญญา(=ปญญาวิมุตติ), ๔๓๒; -*, ๕๒๔ 
อรหัตตผลวิมุตติ: -*, ๔๙๐, ๕๒๔ 
อรหัตตผลสมาธิ(=เจโตวิมุตติ), ๔๓๒ 
อรหัตตผลสมาบัติ: -*, ๔๓๕ 
อรหัตตภาวะ: -*, ๔๗๑ 
อรหัตตมรรค, ๔๐๓, ๖๗๖, ๘๔๒, ๙๓๑, ๙๕๑; -*, ๓๙๖, ๘๐๔ 
อรหันต, ๑๘๑, ๓๓๘, ๓๔๕, ๓๘๘, ๔๒๓, ๔๒๖, ๔๓๒, ๔๙๗, 

๖๘๖, ๗๓๐, ๗๕๑, ๗๖๐, ๘๑๗, ๘๘๔, ๘๙๔, ๘๙๗, ๙๑๑, 
๙๒๘, ๙๓๑, ๙๔๙, ๑๐๕๘, ๑๐๖๓, ๑๐๗๓, ดู ทักขิไณย

,อริยบุคคล; - ดับกรรมแลว ไมทํากรรม ไมมีตัณหา แต

กลับบําเพ็ญกิจลวนเพ่ือประโยชนสุขของสวนรวมโดยมี

แรงจูงใจใหมที่บริสุทธ์ิ, ๑๐๒๐–๑๐๒๓; -*, ๕๔๘, ๘๙๗, 
๑๐๑๐; -กับสิทธิในการบริโภค, ๔๐๙; -กับอดีตอนาคต, 
๓๗๔; -ขอควรทราบท่ัวไปในฐานะเปนทักขิไณย หรือ

อริยบุคคลระดับหนึ่ง(อ), ๔๑๓; -จําแนกเปนประเภทตาง ๆ, 
ช, ๔๗๖, ๔๘๔; -ใช้ภาษาอย่างรู้เท่าทัน ไม่ยึดติด, ๔๙, 
๓๘๐; -ใชสมาธิใชฌานเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร, ๗๙๒, 
๗๙๓–๗๙๔; -ดับกรรมแลว ไมทํากรรม ไมมีตัณหา แต

กลับบําเพ็ญกิจลวนเพื่อประโยชนสุขของสวนรวมโดยมี

แรงจูงใจใหมที่บริสุทธิ์, ๕๓๓; -ไดทั้งเจโตวิมุตติและปญญา
วิมุตติ(อ), ๔๓๒; -ตัวอยางพระอรหันตท่ีมีลักษณะไมชวน

เชื่อถือ, ๙๓๐; -ถ้าธรรมานุธรรมปฏิบัติแล้ว ก็เป็นอรหันต์
ได้ในเวลาไม่นาน, ๖๔๓; -ทานใดเขานิโรธสมาบัติได, ๘๒๕; 
-ทานใดเขานิโรธสมาบัติได(อ), ๔๕๒; -ทํางานสอน

กรรมฐานเปนตนอาจสูพระปุถุชนที่เปนพหูสูตไมได, ๘๐๗; 
-ที่มาของความเชื่อวาคฤหัสถเปนอรหันตตองบวชวันนั้น

(อ), ๙๒๖; -บัญญัติสุขทุกข์ เพราะมีอายตนะ, ๕๒; -
ประกอบด้วยองค์ 10, ๖๙๑; -ประชุมสังคายนาครั้งที่ 1, 
๙๐๑; -เปนแบบอยางในความเคารพสงฆเอาใจใส
รับผิดชอบและปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของสวนรวม , 
๙๓๒–๙๓๖; -เปนปญญาวิมุตติมากกวาอุภโตภาควิมุต, 
๔๓๘; -ผลสมาบัติ, ๔๓๕; -พระโสดาบันไม่ปลงชีวิตพระ
อรหันต์, ๙๐๑; -พระองค์ใดเป็นอรหันต์ชาวบ้านยากจะรู้ 
ควรให้ทานในสงฆ์, ๖๗๖, ๙๓๑; -พระอรหันตก็หิว ไมมี

ตัณหา, ๙๙๖; -พระอรหันตมีปญญาและกรุณาบริสุทธิ์(อ), 
๑๐๒๒; -พระอรหันตไหวพระปุถุชนที่แกพรรษากวา, 
๙๒๕–๙๒๗; -ฟาผา ไมสะดุง, ๗๙๘; -ภาวะหลุดพนท่ีอาจ
สับสน, ๔๔๓; -มีโยนิโสมนสิการ ถึงฟงคนบาตนเมาพูด ก็

สําเร็จเปนพระอรหันตได, ๘๘๑; -ไมปรากฏวาเลนฌานกีฬา
(อ), ๗๙๖; -ไม่มีทิฏฐิ, ๔๔; -ยังควรโยนิโสมนสิการขันธ์ 5, 
๔๗๐; -ยังตองอาบัติเล็กนอยบาง(อ.), ๘๘๗; -รูประจักษเอง 
ไมตองเชื่อใครในทางธรรม แตเชื่อฟงเครงครัดทางวินัย, 

๕๙๑, ๙๔๒; -รูประจักษเอง ไมตองเชื่อใครในทางธรรม แต

เชื่อฟงเครงครัดทางวินัย(อ), ๙๕๓; -ลักษณะจิต/

บุคคลิกภาพ/คําเรียกและคําแสดงคุณลักษณะ/ภาวะทาง

ปญญาจิตและการดําเนินชีวิตท่ัวไป, ๒๔๘, ๒๕๓; -ลักษณะ
จิต/บุคลิกภาพ/คําเรียกและคําแสดงคุณลักษณะ/ภาวะทาง

ปญญาจิตและการดําเนินชีวิตทั่วไป, ๓๖๗; -วาโดยอินทรีย, 
๘๓๒; -วิธีปฏิบัติตอความดีเดนของตน, ๙๒๙; -สุขแตไม

ติดสุข, ๓๗๖; -เหตุผลที่พระอรหันตรักษาศีลวัตรเครงครัด
, ๙๒๒–๙๒๔; -อยากเปนพระอรหันตก็เปนตัณหา, ๑๐๑๒; 
-เอตทัคคะ งาน และฐานันดร, ๓๖๙ 

อรหันต,พระ, ๑๑๘, ๑๒๒, ๑๒๕, ๑๔๖ 
อรหันตขีฌาสพ(=อรหันต์), ๖๐๓ 
อรหันตขีณาสพ(=อรหันต์), ๑๐๑๔ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ๖๐๑, ๘๔๑, ๘๕๒ 
อรหันตสาวก, ๕๖๗, ๙๓๑ 
อรอย, ๕๒๘, ๙๙๔, ๑๐๕๖, ดู อัสสาทะ,เวทนา,ตัณหา 
อรัมมณูปนิชฌาน: -*, ๘๒๘ 
อริยกะ, ๔๐๕ 
อริยกันตศีล, ๘๘๘, ๙๑๐, ๘๙๔–๘๙๕; -*, ๘๘๖ 
อริยชน, ๑๓๗, ๔๓๗, ๕๔๓, ๖๓๖, ๗๔๗, ๗๕๒, ๘๘๖, ๘๙๔, 

๘๙๖, ๘๙๘, ๙๐๓, ๙๑๐, ๙๑๖, ๙๒๓, ๙๔๘, ๑๐๓๑, 
๑๐๕๒, ๘๙๒–๘๙๓, ๙๐๗–๙๐๘; -*, ๘๖๗, ๙๕๑; -ความ
ตางจากปุถุชนที่เปนขอสําคัญ, ๓๖๔, ๘๘๐ 

อริยญาณ, ๘๓๕, ๘๙๙ 
อริยญายธรรม, ๘๙๓, ๘๙๘, ๙๔๒, ๘๙๔–๘๙๕ 
อริยทรัพย(5-7): -*, ๕๙๐, ๘๙๐ 
อริยธมฺม(=กุศลกรรมบถ 10), ๕๒๕ 
อริยธรรม, ๑๓๗, ๔๐๕, ๖๓๖, ๘๘๖, ๘๙๐, ๘๙๒, ๙๐๘, ๙๑๓, 

๙๑๖, ๙๖๒; -*, ๖๓๙, ๙๘๓ 
อริยบุคคล, ๑๑๘, ๑๒๔, ๓๖๔, ๖๙๕, ๗๓๑, ๗๕๑, ๘๖๖, 

๘๘๔, ๘๙๙, ๙๔๒, ๙๕๕, ๑๐๗๒; -*, ๘๙๐, ๙๐๓, ๙๐๔; -
กับการรักษาศีล, ๙๒๒–๙๒๔; -กับผลสมาบัติ, ๔๓๕; -การ
กาวหนาสูความเปนอริยบุคคล, ๖๘๖; -คฤหัสถอริยบุคคล 
ไหวภิกษุปุถุชน, ๙๒๕–๙๒๗; -ช้ันใดเสวยสุขแตใด, ๑๐๖๓; 
-ญาณหัวตอจากความเปนปุถุชน, ๔๘๑; -ทําอยาง

อริยบุคคล=ส้ินกรรม, ๕๓๓; -เปนกัลยาณมิตรบอก

กรรมฐาน, ๘๐๗; -ผูเขาสังกัดสังคมแหงอารยชน, ๘๖๘; -
แยกตางเปนขั้น ๆ โดยอินทรีย5, ๘๓๒; -ระดับจิตเก่ียวกับ
ความยึดมั่น, ๔๙๗ 

อริยปัญญา, ๘๓๔, ๙๑๔ 
อริยผล(4), ๔๐๔, ๔๓๔, ๔๙๘, ๖๘๖, ๘๔๒, ๙๓๑; -*, ๔๓๐ 
อริยภูมิ, ๔๔๙, ๔๕๑, ๔๖๑ 
อริยมรรค(2 นัย), ๔๘๑, ๘๒๖, ๙๕๕–๙๗๓; -*, ๘๔๒; -ขณะ

จิตที่บรรลุ, ๘๔๒–๘๔๔ 
อริยมรรค(2นัย), ๔๐๓, ๔๑๑, ๔๑๕, ๔๒๑, ๔๖๐, ๖๙๒, ๗๐๕, 

๗๑๓, ๘๕๒; -*, ๘๐๖, ๑๐๐๘; -ขณะจิตท่ีบรรลุ, ๔๘๘; -



 
ดัชนี  ๑๓๑๗ 

ใจความของอริยมรรคมีองค ๘, ๘๗๗; -อริยมรรค=ชีวิต

อุดม(อ), ๗๔๔ 
อริยมรรคา(=อริยมรรคมีองค์ ๘), ๘๖๔, ๘๖๖, ๙๑๒, ๙๖๕ 
อริยฤทธิ,์ ๙๖๔ 
อริยโลกุตตรสุข, ๔๓๓; -*, ๔๔๙ 
อริยโลกุตรธรรม(เป็นทรัพย์ประจําตัวมนุษย์ทุกคน), ๔๘๙ 
อริยวงศ,อริยวงส ๔: -*, ๔๓๖ 
อริยวินัย, ๕๑, ๗๑๒, ๘๗๘, ๑๐๔๗, ๙๓๘–๙๓๙ 
อริยวิมุตติ, ๘๓๑, ๘๘๔, ๘๙๖ 
อริยวิหาร(=อานาปานสติสมาธิ), ๘๑๔ 
อริยศีล, ๘๙๖ 
อริยสงฆ, ๔๐๔, ๔๑๐, ๖๘๓, ๗๔๙, ๘๘๕, ดู สาวกสงฆ 
อริยสัจ,อริยสัจจ, ๑๐, ๑๖๐, ๑๗๑, ๑๗๙, ๑๙๙, ๓๓๒, ๔๐๔, 

๕๑๓, ๕๒๕, ๕๖๑, ๘๒๙, ๘๓๓, ๘๗๔, ๘๘๓, ๙๐๗, ๙๗๙, 
ดู กิจในอริยสัจ; -*, ๒๐๗, ๖๔๐; -กิจคือหนาที่ตออริยสัจ
รายขอ, ๖๓๔–๖๓๕, ๘๕๔–๘๕๘; -ความหมายทั่วไปรายขอ
และในแงการแกปญหา, ๖๓๔, ๘๔๘–๘๕๐; -คุณคาที่เดน
ของอริยสัจ, ๘๗๓; -ฌาณท่ีคลอยแกอริยสัจ, ๔๗๙; -ฌาน 

๔ เก่ียวกับอริยสัจ โดยเฉพาะกิจญาณ, ๘๕๕–๘๕๘; -

ฐานะและความสําคัญของอริยสัจ/เพราะยังไมรูจึงเรรอน

ไป/พรหมจรรยนี้เพ่ือตรัสรูอริยสัจ/เปนสิ่งที่พระพุทธเจา

ทรงสอน, ๘๔๖–๘๔๘; -ธรรมท้ังปวงจัดประเภทไดตาม

แนวอริยสัจและกิจทั้ง ๔, ๘๕๘; -แนวอธิบายสังเขปพรอม
เหตุผลในการเรียงลําดับขอ, ๑๐, ๘๕๘–๘๗๐; -ในฐานะ
หัวข้อในสติปัฏฐาน, ๗๖๖; -เปนธรรมที่พระพุทธเจาตรัส
รู/เทียบกับนัยตรัสรูปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน, ๓๓๕, 
๔๖๐, ๘๔๖, ๘๕๐–๘๕๑, ๘๕๑–๘๕๔; -เปนบทสรุป

ครอบคลุมพุทธธรรมท้ังหมด, ๘๔๖–๑๑๕๐, ๘๗๓–๘๗๔; -
พุทธดํารัสยํ้าใหพระสงฆสอนอริยสัจแกชาวบาน, ๘๔๘; -

โยนิโสมนสิการอริยสัจทําใหละสังโยชน ๓ ได, ๖๓๔; -รู

อริยสัจคือความหมายหน่ึงของสัมมาทิฏฐิ, ๖๘๙; -วิธี

แกปญหาตามหลักอริยสัจ=วิธีแกปญหาแบบพุทธ=แกท่ี

เหตุปจจัย=ถายังไมมั่นในพระรัตนตรัยก็ยังหวังพ่ึงเทพเจา

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิโชคลาง, ๘๖๔–๘๖๖, ๘๗๐–๘๗๓; -วิธีคิดแบบ
อริยสัจ/เทียบวิธีวิทยาศาสตร, ๖๓๓–๖๓๕, ๖๘๕–๖๘๖; -
สัมมาทิฏฐิเป็นบุพนิมิตของการตรัสรู้อริยสัจ, ๖๘๘; -แสดง
อนุปุพพิกถาแลวตอดวยอริยสัจ, ๖๔๕, ๘๔๖; -อุปมาดังรอย
เท้าช้าง, ๘๔๖ 

อริยสัจธรรม, ๗๖๖ 
อริยสัมมาสมาธิ(=ประกอบด้วยสมาธิบริขาร ๗), ๘๓๘ 
อริยสาวก, ๘๐, ๑๑๕, ๑๔๔, ๔๖๓, ๔๗๑, ๔๗๓, ๕๙๑, ๕๙๙, 

๖๐๓, ๖๒๘, ๗๑๐, ๗๒๘, ๗๔๖, ๗๘๐, ๘๒๙, ๘๘๓, 
๘๘๗, ๘๙๗, ๙๐๒, ๙๐๗, ๙๑๐, ๙๑๓, ๙๓๘, ๙๕๖, 
๑๐๒๔, ๑๐๖๓, ๘๘๙–๘๙๖, ๘๙๘–๙๐๐, ๙๐๔–๙๐๖, 
๗๒๔–๗๒๖, ๗๔๒–๗๔๔, ๘๓๒–๘๓๓, ดู สุตวันต,อริย

สาวก,กัลยาณมิตร,โสดาบัน; -*, ๔๔๖, ๕๐๖; -ความต่างกับ
ปุถุชนในการวางจิตต่อสุขทุกข์, ๑๖๘, ๑๖๙; -มุ่งบรรลุที่
ต้องการด้วยการปฏิบัติ มิใช่ด้วยปรารถนาหรืออ้อนวอน, 
๓๑๘; -รู้เท่าทันสมมติบัญญัติ จึงไม่ถูกทิฏฐิครอบงํา, 
๓๗๘; -สุขไดไมตองขึ้นตอเวทนาหรืออารมณ, ๑๐๕๑; -อาจ
ไดธรรมจักษุเกินคร้ังเดียว(อ), ๔๕๘ 

อริยสาวิกา, ๘๙๓, ดู อริยสาวก 
อริยสุข, ๑๐๖๗ 
อริยอัฏฐังคิกมรรค,อริยอัษฏางคิกมรรค, ๕๖, ๕๓๒, ๕๔๔, 

๘๕๐, ดู มรรค; -*, ๕๓๓; -ความหมาย, ๕๑๔, ๕๔๔; -
บุพนิมิต, ๕๖๖, ๖๑๙, ๗๖๐; -เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด, 
๕๖๖; -เป็นมรรคาสําหรับละโลภะ โทสะ โมหะ, ๕๔๑; -
อาศัยกัลยาณมิตร, ๕๒๙, ๕๓๖ 

อริยะ, ๑๑๕, ๑๒๕, ๑๕๒, ๕๒๕, ๕๓๑, ๕๓๒, ๕๔๔, ๕๗๒, 
๗๑๐, ๗๕๗, ๗๗๙, ๗๘๕, ๗๙๑, ๘๐๒, ๘๑๔, ๘๒๙, 
๘๓๘, ๘๔๑, ๘๘๓, ๘๘๙, ๘๙๕, ๙๐๕, ๙๐๗, ๙๒๘, ๙๓๘, 
๙๕๒, ๑๐๒๔, ๑๐๓๔, ๑๐๖๐, ๑๐๖๗; -*, ๔๓๕, ๘๙๑; -
ความหมาย, ๔๐๓; -ความหมายในคําวาอริยสัจ, ๘๔๘–
๘๔๙; -โดยบุคคล=พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและ
ตถาคตสาวก/โดยองค์ธรรม=โลกุตร, ๖๘๙, ๗๗๙, ๙๑๓, 
๕๖๔–๕๖๕, ๗๐๒–๗๐๓; -ตัวอย่างแสดงสภาพจิตใน, 
๓๙๗; -ในกลุมคําเรียกผูบรรลุนิพพาน, ๓๔๔; -ปัญญาที่
เป็นอริยะ, ๕๖๗; -พระอริยะไมละเมิดสิกขาบทท่ีเปนอาทิ

พรหมจรรย(อ.), ๘๘๔; -ฤทธิ์ที่เป็นอริยะ, ๙๔๗; -อริยะ๔
ประเภทตามนัยอรรถกถา(อ), ๔๐๔ 

อริยา วฑฺฒิ: -*, ๘๙๓ 
อริโย: -*, ๘๘๙ 
อรุณ, ๓๑๘, ๖๑๙, ดู แสงอรุณ 
อรูป ๔(กรรมฐาน), ๘๐๖ 
อรูปฌาน ๔, ๔๐๘, ๔๑๓, ๔๒๘, ๔๕๐, ๔๕๕, ๔๘๒, ๔๘๕, 

๘๑๓, ๘๒๑, ๑๐๒๕, ๑๐๓๖, ๑๐๔๗, ๑๐๕๗, ๑๐๖๗, ดู
ฌาน,สมาบัติ,รูปฌาน,สมาธิ; -ตองไดอรูปฌานดวยจึงจะ

เปนอุภโตภาควิมุต, ๔๕๕; -เปนตทังคนิพพานได, ๔๐๐; -
เปนเรื่องของสมถะ, ๔๒๖; -เปนวิกขัมภนนิโรธ/วิมุตติ, 
๔๐๑, ๔๓๘; -เปนสมาธิระดับจตุตถฌาน/มีองค ๒, ๔๒๔, 
๔๕๕, ๔๘๕; -เปนอรูปาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒; -มติอรรถ
กถาวาตองไดกสิณกอน(อ), ๘๑๓; -สุขในรูปฌาน, ๗๙๐ 

อรูปธรรม, ๔๐๘, ๔๒๔, ๔๒๖, ๘๐๖, ๑๐๖๗; -ชาติ=การเกิด
แหงอรูปธรรม, ๒๑๓ 

อรูปธาตุ, ๒๓๒, ๒๕๒ 
อรูปพรหม(๔): -*, ๙๕๒, ๑๐๕๘ 
อรูปภพ, ๑๗๒, ๒๓๓, ๓๒๒, ๔๐๘; -*, ๔๗๔ 
อรูปราคะ, ๒๒๕, ๔๐๘, ๔๓๕; -*, ๔๗๓, ๙๘๗ 
อรูปสมาบัต,ิ ๔๑๙, ๔๓๖, ๔๕๔, ๔๘๓; -*, ๔๑๔, ๔๔๖ 
อรูปารัมมณสุข, ๑๐๖๗ 
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อรูปาวจร, ๑๐๒๖; -*, ๙๕๒ 
อรูปาวจรกิริยาจิต, ๒๒๘ 
อรูปาวจรกุศลกรรม, ๓๒๒ 
อรูปาวจรจิต, ๒๗ 
อรูปาวจรวิบากจิต, ๒๒๘ 
อโรค(พระอรหันต), ๓๗๖ 
อลังการของจิต, ๙๑๓ 
อโลภเจตสิก, ๒๗ 
อโลภะ, ๒๔๒, ๒๔๙, ๒๗๕, ๖๒๐, ๘๐๘, ดู กุศลมูล,จาคะ 

เทียบ โลภะ; -*, ๒๔๒, ๖๘๙, ๗๐๔ 
อวกาศ, ๑๐๒๕, ดูอากาส 
อวด(ดวยฉันทะก็มี), ๗๙๗–๗๙๘ 
อวสวตฺตนฏเน, ๙๔ 
อวสวตฺตนโต, ๙๔, ๙๗ 
อวัยวะ, ๕๑๖, ๖๔๖, ๖๗๘, ๗๒๖, ๗๖๗, ๗๗๒, ๘๓๖, ๑๐๕๙ 
อวิกเขปะ, ๔๔๕, ๘๒๙; -*, ๘๒๕ 
อวิฆาต, ๒๔๗ 
อวิจฺจ: -*, ๘๙๑ 
อวิชชา, ๓๙, ๙๙, ๑๓๓, ๒๔๗, ๒๕๒, ๒๗๙, ๓๑๑, ๓๓๕, 

๓๙๒, ๔๒๘, ๔๕๑, ๕๐๔, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๕๖, ๖๓๒, ๖๘๘, 
๖๙๓, ๗๐๕, ๗๖๙, ๘๕๐, ๘๕๑, ๘๖๘, ๘๙๑, ๙๐๘, ๙๕๕, 
๑๐๐๐, ๑๐๑๔, ๑๐๑๙, ๑๐๐๕–๑๐๐๖, ๕๑๗–๕๑๙, ๘๖๑–
๘๖๒; - เปนมูลรากของตัณหา หลอเลี้ยงตัณหาและมี

บทบาทรวมกับตัณหา, ๑๐๒๐–๑๐๒๒; -*, ๔๗๓, ๕๒๗; -
การกําจัดอวิชชาเปนจุดมุงของวิปสสนา, ๔๒๗; -

ความสัมพันธและภาวะสัมพัทธระหวางอวิชชากับศรัทธา, 
๕๑๘; -ความสัมพันธและภาวะสัมพัทธระหวางอวิชชาและ
ศรัทธา, ๑๘๒; -คําจํากัดความและความหมาย, ๑๗๑, ๑๘๒, 
๒๓๐, ๓๖๕, ๔๐๘; -ดับอวิชชาเป็นลักษณะอย่างหนึ่ง
ของนิพพาน, ๑๐๒๓; -นิวรณเปนอาหารของอวิชชา, 
๕๑๙–๕๒๑; -ในฐานะสังโยชนและเปนเครื่องกําหนดขั้น

ของอริยบุคคล, ๔๐๘, ๔๑๑; -ในแดนแห่งกิจกรรมทาง
จิตปัญญา, ๘๗๘; -บางคร้ังจัดอวิชชาเปนนิวรณอยางหนึ่ง
(อ), ๗๘๓; -บุญเกิดจากอวิชชา, ๕๑๗; -เปนตัวการพิเศษ ท่ี

จะใหสัตวไปเกิดในทุคติ(คูกับภวตัณหาซ่ึงใหไปสุคติ), 
๑๗๗; -เปนมูลรากของตัณหา หลอเล้ียงตัณหาและมี

บทบาทรวมกับตัณหา, ๖๘๖, ๘๖๑, ๙๘๕, ๙๘๘, ๙๙๗, 
๑๐๑๕; -เปนหัวเง่ือนหรือขั้วตอหนึ่งในสองของปฏิจจสมุป

บาท/เปนมูลรากของวัฏฏะ, ๑๗๘, ๓๓๒; -เปนหัวเง่ือนหรือ
ขั้วตอหนึ่งในสองของปฏิจจสมุปบาท/เปนมูลรากของวัฏฏะ

(อ), ๖๒๖; -พระพรหมยังตกอยูในอวิชชา, ๓๓๙; -โยนิโส
มนสิการประเภทท่ี ๑มุงสกัดอวิชชา, ๖๗๙, ๖๒๕–๖๒๙; -
โยนิโสมนสิการสกัดและแยงบทบาทกับอวิชชาตัณหา, 
๖๒๕–๖๒๖; -ลักษณะความคิดที่มีอวิชชาเปนตัวเดน, ๖๒๖; 
-วิมุตติฝายปญญาวิมุตติทานั้น จึงจะใหพนจากอวิชชาได, 

๔๓๐, ๔๓๑; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๒, ๑๘๓, 
๑๘๔, ๑๙๑, ๒๘๕; -อวิชชาก็ไม่เที่ยง เกิดจากเหตุปัจจัย, 
๔๖๗; -อวิชชาเกิดจากโยนิโสมนสิการ, ๖๒๓–๖๒๕; -

อวิชชาเกิดจากอาสวะซึ่งเนื่องมาจากทุกขมีโสกะเปนตน, 
๑๕๖; -อวิชชาเป็นปหาตัพพธรรม/ธรรมที่พึงละด้วย
อภิญญา, ๘๔๒, ๘๕๘; -อิทธิพลของอวิชชาตอการ

แกปญหา, ๘๗๒ 
อวิชชาตัณหา, ๑๐๒๙, ๖๒๕–๖๒๖, ดู อวิชชา,ตัณหา 
อวิชชาตัณหาอุปาทาน. ดู อวิชชา,ตัณหา,อุปาทาน 
อวิชชานิโรธ, ๔๗๒ 
อวิชชานุสัย(อาการก่อเกิดและกําจัด), ๑๖๙, ๓๗๔, ๔๖๘ 
อวิชชาสวะ, ๑๓๘, ๑๗๔, ๓๗๑, ๔๕๑, ๕๕๕, ๗๘๗, ๘๕๑ 
อวิชชาสัมผัส, ๓๓๑, ๔๖๗ 
อวิตถตา, ๑๐๘, ๑๕๒ 
อวินยวาที, ๑๕๑ 
อวินัย, ๑๕๑ 
อวินีต, ๔๖๗ 
อวิปฏิสาร,อวิปปฏิสาร, ๕๑๘–๕๑๙, เทียบ วิปฏิสาร; -*, ๘๒๕ 
อวิปรีตสัญญา: -*, ๔๐ 
อวิสังวาทนตา, ๕๗๖ 
อวิหิงสา, ๗๖๒, ดู กรุณา 
อวิหิงสาธาตุ(=กรุณา): -*, ๗๐๔ 
อวิหิงสาวิตก, ๗๐๔, ๗๐๘, ๗๐๙, ๗๘๒ 
อวิหิงสาสังกัปป, ๗๐๔, ๗๐๒–๗๐๓, ๗๐๕–๗๐๗, ดู สัมมา

สังกัปปะ 
อวีติกกมะ(ศีล): -*, ๗๒๒ 
อเวจฺจปฺปสาท: -*, ๘๙๑ 
อเวทนีย, ๓๒๔ 
อเวทยิตสุข, ๑๐๕๗ 
อสงไขย, ๙๒๘ 
อสนฺตุฎตา: -*, ๙๘๗ 
อสมยวิมุตต: -*, ๔๓๒ 
อสมยวิมุตต,ิ ๔๓๒ 
อสมยวิโมกข: -*, ๔๓๒ 
อสมาธิสังวัตตนิกา(วาจาหยาบ): -*, ๕๒๔ 
อสมาธิสุข, ๑๐๖๗ 
อสยํวส,ี ๑๐๒ 
อสังขตธรรม, ๖๖, ๑๐๔ 
อสังขตธรรม(นิพพาน), ๔๒, ๔๙๙ 
อสังขตธาตุ(นิพพาน), ๔๑; -*, ๓๙๐ 
อสังขตลักษณะ, ๖๗ 
อสังขตะ, ๖๓, ๖๗ 
อสังขตะ(นิพพาน), ๓๓๕, ๓๓๘, ๓๔๑, ๘๓๘ 
อสัญญาภพ, ๑๗๒ 
อสัญญี, ๒๒๖ 

๑๓๑๘  พุทธธรรม 

 

อรูปภพ, ๑๗๓, ๒๓๔, ๓๒๔, ๔๑๐; -*, ๔๗๖ 
อรูปราคะ, ๒๒๖, ๔๑๐, ๔๓๗; -*, ๔๗๕, ๙๙๐ 
อรูปสมาบัติ, ๔๒๑, ๔๓๘, ๔๕๖, ๔๘๕; -*, ๔๑๖, ๔๔๘ 
อรูปารัมมณสุข, ๑๐๗๒ 
อรูปาวจร, ๑๐๓๑; -*, ๙๕๕ 
อรูปาวจรกิริยาจิต, ๒๒๙ 
อรูปาวจรกุศลกรรม, ๓๒๔ 
อรูปาวจรจิต, ๒๗ 
อรูปาวจรวิบากจิต, ๒๒๙ 
อโรค(พระอรหันต), ๓๗๘ 
อลังการของจิต, ๙๑๖ 
อโลภะ, ๒๔๓, ๒๕๐, ๒๗๖, ๖๒๓, ๘๑๑, ดู กุศลมูล,จาคะ 

เทียบ โลภะ; -*, ๒๔๓, ๖๙๒, ๗๐๗ 
อโลภะเจตสิก, ๒๗ 
อวกาศ, ๑๐๓๐, ดูอากาส 
อวด(ดวยฉันทะก็มี), ๘๐๐–๘๐๑ 
อวสวตฺตนฏเน, ๙๔ 
อวสวตฺตนโต, ๙๔, ๙๗ 
อวัยวะ, ๕๑๘, ๖๔๙, ๖๘๑, ๗๒๙, ๗๗๐, ๗๗๕, ๘๓๙, ๑๐๖๔ 
อวิกเขปะ, ๔๔๗, ๘๓๒; -*, ๘๒๘ 
อวิฆาต, ๒๔๘ 
อวิจฺจ: -*, ๘๙๔ 
อวิชชา, ๓๙, ๑๐๐, ๑๓๔, ๒๔๘, ๒๕๓, ๒๘๐, ๓๑๓, ๓๓๗, 

๓๙๔, ๔๓๐, ๔๕๓, ๕๐๖, ๕๑๕, ๕๑๗, ๕๕๘, ๖๓๕, ๖๙๑, 
๖๙๖, ๗๐๘, ๗๗๒, ๘๕๓, ๘๕๔, ๘๗๑, ๘๙๔, ๙๑๑, ๙๕๘, 
๑๐๐๓, ๑๐๑๗, ๑๐๒๒, ๑๐๐๘–๑๐๐๙, ๕๑๙–๕๒๑, 
๘๖๔–๘๖๕; - เปนมูลรากของตัณหา หลอเล้ียงตัณหาและ

มีบทบาทรวมกับตัณหา, ๑๐๒๔–๑๐๒๗; -*, ๔๗๕, ๕๒๙; -
การกําจัดอวิชชาเปนจุดมุงของวิปสสนา, ๔๒๙; -

ความสัมพันธและภาวะสัมพัทธระหวางอวิชชากับศรัทธา, 
๕๒๐; -ความสัมพันธและภาวะสัมพัทธระหวางอวิชชาและ
ศรัทธา, ๑๘๓; -คําจํากัดความและความหมาย, ๑๗๒, ๑๘๓, 
๒๓๑, ๓๖๗, ๔๑๐; -ดับอวิชชาเป็นลักษณะอย่างหนึ่ง
ของนิพพาน, ๑๐๒๘; -นิวรณเปนอาหารของอวิชชา, 
๕๒๑–๕๒๓; -ในฐานะสังโยชนและเปนเครื่องกําหนดขั้น

ของอริยบุคคล, ๔๑๐, ๔๑๓; -ในแดนแห่งกิจกรรมทาง
จิตปัญญา, ๘๘๑; -บางคร้ังจัดอวิชชาเปนนิวรณอยางหนึ่ง
(อ), ๗๘๖; -บุญเกิดจากอวิชชา, ๕๑๙; -เปนตัวการพิเศษ ท่ี

จะใหสัตวไปเกิดในทุคติ(คูกับภวตัณหาซ่ึงใหไปสุคติ), 
๑๗๘; -เปนมูลรากของตัณหา หลอเล้ียงตัณหาและมี

บทบาทรวมกับตัณหา, ๖๘๙, ๘๖๔, ๙๘๘, ๙๙๑, ๑๐๐๐, 
๑๐๑๘; -เปนหัวเง่ือนหรือขั้วตอหนึ่งในสองของปฏิจจสมุป

บาท/เปนมูลรากของวัฏฏะ, ๑๗๙, ๓๓๔; -เปนหัวเง่ือนหรือ
ขั้วตอหนึ่งในสองของปฏิจจสมุปบาท/เปนมูลรากของวัฏฏะ

(อ), ๖๒๙; -พระพรหมยังตกอยูในอวิชชา, ๓๔๑; -โยนิโส
มนสิการประเภทท่ี 1 มุงสกัดอวิชชา, ๖๘๒, ๖๒๘–๖๓๒; -

โยนิโสมนสิการสกัดและแยงบทบาทกับอวิชชาตัณหา, 
๖๒๘–๖๒๙; -ลักษณะความคิดที่มีอวิชชาเปนตัวเดน, 
๖๒๙; -วิมุตติฝายปญญาวิมุตติทานั้น จึงจะใหพนจากอวิชชา

ได, ๔๓๒, ๔๓๓; -อธิบายในวงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓, 
๑๘๔, ๑๘๕, ๑๙๒, ๒๘๖; -อวิชชาก็ไม่เที่ยง เกิดจากเหตุ
ปัจจัย, ๔๖๙; -อวิชชาเกิดจากโยนิโสมนสิการ, ๖๒๖–๖๒๘; 
-อวิชชาเกิดจากอาสวะซึ่งเน่ืองมาจากทุกขมีโสกะเปนตน, 
๑๕๗; -อวิชชาเป็นปหาตัพพธรรม/ธรรมที่พึงละด้วย
อภิญญา, ๘๔๕, ๘๖๑; -อิทธิพลของอวิชชาตอการแกปญหา
, ๘๗๕ 

อวิชชาตัณหา, ๑๐๓๔, ๖๒๘–๖๒๙, ดู อวิชชา,ตัณหา 
อวิชชาตัณหาอุปาทาน. ดู อวิชชา,ตัณหา,อุปาทาน 
อวิชชานิโรธ, ๔๗๔ 
อวิชชานุสัย(การกอเกิดและกําจัด, ๓๗๖ 
อวิชชานุสัย(อาการก่อเกิดและกําจัด), ๑๗๐, ๔๗๐ 
อวิชชาสวะ, ๑๓๙, ๑๗๕, ๓๗๓, ๔๕๓, ๕๕๗, ๗๙๐, ๘๕๔ 
อวิชชาสัมผัส, ๓๓๓, ๔๖๙ 
อวิตถตา, ๑๐๘, ๑๕๓ 
อวินยวาที, ๑๕๒ 
อวินัย, ๑๕๒ 
อวินีต, ๔๖๙ 
อวิปฏิสาร,อวิปปฏิสาร, ๕๒๐–๕๒๑, เทียบ วิปฏิสาร; -*, ๘๒๘ 
อวิปรีตสัญญา: -*, ๔๐ 
อวิสังวาทนตา, ๕๗๘ 
อวิหิงสา, ๗๖๕, ดู กรุณา 
อวิหิงสาธาตุ(=กรุณา): -*, ๗๐๗ 
อวิหิงสาวิตก, ๗๐๗, ๗๑๑, ๗๑๒, ๗๘๕ 
อวิหิงสาสังกัปป, ๗๐๗, ๗๐๕–๗๐๖, ๗๐๘–๗๑๐, ดู สัมมา

สังกัปปะ 
อวีติกกมะ(ศีล): -*, ๗๒๕ 
อเวจฺจปฺปสาท: -*, ๘๙๔ 
อเวทนีย, ๓๒๖ 
อเวทยิตสุข, ๑๐๖๒ 
อสงไขย, ๙๓๑ 
อสนฺตุฎตา: -*, ๙๙๐ 
อสมยวิมุตต: -*, ๔๓๔ 
อสมยวิมุตต,ิ ๔๓๔ 
อสมยวิโมกข: -*, ๔๓๔ 
อสมาธิสังวัตตนิกา(วาจาหยาบ): -*, ๕๒๖ 
อสมาธิสุข, ๑๐๗๒ 
อสยํวส,ี ๑๐๒ 
อสังขตธรรม, ๖๖, ๑๐๔ 
อสังขตธรรม(นิพพาน), ๔๒, ๕๐๑ 
อสังขตธาตุ(นิพพาน), ๔๑; -*, ๓๙๒ 
อสังขตลักษณะ, ๖๗ 
อสังขตะ, ๖๓, ๖๗ 



 
ดัชนี  ๑๓๑๙ 

อสัญญีสัตตายตนะ: -*, ๔๗๔ 
อสัตบุรุษ, ๕๖๘, ๗๓๗, ๙๒๑, ๙๔๙, เทียบ สัตบุรุษ; -*, ๔๓๖, 

๕๖๙ 
อสัทธรรม, ๒๔๕, ๙๓๙, เทียบ สัทธรรม; -*, ๕๓๓ 
อสัปปายะ, ๘๒๐; -*, ๘๑๑ 
อสามายิก, ๔๓๒ 
อสามายิกเจโตวิมุตติ, ๔๓๒, ๔๓๙ 
อสามายิกวิมุตต,ิอสามายิกวิโมกข: -*, ๔๓๒ 
อสารกฏเน, ๙๓ 
อสุภนิมิต, ๖๒๑, ๘๓๔ 
อสุภสัญญา, ๘๓๗, ๘๔๑ 
อสุภะ(๕-๑๐), ๔๔๖, ๘๐๗, ๘๑๑, ๙๔๗; -*, ๖๗๘, ๘๐๕, ๘๐๖ 
อสุรกาย: -*, ๙๕๓ 
อสฺมีต:ิ -*, ๔๗๓ 
อสฺสามิกโต, ๙๗ 
อเสกขธรรม๑๐: -*, ๕๕๖ 
อเสขธรรม๑๐, ๓๔๔, ๙๑๓, ดู อเสขธรรม; -*, ๕๖๙ 
อเสขภูมิ, ๔๗๐ 
อเสขะ, ๓๔๓, ๔๐๙, ๔๑๓, ๔๒๐, ๔๖๙, เทียบ เสขะ; -*, ๔๐๙, 

๔๗๑ 
อหังการ, ๑๒๖, ๕๘๙, ๗๐๕, ๙๐๙, ๙๖๓ 
อหังการมมังการ. ดู อหังการ,มมังการ; -*, ๑๐๑๙ 
อหิงสา, ๔๓๘, ๕๗๑, ๙๔๐ 
อหิริกะ เจตสิก, ๒๗ 
อเหตุกกิริยาจิต, ๒๒๘ 
อเหตุกกุศลวิบากจิต, ๒๒๘ 
อเหตุกทิฏฐ,ิ ๖๖๐ 
อเหตุกทิฏฐ,ิอเหตุวาท, ๑๐๑, ๑๐๓ 
อเหตุกวาท, ๖๖๐, ๘๖๐, ๘๙๗ 
อโหสิกรรม, ๓๒๑ 
ออกซิเจน, ๕๑๖ 
ออนวอน, ๗๕๖, ๙๑๑, ๙๕๐, ๙๕๔, ๙๖๔, ๙๕๗–๙๕๘, ๙๖๒–

๙๖๓, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย,ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ,เซนสรวง
,บวงสรวง; - หวังผลจากการออนวอนยังอยูในขั้นกอน

พัฒนา/สภาพปจจุบันเปนมาก, ๙๕๘–๙๖๐; -ถายังไมมั่น

ในพระรัตนตรัยก็หวังพ่ึงการออนวอน, ๘๖๓–๘๖๖; -วิธี

แกปญหาแบบพุทธไมหวังพึ่งการออนวอน, ๘๗๐; -หลัก

กรรมไมสอนใหหวังผลจากการออนวอน/ส่ิงที่ปรารถนา

สําเร็จดวยกระทํา, ๓๑๖, ๓๑๘ 
อ้อสด(อุปมา), ๖๕๖ 
อักขระ, ๓๓๗, ๖๕๘ 
อัคคะ(ศัพท), ๗๘๔ 
อัครสาวก, ๓๙๘, ๔๕๖, ๕๘๘ 
อัจจุตบท, ๑๓๙ 
อัจจุตะ(นิพพาน), ๓๓๖ 

อัจฉริยบุคคล,อัจฉริยมนุษย(ไมตองอาศัยปจจัยทางสังคมก็
ได), ๕๓๐, ๕๕๘, ๕๘๕, ๖๙๗ 

อัจฉริยะ(นิพพาน), ๓๓๖ 
อัชฌัตตสุข, ๑๐๓๔ 
อัชฌาสัย(ที่จะอยูปา): -*, ๔๓๔ 
อัชโฌสาน, ๒๐๗ 
อัญชล,ี ๘๙๑, ๙๒๔ 
อัญญสมานาเจตสิก, ๒๗ 
อัญญาปฏิเวธ, ๔๔๓ 
อัญญาราธนา: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖ 
อัญเดียรถีย์, ๘๑๔, ๘๔๒, ๑๐๔๘, ๑๐๖๐, ๖๗๕ 
อัฏฐังคิกมรรค(กับจตุมรรค), ๘๓๙, ดู มรรค 
อัฏฐิกะ: -*, ๘๐๕ 
อัตตการวาท, ๒๐๒, ๒๘๕ 
อัตตกิลมถานุโยค, ๘๕๐, เทียบ กามสุขัลลิกานุโยค

,มัชฌิมาปฏิปทา; -*, ๑๐๖๑; -ความหมายท่ัวไป, ๕๒๕–
๕๒๘; -ไดแกสีลัพพตปรามาส ปฏิบัติศีลผิดกลายไป, 
๔๒๓, ๖๔๐–๖๔๑; -ไดแกสีลัพพตปรามาส ปฏิบัติศีลผิด

กลายไป(อ), ๕๒๗; -ไดแกหลักปฏิบัติของนิครนถ(อ), 
๑๐๒๓; -เรียกวานิชฌามปฏิปทา(ทางเกรียม)(อ), ๕๒๗ 

อัตตทิฏฐิ, ๑๐๔, ๑๑๐, ๕๐๑ 
อัตตนาถะ(สําเร็จดวยปญญา): -*, ๑๐๑๙ 
อัตตนิยะ,อัตตนียา, ๔๓๔, ๗๖๘, ดูอัตตา 
อัตตวาท(วาทะ/ลัทธิอัตตา), ๑๘๔, ๕๐๔ 
อัตตวาทุปาทาน, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๙๘, ๔๙๘; -*, ๑๖๖, ๙๘๗ 
อัตตวิสัย, ๙๘ 
อัตตสัญญา, ๔๐๑, ๔๗๘, ๔๙๘ 
อัตตสาระ, ๙๓, ๙๗ 
อัตตหิตสมบัต,ิ ๓๖๕, ๘๖๒; -*, ๑๐๑๙ 
อัตตัง, ๕๐๑, เทียบ นิรัตตัง 
อัตตัญญุตา, ๕๖๙ 
อัตตัตถะ, ๑๔๘, ๓๖๕, ๓๘๑, ๕๔๒ 
อัตตา, ๕๒, ๖๓, ๙๓, ๙๗, ๑๖๓, ๔๓๔, ๔๗๓, ๖๓๓, ๗๖๘, 

๘๙๖, ๘๙๗, ๙๗๙, ๙๘๙, ๑๐๑๔, ๑๐๐๗–๑๐๐๘, ๑๐๑๗–
๑๐๒๑, ดู ตัวตน เทียบ อนัตตา; - (ภาพ) อัตตาเกิดข้ึน

อยางไร, ๙๘๕–๙๘๖; - ฆาคนอ่ืนก็เพ่ือปกปองอัตตาท่ี

ยึดถือไว, ๑๐๐๐–๑๐๐๑; -*, ๖๗, ๒๐๖, ๙๙๗; -การถือ

อัตตายอมขัดหลักกรรม, ๓๑๓, ๔๖๗; -การยึดถือขันธ์๕
เป็นอัตตา, ๒๐๖; -ความยึดถืออัตตาละงายกวากาม(อ), 
๙๘๗; -ความยึดมั่นอัตตาเหนียวแนนจนถึงที่สุดและ

ประณีตที่สุด/ปญหานิพพานกับอัตตา, ๖๕, ๔๒๘; -

ความเห็นวามีอัตตาเที่ยงนิรันดรกับวาอัตตาขาดสูญ, ๖๖๒; 
-นิพพานไมใชดับหรือทําลายอัตตา (เพราะไมมีอัตตาท่ีจะ

ดับ), ๕๐๔; -มีอัตตา ไมมีอัตตา ในแงจริยธรรม, ๔๔๐; -

เมื่อยึดถือหรือหวงวามีอัตตาอยู ตัวเองก็ไมมีอิสรภาพ, 
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๓๖๔; -ไม่มีวาทะอัตตาอย่างใดที่ถือแล้วทําให้ไม่เกิดทุกข์, 
๕๐๓; -แยกแยะโดยวิชชาวาทใหเห็นไมเปนอัตตา, ๖๖๑; -
อัตตาขวางเมตตา, ๑๐๐๓ 

อัตตาธิปไตย, ๑๓๕ 
อัตตานุทิฏฐิ, ๑๑๐, ๕๐๐ 
อัตตุปกกมมูลกทุกข, ๘๕ 
อัตตูปกกมทุกข, ๘๖ 
อัตถจริยา, ๑๒๗, ๕๗๖, ๗๐๙, ๗๓๑–๗๓๒ 
อัตถปฏิสัมภิทา, ๔๑๘ 
อัตถสัณหิตาวาจา, ๗๒๓ 
อัตถะ, ๖๖ 
อัตถะ,อรรถะ(๒-๓), ๔๒๐, ๕๓๖–๕๔๓, ดู อรรถ; -การแบง

อัตถะเปน ๒ และ ๓ ระดับ, ๔๒๐, ๕๓๖–๕๓๘; -

ความหมาย, ๓๖๖, ๕๓๖; -ชื่อว่าบัณฑิตเพราะบรรลุอรรถ/
อย่างน้อยควรถึงอรรถขั้นที่ ๒, ๕๓๖; -อัตถะ ๓ แบบท่ี

สอง/จัดอรรถ ๓ สองหมวดเขาเปนชุดเดียวกัน, ๕๔๐–
๕๔๓; -อัตถะเปนส่ิงมุงประสงคของฉันทะ, ๙๘๙, ๑๐๑๖, 
๑๐๒๐; -อัตถะสําเร็จไดดวยความไมประมาท, ๕๔๒ 

อัตถัญญุตา,อัตถัญญู, ๕๖๙, ๖๓๗ 
อัตถิกวาท, ๒๐๑, ๘๙๖ 
อัตถิตา, ๒๐๑ 
อัตถิสุข, ๗๔๒ 
อัตถุปปริกขา, ๖๓๗–๖๓๘; -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖ 
อัตโนมัติ: -*, ๗๖ 
อัตโนวัต,ิ ๑๒๒, ๑๒๔ 
อัตภาพ, ๒๓๒, ๒๖๓, ๒๘๘, ๓๘๖, ๘๐๘; -*, ๓๙๓, ๓๙๔ 
อัตรา,อัตราสวน, ๖๖๑, ๘๗๕ 
อัทธานะ(ปลิโพธ), ๘๐๓ 
อัธยาตมวิทยา: -*, ๒๐๖ 
อัธยาศัย, ๕๗๐, ๖๕๓ 
อันตคาหิกทิฏฐิ(๑๐), ๒๐๕, ๘๙๗ 
อันตรกัลป ๖๒, ๘๙๗ 
อันตรธาน(แห่งสัทธรรม), ๕๖๖, ๖๒๐, ๖๓๗, ๘๑๓, ๗๕๙–

๗๖๑ 
อันตราภพ(เขาใจผิดวามี): -*, ๖๒๓ 
อันตราย, ๒๖๓, ๕๙๔, ๖๕๗, ๖๔๖–๖๔๗ 
อันตะ, ๖๘๖, ดู ที่สุด,มัชฌิมาปฏิปทา 
อันติมชาติ, ๔๕๓, ๔๖๐ 
อันเตวาสิก: -*, ๒๖๓ 
อันธปุถุชน, ๙๑๓ 
อันธพาลปุถุชน, ๘๖๕, ๙๑๓; -*, ๘๘๖ 
อันวยญาณ: -*, ๘๙๒ 
อันวยา, ๕๙๖–๕๙๘ 
อัปปฏิจฉันนทุกข, ๘๖ 
อัปปณิหิตนิพพาน: -*, ๓๘๖ 

อัปปณิหิตวิโมกข: -*, ๔๑๖ 
อัปปณิหิตสมาธ:ิ -*, ๗๘๐ 
อัปปนา, ๔๘๖, ๗๐๒, ๘๒๐, ๑๐๖๗, ดู อัปปนาสมาธิ,สมาธิ; -*, 

๘๐๘, ๘๔๒; -เปนไวพจนของวิตก(อ), ๔๔๙; -ผูไมเคยได
ฌาน บรรลุมรรคก็ถึง, ๔๘๖ 

อัปปนากรรมฐาน: -*, ๔๔๙ 
อัปปนาโกศล(๑๐), ๘๒๐; -*, ๘๑๑ 
อัปปนาชวนวารแหงมรรควิถี, ๔๘๖ 
อัปปนาฌาน: -*, ๔๔๙ 
อัปปนาปญญา(=อภิญญา): -*, ๘๔๒ 
อัปปนาภาวนา, ๘๑๑ 
อัปปนาสมาธิ, ๔๒๗, ๔๓๔, ๔๔๖, ๔๔๙, ๔๕๘, ๔๗๖, ๔๘๓, 

๔๘๕, ๘๒๘, ๘๓๐, ดู สมาธิ; -*, ๔๔๖; -กรรมฐานใดให
สําเร็จหรือไมและเหตุผล, ๘๑๒; -กับปญญาที่เรียกวา

อภิญญา(อ), ๘๔๒; -การพัฒนาจากมูลสมาธิ/อาการที่จะ

เกิดและการทําใหเกิดอัปปนาสมาธิ, ๘๑๒, ๗๘๑–๗๘๒, 
๘๑๙–๘๒๐; -ขณะบรรลุมรรคผลตองถึง, ๔๘๖; -

ความหมาย, ๗๘๐; -บุพภาคคือละนิวรณได(อุปจารสมาธิ), 
๕๖๐; -บุพภาคคือละนิวรณได(อุปจารสมาธิ)(อ), ๘๒๖; -

เปนองคแหงฌาน, ๗๘๑, ๘๒๕; -อานิสงส, ๗๙๑ 
อัปปมัญญา(๔), ๔๑๒, ๔๓๔, ๔๗๗, ๘๐๖, ๘๓๗, ๘๐๗–๘๐๙, 

ดู พรหมวิหาร; -*, ๘๓๔; -เหตุใดอัปปมัญญาใหไดอัปปนา
ทั้งท่ีไมมีปฏิภาคนิมิต, ๘๑๒ 

อัปปมัญญาเจตสิก ๒, ๒๗ 
อัปปมัญญาเจโตวิมุตต,ิ ๔๓๒, ๔๓๔ 
อัปปมาณาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔ 
อัปปมาท,อัปปมาทธรรม, ๖, ๗๒๘, ดู ไมประมาท; -

ความหมายและความสําคัญทางจริยธรรม, ๗๖๐, ๗๖๓; -
เปนหลักสําคัญที่จะใหบรรลุหรือยึดเอาอัตถะได, ๕๓๙, 
๗๖๒, ๕๓๖; -เปรียบรอยเทาชาง/ชวยใหสัจธรรมดํารงมั่น/

ดังแสงอรุณกอนมรรคเกิด, ๗๕๙–๗๖๑; -มีอัปปมาทกับ

เสวนาคนดี(กัลยาณมิตร) เทานั้น กษัตริย ก็รักษาแผนดิน

ได, ๕๓๙; -ไม่ประมาท4สถาน, ๗๖๑; -สติในฐานะอัปปมาท
ธรรม/ขอบเขตท่ีเปนสติกับอัปปมาท, ๗๖๓, ๗๕๘–๗๖๒ 

อัปปมาทะ, ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๑๗ 
อัปปเวทนีย, ๓๒๔ 
อัปปจจยปรินิพพาน: -*, ๓๙๐ 
อัปปตตคาหิกะ: -*, ๔๓ 
อัปปตตวิสยัคคาหิกะ: -*, ๔๓ 
อัปปยสัมปโยค, ๘๕; -*, ๘๗ 
อัปสร, ๑๐๒๙ 
อัพภูตธรรม, ๖๓๖–๖๓๗ 
อัพยากตธรรม: -*, ๒๖๓ 
อัพยากตปญหา(๑๐), ๒๐๕, ๓๗๘ 
อัพยากฤต, ๒๗, ๗๐๕ 

๑๓๒๐  พุทธธรรม 

 

แนนจนถึงท่ีสุดและประณีตที่สุด/ปญหานิพพานกับอัตตา, 
๔๓๐; -ความเห็นวามีอัตตาเที่ยงนิรันดรกับวาอัตตาขาดสูญ
, ๖๖๕; -นิพพานไมใชดับหรือทําลายอัตตา (เพราะไมมี

อัตตาที่จะดับ), ๕๐๖; -มีอัตตา ไมมีอัตตา ในแงจริยธรรม, 
๔๔๒; -เม่ือยึดถือหรือหวงวามีอัตตาอยู ตัวเองก็ไมมี

อิสรภาพ, ๓๖๖; -ไม่มีวาทะอัตตาอย่างใดที่ถือแล้วทําให้ไม่
เกิดทุกข์, ๕๐๕; -แยกแยะโดยวิชชาวาทใหเห็นไมเปนอัตตา, 
๖๖๔; -อัตตาขวางเมตตา, ๑๐๐๖ 

อัตตาธิปไตย, ๑๓๖ 
อัตตานุทิฏฐิ, ๑๑๐, ๕๐๒ 
อัตตุปกกมมูลกทุกข, ๘๕ 
อัตตูปกกมทุกข, ๘๖ 
อัตถจริยา, ๑๒๘, ๕๗๘, ๗๑๒, ๗๓๔–๗๓๕ 
อัตถปฏิสัมภิทา, ๔๒๐ 
อัตถสัณหิตาวาจา, ๗๒๖ 
อัตถะ, ๖๖ 
อัตถะ อรรถ(2-3): -ความหมาย, ๓๖๘ 
อัตถะ,อรรถ(2-3), ๔๒๒ 
อัตถะ,อรรถะ(2-3), ๕๓๘–๕๔๕, ดู อรรถ; -การแบงอัตถะเปน 

2 และ 3 ระดับ, ๔๒๒, ๕๓๘–๕๔๐; -ความหมาย, ๕๓๘; -
ชื่อว่าบัณฑิตเพราะบรรลุอรรถ/อย่างน้อยควรถึงอรรถขั้นท่ี 
2, ๕๓๘; -อัตถะ 3 แบบที่สอง/จัดอรรถ 3 สองหมวดเขา

เปนชุดเดียวกัน, ๕๔๒–๕๔๕; -อัตถะเปนส่ิงมุงประสงคของ
ฉันทะ, ๙๙๒, ๑๐๑๙, ๑๐๒๔; -อัตถะสําเร็จไดดวยความไม
ประมาท, ๕๔๔ 

อัตถัญญุตา,อัตถัญญู, ๕๗๑, ๖๔๐ 
อัตถิกวาท, ๒๐๒, ๘๙๙ 
อัตถิตา, ๒๐๒ 
อัตถิสุข, ๗๔๕ 
อัตถุปปริกขา, ๖๔๐–๖๔๑; -*, ๕๒๕, ๑๐๐๙ 
อัตโนมัติ: -*, ๗๖ 
อัตโนวัต,ิ ๑๒๓, ๑๒๕ 
อัตภาพ, ๒๓๓, ๒๖๔, ๒๙๐, ๓๘๘, ๘๑๑; -*, ๓๙๕, ๓๙๖ 
อัตรา,อัตราสวน, ๖๖๔, ๘๗๘ 
อัทธานะ(ปลิโพธ), ๘๐๖ 
อัธยาตมวิทยา: -*, ๒๐๗ 
อัธยาศัย, ๕๗๒, ๖๕๖ 
อันตคาหิกทิฏฐิ(10), ๒๐๖, ๙๐๐ 
อันตรกัลป 62, ๙๐๐ 
อันตรธาน(แห่งสัทธรรม), ๕๖๘, ๖๒๓, ๖๔๐, ๘๑๖, ๗๖๒–

๗๖๔ 
อันตราภพ(เขาใจผิดวามี): -*, ๖๒๖ 
อันตราย, ๒๖๔, ๕๙๖, ๖๖๐, ๖๔๙–๖๕๐ 
อันตะ, ๖๘๙, ดู ที่สุด,มัชฌิมาปฏิปทา 
อันติมชาติ, ๔๕๕, ๔๖๒ 
อันเตวาสิก: -*, ๒๖๕ 

อันธปุถุชน, ๙๑๖ 
อันธพาลปุถุชน, ๘๖๘, ๙๑๖; -*, ๘๘๙ 
อันวยญาณ: -*, ๘๙๕ 
อันวยา, ๕๙๙–๖๐๑ 
อัปปฏิจฉันนทุกข, ๘๖ 
อัปปณิหิตนิพพาน: -*, ๓๘๘ 
อัปปณิหิตวิโมกข: -*, ๔๑๘ 
อัปปณิหิตสมาธ:ิ -*, ๗๘๓ 
อัปปนา, ๔๘๘, ๗๐๕, ๘๒๓, ๑๐๗๒, ดู อัปปนาสมาธิ,สมาธิ; -

*, ๘๑๑, ๘๔๕; -ผูไมเคยไดฌาน บรรลุมรรคก็ถึง, ๔๘๘ 
อัปปนากรรมฐาน: -*, ๔๕๑ 
อัปปนาโกศล(10), ๘๒๓; -*, ๘๑๔ 
อัปปนาชวนวารแหงมรรควิถี, ๔๘๘ 
อัปปนาฌาน: -*, ๔๕๑ 
อัปปนาปญญา(=อภิญญา): -*, ๘๔๕ 
อัปปนาภาวนา, ๘๑๔ 
อัปปนาสมาธิ, ๔๒๙, ๔๓๖, ๔๔๘, ๔๕๑, ๔๖๐, ๔๗๘, ๔๘๕, 

๔๘๗, ๘๓๑, ๘๓๓, ดู สมาธิ; -*, ๔๔๘; -กรรมฐานใดให
สําเร็จหรือไมและเหตุผล, ๘๑๕; -กับปญญาที่เรียกวา

อภิญญา(อ), ๘๔๕; -การพัฒนาจากมูลสมาธิ/อาการที่จะ

เกิดและการทําใหเกิดอัปปนาสมาธิ, ๘๑๕, ๗๘๔–๗๘๕, 
๘๒๒–๘๒๓; -ขณะบรรลุมรรคผลตองถึง, ๔๘๘; -

ความหมาย, ๗๘๓; -บุพภาคคือละนิวรณได(อุปจารสมาธิ), 
๕๖๒; -บุพภาคคือละนิวรณได(อุปจารสมาธิ)(อ), ๘๒๙; -

เปนองคแหงฌาน, ๗๘๔, ๘๒๘; -อานิสงส, ๗๙๔ 
อัปปมัญญา(4), ๔๑๔, ๔๓๖, ๔๗๙, ๘๐๙, ๘๔๐, ๘๑๐–๘๑๒, ดู 

พรหมวิหาร; -*, ๘๓๗; -เหตุใดอัปปมัญญาใหไดอัปปนาทั้ง
ที่ไมมีปฏิภาคนิมิต, ๘๑๕ 

อัปปมัญญาเจตสิก 2, ๒๗ 
อัปปมัญญาเจโตวิมุตต,ิ ๔๓๔, ๔๓๖ 
อัปปมาณาเจโตวิมุตติ, ๔๓๖ 
อัปปมาท,อัปปมาทธรรม, ๖, ๗๓๑, ดู ไมประมาท; -ความหมาย

และความสําคัญทางจริยธรรม, ๗๖๓, ๗๖๖; -เปนหลัก

สําคัญท่ีจะใหบรรลุหรือยึดเอาอัตถะได, ๕๔๑, ๗๖๕, ๕๓๘; 
-เปรียบรอยเทาชาง/ชวยใหสัจธรรมดํารงมั่น/ดังแสงอรุณ

กอนมรรคเกิด, ๗๖๒–๗๖๔; -มีอัปปมาทกับเสวนาคนดี

(กัลยาณมิตร) เทาน้ัน กษัตริย ก็รักษาแผนดินได, ๕๔๑; -
ไม่ประมาท4สถาน, ๗๖๔; -สติในฐานะอัปปมาทธรรม/

ขอบเขตท่ีเปนสติกับอัปปมาท, ๗๖๖, ๗๖๑–๗๖๕ 
อัปปมาทะ, ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๑๘ 
อัปปเวทนีย, ๓๒๖ 
อัปปจจยปรินิพพาน: -*, ๓๙๒ 
อัปปตตคาหิกะ: -*, ๔๓ 
อัปปตตวิสยัคคาหิกะ: -*, ๔๓ 
อัปปยสัมปโยค, ๘๕; -*, ๘๗ 
อัปสร, ๑๐๓๔ 



 
ดัชนี  ๑๓๒๑ 

อัพยากฤต,กิริยา: -*, ๖๖ 
อัพยากฤตธรรม, ๖๖ 
อัศจรรย, ๓๙๑, ๕๘๑ 
อัศวเมธ, ๔๐๕ 
อัสดง(แห่งทุกข์,โลกและธรรมต่างๆ), ๕๑, ๔๗๑, ๗๖๔ 
อัสมิมานะ: -*, ๔๙๕ 
อัสสวัตร, ๔๒๒ 
อัสสัทธะ(ไมตองมีศรัทธา/พระอรหันต), ๓๗๘, ๕๘๙, ๖๐๒; -*, 

๓๗๒ 
อัสสาทะ(คุณ,สวนดี), ๓๗๗, ๔๖๐, ๔๗๑, ๔๗๔, ๑๐๒๕, 

๑๐๒๖, ๖๔๒–๖๔๕; -ของสมาธิ(แสดงเป็นตัวอย่าง), 
๖๔๕; -ความหมาย, ๖๔๒ 

อัสสาสะ-ปสสาสะ: -*, ๘๑๕ 
อัสสุตวา ปุถุชน, ๙๑๓; -*, ๘๘๖ 
อัสสุตะ, ๔๖๗ 
อากังขิยฐาน, ๘๙๒ 
อาการ ๑๒(อริยสัจ), ๔๖๐, ๘๔๖, ๘๕๖–๘๕๘ 
อาการ ๒๐(ปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๖ 
อาการ ๓๒, ๖๕๓, ๘๐๕ 
อาการท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอน 3, ๕๘๐–๕๘๒ 
อาการปริวิตก,-วิตักกะ, ๕๙๐, ๕๙๓–๕๙๔ 
อาการวตี(ศรัทธา), ๕๕๘, ๕๙๒, ๕๙๘, ๗๑๕, ๗๑๗ 
อาการะ(เหตุผล), ๕๙๖–๕๙๘ 
อากาศ,อากาส(ชองวาง), ๒๖, ๔๑, ๔๑๒, ๕๓๒, ๘๐๕, ๘๒๑; -*, 

๓๔ 
อากาสกสิณ(ใชเจริญอภิญญาโลกียไมได), ๔๕๕ 
อากาสานัญจายตนะ, ๓๓๘, ๓๙๐, ๔๑๒, ๔๔๒, ๔๔๖, ๔๕๐, 

๔๕๒, ๘๐๖, ๘๒๑; -*, ๔๕๔, ๔๗๔ 
อากิญจัญญาเจโตวิมุตต,ิ ๔๓๔ 
อากิญจัญญายตนสมาบัต,ิ-สมาบัติสุข, ๑๐๒๕ 
อากิญจัญญายตนสัญญา: -*, ๔๔๔ 
อากิญจัญญายตนะ, ๓๓๘, ๔๑๒, ๔๓๔, ๔๔๒, ๔๔๔, ๔๕๐, 

๔๕๒, ๔๘๑, ๘๐๖, ๘๑๓, ๘๒๑; -*, ๓๗ 
อากูล, ๗๔๖ 
อาคมนทิฏฐิก: -*, ๙๐๖ 
อาคันตุกะ, ๕๔๗, ๕๙๒, ๘๑๐ 
อาคาร, ๙๓๓ 
อาคาริยวินัย, ๙๑๘ 
อาคาฬหปฏิปทา: -*, ๕๒๗ 
อาฆาต, ๕๙๔, ๖๕๐–๖๕๓ 
อาฆาตปฏิวินัย,อาฆาตวัตถุ: -*, ๖๕๑ 
อางเก็บน้ํา(อุปมา), ๗๔๑–๗๔๒ 
อ้างตํารา, ๕๙๐ 
อางวาง, ๖๒๖ 
อาจหาญ. ดูวิริยะ 

อาจารย์, ๑๕๐, ๓๖๘, ๕๖๕, ๖๕๘, ๗๖๒, ๘๐๔, ๘๖๖, ดู ครู
,อาจารย; -*, ๕๒๙, ๘๖๘; -คุณสมบัติอาจารยกรรมฐาน

ปละพิธีมอบตัวรับกรรมฐาน, ๘๐๔, ๘๐๘; -อยู่อย่างมี
อาจารย์คอยสอดส่อง ไม่ผาสุก, ๒๖๓ 

อาจารอริยะ: -*, ๔๐๔ 
อาจาระ, ๕๖๖; -*, ๙๑๘ 
อาจิณณกรรม, ๓๒๒ 
อาชญากรรม, ๘๗, ๕๔๗, ๖๒๓, ๖๙๕, ๗๕๒, ๙๙๖, ๑๐๖๔, 

๗๒๕–๗๒๗ 
อาชาไนย. ดู ชางอาชาไนย,มาอาชาไนย 
อาชีพ, ๘๗, ๑๑๓, ๑๑๙, ๕๔๗, ๕๘๐, ๗๒๓, ๗๕๒, ๑๐๑๓ 
อาชีวก(อเหตุวาท): -*, ๘๖๐ 
อาชีวปาริสุทธิศีล, ๔๗๖, ๗๕๐ 
อาชีวะ, ๕๖, ๔๗๖, ๕๔๖, ๕๕๖, ๖๙๕, ๘๔๑, ๘๖๘, ๙๓๐, 

๗๑๙–๗๒๓, ดู สัมมาอาชีวะ; -หลักทั่วไป, ๗๕๐, ๗๓๒–
๗๔๙; -อาชีวะที่ไมบริสุทธิ์ของสมณะ, ๗๓๔ 

อาชีวัฏฐมกศีล: -*, ๙๑๗ 
อาณา, ๙๑๗ 
อาณาจักร, ๘๗๑, ๑๐๒๗ 
อาณาสงฆ(อํานาจสงฆ), ๙๓๑ 
อาตมวาท, ๑๐๓ 
อาตมัน, ๓, ๖๕, ๙๓, ๑๐๓, ๑๐๕, ๑๐๘, ๑๑๐, ๔๙๗, ดู อัตตา 

เทียบ อนัตตา; -*, ๒๐๖, ๘๙๖ 
อาตาป, ๔๑๗, ๗๖๖–๗๖๗ 
อาทาย: -*, ๔๗ 
อาทิตย,์ ๓๔๒, ๕๒๙, ๖๑๙, ๖๘๘, ๗๑๑, ๗๖๐, ๘๐๑, ๘๒๐, 

๘๒๗, ๘๙๖, ๙๔๕, ๕๖๖, ดูอุปมาท่ี แสงเงินแสงทอง 
อาทิตยพันธุ์, ๖๓๐ 
อาทิพรหมจรรย์, ๘๔๓, ๘๔๗–๘๔๘ 
อาทิอนฺตวนฺตตาย, ๗๓ 
อาทีนพ,อาทีนวะ(โทษ/สวนเสีย), ๓๗๗, ๔๖๐, ๔๗๑, ๔๗๔, 

๖๔๒–๖๔๕; - อาทีนวะของกาม ๓ ดาน, ๑๐๒๙–๑๐๓๑; -
ความหมาย, ๖๔๒; -อาทีนวะของสมาธิ(แสดงเป็น
ตัวอย่าง), ๖๔๕ 

อาทีนวญาณ,อาทีนวานุปัสสนาญาณ, ๔๗๙ 
อาทีนวทัสสาว,ี ๗๔๗ 
อาเทศนา(ความหมาย), ๙๔๘ 
อาเทศนาปาฏิหาริย, ๙๖๖, ๙๔๔–๙๔๗, ๙๕๐–๙๕๑ 
อาน(หนังสือ), ๙๘๙; -*, ๖๘๐ 
อานันตริกสมาธิ,อานันตริยสมาธิ: -*, ๔๒๘ 
อานาปานสติ, ๔๔๖, ๗๖๕, ๘๐๕, ๘๓๗; -*, ๘๐๕, ๘๐๘, ๙๙๓; 

-ความตางจากปราณยามของโยคะ(อ), ๘๑๖; -จริตที่เหมาะ
และสมาธิที่ใหสําเร็จ, ๘๐๗–๘๐๙; -ใชในชีวิตประจําวัน, 
๗๘๘; -ไดถึงปฏิภาคนิมิต, ๘๑๑; -ตัวอยางการประสานของ
สิกขา ๓ ในการปฏิบัติอานาปานสติ, ๕๕๔; -ตัวอยางเจริญ



  ุ

สมาธิโดยใชอานาปานสติ, ๘๑๑–๘๒๐; -มติอรรถกถา

เก่ียวกับจตุกกะทั้งส่ีแงสมถะและวิปสสนาและวาเปน

กรรมฐานหนัก เปนยอดกรรมฐาน(อ), ๘๑๗; -วิธีเจริญตาม

พุทธพจน ๔ จตุกกะ, ๘๑๔–๘๑๗ 
อานาปานสติสมาธิ, ๘๑๒–๘๑๕, ดู อานาปานสติ; -*, ๘๓๖; -

ใช้ได้ท้ังสมถะวิปัสสนา, ๘๑๓; -เป็นวิหารธรรมส่วนมากของ
พระพุทธเจ้าทั้งก่อนและหลังตรัสรู้/ครั้งเป็นพระกุมารทรง
ได้ฌานได้ร่มหว้าก็ด้วยสมาธินี้/ทรงสรรเสริญมาก, ๔๖๑, 
๘๑๓–๘๑๔; -เป็นอริยวิหาร พรหมวิหารตถาคตวิหาร 
ทิฏฐธรรมสุขวิหาร, ๘๑๔; -ยังสติปัฏฐาน โพชฌงค์ วิชชา
วิมุตติ ให้บริบูรณ์ต่อกันไปตามลําดับ, ๘๑๔ 

อานิสงส, ๕๑๙, ๕๕๕, ๕๙๒, ๘๓๕, ๘๔๖, ดู อรรถ,ผล; -ของ
กรรมดีอยางที่มาในบาลี, ๒๘๐; -ของการถวายบิณฑบาต

แดพระพุทธเจา, ๓๙๑, ๓๙๔; -ของการประจักษ์โสดาปัตติ
ผล, ๘๙๙; -ของไตรสิกขาตามลําดับ, ๕๕๕, ๗๘๗; -

ของทิฏฐิ, ๔๒๑; -ของธรรมตาง ๆ ตอเนื่องกันตามลําดับ, 
๖๓๘–๖๓๙; -ของพรหมจรรย์, ๔๓๗, ๕๓๒; -ของเมตตา, 
๖๕๓; -ของสมาธิ/สมาธิภาวนา, ๗๘๗, ๗๙๑; -อานิสงส

เฟอ, ๒๘๔ 
อาเนญชสมาบัต:ิ -*, ๙๒๐ 
อาเนญชัปปตตะ(จิตสมาธิ), ๒๔๘, ๔๘๔; -*, ๗๘๔ 
อาเนญชา, ๑๗๒ 
อาเนญชาภิสังขาร, ๑๗๑, ๕๑๗ 
อาบ, ๓๑๗, ๖๕๑; (ชําระบาป), ๓๑๗ 
อาบัติ, ๖๐๐, ๘๘๓, ๘๘๘, ๙๒๕, ๙๓๐ 
อาโป, ๓๙๐, ๘๐๔ 
อาโปธาตุ, ๒๖, ๔๑ 
อาพาธ, ๘๖, ๙๔, ๔๕๒, ๔๖๔, ๖๔๗, ๘๐๔, ๑๐๔๙, ๙๓๒–

๙๓๔; -*, ๑๐๔๗; -กับการบําเพ็ญเพียร, ๖๕๖, ๗๕๗–๗๕๘; 
-ขอปรารภใหคนหนึ่งนอน คนหนึ่งเพียร, ๖๔๙–๖๕๐ 

อาภัสสระ, ๓๓๙ 
อาโภค: -*, ๖๒๑ 
อามิส, ๑๑๔, ๑๒๔, ๑๒๗, ๒๘๒, ๓๗๔, ๔๙๖, ๕๒๖, ๕๓๗, 

๕๙๗, ๗๑๒, ๗๙๗, ๘๘๔, ๙๓๑, ๙๕๘, ๑๐๕๐, ๑๐๕๘, 
๑๐๖๗, ๑๐๕๔–๑๐๕๖; -คนมักมองผลกรรมแตในแงการ

ไดเสียอามิส, ๒๖๙; -พึงสอนโดยไมเห็นแกอามิส, ๕๗๘; -
อามิสเปนส่ิงประสงคของตัณหา, ๑๐๒๐ 

อามิสฤทธิ์, ๙๕๑ 
อามิสสุข, ๗๔๗; -*, ๑๐๓๕ 
อายตนะ, ๖๘, ๗๒, ๙๖ 
อายตนะ(๖/๑๒), ๓๔๑, ๔๖๓, ๔๗๗, ๔๙๘, ๔๙๙, ๕๕๕, ๖๐๒, 

๖๕๓, ๘๗๔, ๙๗๙, ๑๐๑๕, ๑๐๕๐, ๑๐๕๔, ดู สฬายตนะ,
ผัสสายตนะ; -*, ๒๐๙, ๔๗๐, ๖๔๓, ๙๘๕; -การแบงเปน
อายตนะภายใน ภายนอก และช่ือเรียกอ่ืนๆ, ๒๙, ๑๗๓, 
๑๘๗; -จํากัดความ ความหมาย อธิบาย ในช่ือวาสฬายต

นะ (ในปฏิจจสมุปบาท), ๑๘๒, ๑๘๓, ๑๘๗, ๒๓๐; -จํากัด
ค ว า ม ค ว า ม หม า ย  อ ธิ บ า ย  ใ น ชื่ อ ว า ส ฬ า ย ตน ะ 

(ในปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๑, ๑๗๓; -นิพพานเป็นอายตนะ
อย่างหนึ่ง, ๓๓๘, ๓๙๐; -ในการท่ีพระอรหันตรับรูอารมณ, 
๓๗๗; -ในฐานะหมวดหนึ่งแห่งสติปัฏฐาน, ๗๖๖; -

เปรียบเทียบคนสามัญไมเขาใจนิพพานเหมือนความรู, 
๓๓๔; -รู้คุณโทษทางออกของอายตนะตามเป็นจริงจึงตรัสรู้
, ๔๖๐; -สติชวยเฝาประตูอายตนะ, ๗๖๓; -อายตนะ ๒
(อสัญญีสัตว์และเนวสัญญานาสัญญายตนะ), ๔๗๔; -

อายตนะ๑๒ จัดลงขันธ ๕(อ.), ๓๔ 
อายุ, ๑๓๙, ๑๔๓, ๑๗๒; -พระอรหันต์เจริญอานาปานสติ

สมบูรณ์กําหนดอายุกาลของตนได,้ ๘๑๔; -หลักการแสดง
ความเคารพตามอายุสมาชิกภาพ, ๙๒๒, ๙๔๐; -อายุทิพย, 
๙๕๓; -อายุเทวดา; -*, ๒๘๐; -อายุเทวดา(อ), ๙๕๔; -อายุ
ยืน/อายุสั้น, ๒๘๓, ๗๔๕, ๑๐๐๗; -อายุยืน/อายุส้ัน(อ), 
๙๕๑; -อายุวรรณะเส่ือม(ในปจจยาการทางสังคม), ๒๑๑ 

อารมณ, ๖๘, ๑๐๗, ๑๑๔, ๑๒๔; -คุณภาพทางอารมณอยาง
ใหม เมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๖ 

อารมณ(Emotion), ๖๗๖, ๖๙๓; -ตกอยูในอํานาจอารมณ, ๖๕๔; 
-เปนอยูดวยปญญาหรืออารมณ, ๖๗๖–๖๗๗; -พัฒนาการ

ทางอารมณเทียบเขาในอธิจิตตสิกขา, ๘๖๙; -สมาธิชวยใน
เกิดความม่ันคงทางอารมณ, ๗๘๘ 

อารมณ(ส่ิงรับรู), ๓๓๔, ๓๗๔, ๓๙๓, ๔๔๗, ๔๗๕, ๔๘๒, 
๔๘๓, ๕๘๙, ๖๕๓, ๖๕๕, ๖๖๗, ๖๗๖, ๖๙๓, ๗๐๓, ๗๕๐, 
๗๕๗, ๗๖๓, ๗๖๔, ๗๖๘, ๗๗๐, ๗๗๖, ๗๘๑, ๗๘๓, 
๗๘๗, ๘๐๐, ๘๑๒, ๘๒๖, ๘๒๙, ๘๓๕, ๙๐๑, ๙๗๕, ๙๘๕, 
๑๐๐๖, ๑๐๑๕, ๑๐๑๙, ๑๐๓๕, ๑๐๕๗, ๑๐๕๘, ๑๐๒๔–
๑๐๒๖, ๑๐๔๘–๑๐๕๑, ๖๒๔–๖๒๕, ดู อายตนะ; - อารมณ 

๖ เปนที่อํานวยเวทนาจึงเปนส่ิงมุงประสงคของตัณหา, 
๙๘๕–๙๘๖; -*, ๑๔, ๒๐๙, ๘๔๒, ๑๐๐๘, ๑๐๐๙; -กรณีท่ีมี
นิพพานเปนอารมณ, ๔๓๓; -กรณีที่มีนิพพานเปนอารมณ

(อ), ๔๓๒, ๔๓๕, ๗๘๐, ๑๐๕๗; -กามเกิดที่ความดําริของ
คน อารมณ์วิจิตรหาใช่กามไม่, ๓๗๗; -กามเกิดที่ความดําริ
ของคน อารมณวิจิตราหาใชกามไม(อ), ๑๐๓๐; -กามสุข

อาศัยอารมณ ขึ้นตออารมณ เม่ือไมไดอารมณหรืออารมณ

นั้นจืดจางพรากหายจึงเปนทุกข/พวกมนุษยและเทพจึงมี

ทุกขท้ังที่พระตถาคตอยูเปนสุข, ๑๐๕๐, ๑๐๕๔–๑๐๕๕; -
การท่ีสติกําหนดอารมณมีทั้งในสมถะและวิปสสนา/ความ

แตกตางในสมถะและวิปสสนา, ๗๖๓, ๗๖๘, ๗๗๐, ๗๗๖–
๗๗๘; -กิจกรรมสามัญของมนุษยคือการรับรูอารมณ, 
๗๗๓; -ความหมาย, ๓๐; -ฌานเพงอารมณกับฌานเพง

ลักษณะ(อ), ๘๒๕; -ดังนั้น การฝกสมาธิอยางสามัญจึง

ไดแกวิธีท่ีใชสติ, ๘๐๒–๘๐๓; -ในฐานะชื่อเรียกของ

อายตนะภายนอก, ๓๐, ๑๗๓, ๑๘๗; -เป็นที่อาศัยของ
วิญญาณ, ๑๘๑; -ผูหลุดพนกับทาทีตออารมณท่ีรับรู, 

๑๓๒๒  พุทธธรรม 

 

อาเทศนาปาฏิหาริย, ๙๖๙ 
อาน(หนังสือ), ๙๙๒; -*, ๖๘๓ 
อานันตริกสมาธิ,อานันตริยสมาธิ: -*, ๔๓๐ 
อานาปานสติ, ๔๔๘, ๗๖๘, ๘๐๘, ๘๔๐; -*, ๘๐๘, ๘๑๑, ๙๙๖; 

-ความตางจากปราณยามของโยคะ(อ), ๘๑๙; -จริตที่เหมาะ
และสมาธิท่ีใหสําเร็จ, ๘๑๐–๘๑๒; -ใชในชีวิตประจําวัน, 
๗๙๑; -ไดถึงปฏิภาคนิมิต, ๘๑๔; -ตัวอยางการประสานของ
สิกขา3 ในการปฏิบัติอานาปานสติ, ๕๕๖; -ตัวอยางเจริญ

สมาธิโดยใชอานาปานสติ, ๘๑๔–๘๒๓; -มติอรรถกถา

เก่ียวกับจตุกกะทั้งส่ีแงสมถะและวิปสสนาและวาเปน

กรรมฐานหนัก เปนยอดกรรมฐาน(อ), ๘๒๐; -วิธีเจริญตาม

พุทธพจน 4 จตุกกะ, ๘๑๗–๘๒๐ 
อานาปานสติสมาธิ, ๘๑๕–๘๑๘, ดู อานาปานสติ; -*, ๘๓๙; -

ใช้ได้ท้ังสมถะวิปัสสนา, ๘๑๖; -เป็นวิหารธรรมส่วนมากของ
พระพุทธเจ้าทั้งก่อนและหลังตรัสรู้/ครั้งเป็นพระกุมารทรง
ได้ฌานได้ร่มหว้าก็ด้วยสมาธินี้/ทรงสรรเสริญมาก, ๔๖๓, 
๘๑๖–๘๑๗; -เป็นอริยวิหาร พรหมวิหารตถาคตวิหาร 
ทิฏฐธรรมสุขวิหาร, ๘๑๗; -ยังสติปัฏฐาน โพชฌงค์ วิชชา
วิมุตติ ให้บริบูรณ์ต่อกันไปตามลําดับ, ๘๑๗ 

อานิสงส, ๕๒๑, ๕๕๗, ๕๙๕, ๘๓๘, ๘๔๙, ดู อรรถ,ผล; -ของ
กรรมดีอยางที่มาในบาลี, ๒๘๒; -ของการถวายบิณฑบาต

แดพระพุทธเจา, ๓๙๓, ๓๙๖; -ของการประจักษ์โสดาปัตติ
ผล, ๙๐๒; -ของไตรสิกขาตามลําดับ, ๕๕๗, ๗๙๐; -

ของทิฏฐ,ิ ๔๒๓; -ของธรรมตาง ๆ ตอเนื่องกันตามลําดับ, 
๖๔๑–๖๔๒; -ของพรหมจรรย์, ๔๓๙, ๕๓๔; -ของเมตตา, 
๖๕๖; -ของสมาธิ/สมาธิภาวนา, ๗๙๐, ๗๙๔; -อานิสงสเฟอ
, ๒๘๕ 

อาเนญชสมาบัต:ิ -*, ๙๒๓ 
อาเนญชัปปตตะ(จิตสมาธิ), ๒๔๙, ๔๘๖; -*, ๗๘๗ 
อาเนญชา, ๑๗๓ 
อาเนญชาภิสังขาร, ๑๗๒, ๕๑๙ 
อาบ, ๓๑๙, ๖๕๔ 
อาบ(ชําระบาป), ๓๑๙ 
อาบัติ, ๖๐๒, ๘๘๖, ๘๙๑, ๙๒๘, ๙๓๓ 
อาโป, ๓๙๒, ๘๐๗ 
อาโปธาตุ, ๒๖, ๔๑ 
อาพาธ, ๘๖, ๙๔, ๔๕๔, ๔๖๖, ๖๕๐, ๘๐๗, ๑๐๕๔, ๙๓๕–

๙๓๗; -*, ๑๐๕๒; -กับการบําเพ็ญเพียร, ๖๕๙, ๗๖๐–๗๖๑; 
-ขอปรารภใหคนหนึ่งนอน คนหนึ่งเพียร, ๖๕๒–๖๕๓ 

อาภัสสระ, ๓๔๑ 
อาโภค: -*, ๖๒๔ 
อามิส, ๑๑๕, ๑๒๕, ๑๒๘, ๒๘๓, ๓๗๖, ๔๙๘, ๕๒๘, ๕๓๙, 

๖๐๐, ๗๑๕, ๘๐๐, ๘๘๗, ๙๓๔, ๙๖๑, ๑๐๕๕, ๑๐๖๓, 
๑๐๗๒, ๑๐๕๙–๑๐๖๑; -คนมักมองผลกรรมแตในแงการ

ไดเสียอามิส, ๒๗๐; -พึงสอนโดยไมเห็นแกอามิส, ๕๘๐; -
อามิสเปนส่ิงประสงคของตัณหา, ๑๐๒๔ 

อามิสฤทธิ์, ๙๕๔ 
อามิสสุข, ๗๕๐; -*, ๑๐๔๐ 
อายตนะ, ๖๘, ๗๒, ๙๖ 
อายตนะ(6/12), ๓๔๓, ๔๖๕, ๔๗๙, ๕๐๐, ๕๐๑, ๕๕๗, ๖๐๔, 

๖๕๖, ๘๗๗, ๙๘๒, ๑๐๑๘, ๑๐๕๕, ๑๐๕๙, ดู สฬายตนะ,
ผัสสายตนะ; -*, ๒๑๐, ๔๗๒, ๖๔๖, ๙๘๘; -การแบงเปน
อายตนะภายใน ภายนอก และชื่อเรียก, ๑๗๔; -การ

แบงเปนอายตนะภายใน ภายนอก และชื่อเรียกอ่ืนๆ, ๒๙, 
๑๘๘; -จํากัดความ ความหมาย อธิบาย ในช่ือวาสฬายต

นะ (ในปฏิจจสมุปบาท), ๑๘๓, ๑๘๔, ๑๘๘, ๒๓๑; -จํากัด
ค ว า ม ค ว า ม หม า ย  อ ธิ บ า ย  ใ น ชื่ อ ว า ส ฬ า ย ตน ะ 

(ในปฏิจจสมุปบาท), ๑๗๒, ๑๗๔; -นิพพานเป็นอายตนะ
อย่างหนึ่ง, ๓๔๐, ๓๙๒; -ในการท่ีพระอรหันตรับรูอารมณ, 
๓๗๙; -ในฐานะหมวดหนึ่งแห่งสติปัฏฐาน, ๗๖๙; -

เปรียบเทียบคนสามัญไมเขาใจนิพพานเหมือนความรู, 
๓๓๖; -รู้คุณโทษทางออกของอายตนะตามเป็นจริงจึงตรัสรู้
, ๔๖๒; -สติชวยเฝาประตูอายตนะ, ๗๖๖; -อายตนะ 2(
อสัญญีสัตว์และเนวสัญญานาสัญญายตนะ), ๔๗๖; -

อายตนะ12 จัดลงขันธ 5(อ.), ๓๔ 
อายุ, ๑๔๐, ๑๔๔, ๑๗๓; -พระอรหันต์เจริญอานาปานสติ

สมบูรณ์กําหนดอายุกาลของตนได,้ ๘๑๗; -หลักการแสดง
ความเคารพตามอายุสมาชิกภาพ, ๙๒๕, ๙๔๓; -อายุทิพย, 
๙๕๖; -อายุเทวดา; -*, ๒๘๒; -อายุเทวดา(อ), ๙๕๗; -อายุ
ยืน/อายุสั้น, ๒๘๔, ๗๔๘, ๑๐๑๐; -อายุยืน/อายุส้ัน(อ), 
๙๕๔; -อายุวรรณะเส่ือม(ในปจจยาการทางสังคม), ๒๑๒ 

อารมณ, ๖๘, ๑๐๘, ๑๑๔, ๑๒๕; -คุณภาพทางอารมณอยาง

ใหม เมื่อพนความเปนปุถุชน, ๖๗๙ 
อารมณ(Emotion), ๖๗๙, ๖๙๖; -ตกอยูในอํานาจอารมณ, ๖๕๗; 

-เปนอยูดวยปญญาหรืออารมณ, ๖๗๙–๖๘๐; -พัฒนาการ

ทางอารมณเทียบเขาในอธิจิตตสิกขา, ๘๗๒; -สมาธิชวยใน
เกิดความม่ันคงทางอารมณ, ๗๙๑ 

อารมณ(ส่ิงรับรู), ๓๓๖, ๓๗๖, ๓๙๕, ๔๔๙, ๔๗๗, ๔๘๔, ๔๘๕, 
๕๙๑, ๖๕๖, ๖๕๘, ๖๗๐, ๖๗๙, ๖๙๖, ๗๐๖, ๗๕๓, ๗๖๐, 
๗๖๖, ๗๖๗, ๗๗๑, ๗๗๓, ๗๗๙, ๗๘๔, ๗๘๖, ๗๙๐, 
๘๐๓, ๘๑๕, ๘๒๙, ๘๓๒, ๘๓๘, ๙๐๔, ๙๗๘, ๙๘๘, 
๑๐๐๙, ๑๐๑๘, ๑๐๒๒, ๑๐๔๐, ๑๐๖๒, ๑๐๖๓, ๑๐๒๙–
๑๐๓๑, ๑๐๕๓–๑๐๕๖, ๖๒๗–๖๒๘, ดู อายตนะ; - 

อารมณ 6 เปนที่อํานวยเวทนาจึงเปนส่ิงมุงประสงคของ
ตัณหา, ๙๘๘–๙๘๙; -*, ๑๔, ๒๑๐, ๘๔๕, ๑๐๑๑, ๑๐๑๒; -
กรณีที่มีนิพพานเปนอารมณ, ๔๓๕; -กรณีท่ีมีนิพพานเปน

อารมณ(อ), ๔๓๔, ๔๓๗, ๗๘๓, ๑๐๖๒; -กามเกิดที่ความ
ดําริของคน อารมณ์วิจิตรหาใช่กามไม่, ๓๗๙; -กามเกิดที่
ความดําริของคน อารมณวิจิตราหาใชกามไม(อ), ๑๐๓๕; -
กามสุขอาศัยอารมณ ขึ้นตออารมณ เม่ือไมไดอารมณหรือ

อารมณนั้นจืดจางพรากหายจึงเปนทุกข/พวกมนุษยและ

เทพจึงมีทุกขท้ังที่พระตถาคตอยูเปนสุข, ๑๐๕๕, ๑๐๕๙–
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๓๗๗; -ลักษณะการกําหนดอารมณในอานาปานสติ, ๘๒๐; 
-สติกับอารมณปจจุบัน/การเสวยอารมณชนิดที่เสร็จส้ิน

บริบูรณไปทีเดียว, ๗๗๐, ๘๔๕; -หลักการของสมถะหรือ

สมาธิ ก็คือ การกําหนดอารมณใหจิดแนบแนวอยู ไม

ฟุงซานไป, ๔๒๖, ๔๔๑, ๕๕๔, ๗๗๘–๗๘๒; -อารมณ ๖ 
เปนที่ อํานวยเวทนาจึงเปนส่ิงมุ งประสงคของตัณหา , 
๑๐๒๐; -อารมณที่ใชในการฝกสมาธิอยางเปนงานเปนการ 

เรียกกันวากรรมฐานมี 40 อยาง, ๘๑๑; -อารมณที่ใชใน

การฝกสมาธิอยางเปนงานเปนการ เรียกกันวากรรมฐานมี 

๔๐ อยาง, ๘๐๔–๘๐๗; -อารมณอยางเดียวกัน คนมอง

หรือรับรูตางคนนึกเห็นไปตางกัน, ๖๔๗–๖๔๘; -อารมณ

อยางใดใหไดหรือไมไดปฏิภาคนิมิตและอัปปนาสมาธิ, 
๘๑๒ 

อารมณหนึ่งเดียว. ดู สมาธิ 
อารยชน, ๑๒๓, ๔๐๓, ๕๒๓, ๕๒๙, ๗๔๔, ๘๖๒, ๘๗๔, ๘๘๕, 

๙๐๕, ๙๓๘, ดู อริยะ,อริยชน,อริยบุคคล; -ชีวิตและ
คุณธรรมพ้ืนฐาน, ๘๘๑–๙๑๒; -ในหมูคําเรียกผูบรรลุ

นิพพาน, ๓๔๔; -พระโสดาบันเปนสมาชิกระดับแรกใน

ชุมชนของอารยชน, ๘๘๑; -มรรคในฐานะระบบการศึกษา
สําหรับสรางอารยชน, ๕๔๓–๕๕๖; -วิธีแกปญหาแบบอารย
ชน, ๘๗๗; -สังคมแหงอารยชน, ๘๖๕ 

อารยทฤษฎี, ๘๘๓ 
อารยธรรม, ๔๐๓, ๕๒๓, ๘๖๕, ๘๘๓, ๘๘๗, ๙๑๓, ๙๕๓, ดู 

อริยธรรม 
อารยฤทธิ์, ๔๕๙, ดู ฤทธ์ิ 
อารยวัฒน. ดู อารยวัฒิ; -*, ๘๙๓ 
อารยวัฒิ ๕. ดู โสดาบัน; -*, ๘๙๓; -คติสําหรับคนยุคปจจุบัน, 

๙๑๑–๙๑๒; -ความหมายที่พึงยํ้า, ๘๙๗–๘๙๙; -คุณสมบัติ

หลักของโสดาบัน/หลักการพัฒนาหรือสรางอารยชน, 
๘๘๒–๘๘๓, ๘๙๐–๘๙๖; -เปนหลักธรรมท่ีเหมาะและ
ตองการสําหรับสังคมปจจุบัน, ๙๐๙–๙๑๑ 

อารยวุฒิ. ดู อารยวัฒิ; -*, ๘๙๓ 
อารยอัษฎางคิกมรรค. ดู อริยอัฏฐังคิกมรรค,มรรค 
อารยะ, ๘, ๔๐๓, ๕๖๙ 
อารยัน, ๔๐๓ 
อารักขสัมปทา, ๕๓๘, ๗๔๑, ๑๐๔๔ 
อารักขะ, ๒๐๗ 
อารัทธวิปสสก, ๔๗๘ 
อารัพภวัตถุ ๘, ๖๔๙–๖๕๐ 
อารัมมณูปนิชฌาน, ๔๒๕; -*, ๘๒๕ 
อาราเธติ, ๔๘๑ 
อาราม, ๓๙๖; -*, ๑๐๑๑ 
อารุปป์๔, ๘๐๖, ดู อรูป๔ 
อาโรคยะ(นิพพาน/พระอรหันต), ๒๔๖ 
อาลัย, ๑๕๓, ๖๕๔, ๘๕๐ 

อาโลกกสิณ(ไมมีในบาลี), ๔๕๕; -*, ๘๐๕ 
อาโลกสัญญา, ๔๔๕, ๗๙๐, ๘๓๕ 
อาวรณ, ๖๕๔, ดู นิวรณ 
อาวัชชนวสี: -*, ๘๑๒ 
อาวัชชนา: -*, ๖๒๑ 
อาวาส, ๕๗๐; -*, ๘๑๑ 
อาวาสมัจฉริยะ, ๘๘๔, ๘๙๘ 
อาวุธ, ๒๑๑, ๗๓๕, ๑๐๓๑; -*, ๗๒๓ 
อาเวค, ๕๘๖–๕๘๙ 
อาสน์,อาสนะ, ๕๘๖, ๙๖๗ 
อาสวกิเลส, ๗๖๓–๗๖๔, ดู อาสวะ,กิเลส 
อาสวนิโรธ, ๔๕๑, ๘๕๑ 
อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา, ๔๕๑, ๘๕๑ 
อาสวสมุทัย, ๔๕๑, ๘๕๑ 
อาสวะ, ๑๕๐, ๒๓๑ 
อาสวะ(๓/๔), ๑๗๕, ๑๙๔, ๓๔๔, ๓๗๑, ๔๐๑, ๔๐๙, ๔๔๔, 

๔๕๖, ๔๕๗, ๔๖๙, ๔๗๔, ๕๕๕, ๕๖๑, ๖๖๘, ๗๑๐, ๗๕๖, 
๘๒๓, ๘๓๑, ๘๕๑, ๘๙๓, ๙๔๕, ๙๔๗, ๙๗๐, ๑๐๑๒, 
๑๐๖๗, ๗๗๑–๗๗๒, ๗๘๕–๗๘๘, ดู อาสวักขยญาณ; -*, 
๔๔๖, ๕๑๘, ๑๐๓๖; -ความต่างระหว่างเสขะและอเสขะ, 
๔๗๑; -จิตจะหลุดพ้นจากอาสวะได้ด้วยการหมั่นฝึกอบรม 
มิใช่ด้วยลําพังปรารถนา, ๓๑๘; -ทําอย่างไร อาสวะจึงมีแต่
จะสิ้นไป ๆ, ๔๖๗; -ทุกขทําใหเกิดอาสวะ, ๑๗๔; -ธรรม ๔ 
ที่เป็นต้นกําเนิดของความสิ้นอาสวะ, ๗๐๙; -โพชฌงคเปน
วิธีกําจัดอาสวะดวยภาวนา, ๘๓๘; -มีอาสวะคือโลกีย์ไม่มีอา
สวะคือโลกุตระ(สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ), ๖๘๙, 
๗๐๒–๗๐๓; -ลักษณะจิตท่ีหลุดพ้นจากอาสวะ, ๖๔๔; -สงัด
จากอาสวะ, ๖๗๕; -สมาธิภาวนาประเภทหนึ่งเพื่อสิ้นอา
สวะ, ๗๙๐; -ส้ินอาสวะ=พนใยติดโลก, ๑๐๔๗; -สิ้นอาสวะ
ด้วยรู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ, ๖๒๐; -สิ้น
อาสวะเลิศกว่าวรรณะทั้งสี่, ๓๒๐; -อานาปานสตินําไปสู่
ความสิ้นอาสวะ, ๘๑๔; -อาสวะทําใหเกิดอวิชชา, ๑๕๖ 

อาสวักขยญาณ, ๔๑๘, ๔๕๑, ๔๕๗, ๔๗๕, ๘๒๓, ๘๔๑, ๘๕๑, 
๙๔๕; -ตองไดวิชชาอีก ๒ อยางกอนหรือไม, ๔๔๒; -บรรลุ
ในสัญญาเวทยิตนิโรธไดหรือไม, ๔๕๓; -ประเสริฐกวา

อภิญญาอยางอ่ืน, ๔๕๙ 
อาสวักขัย, ๔๔๙, ๔๕๙, ๙๔๖ 
อาสันนกรรม, ๓๒๒ 
อาสา: -*, ๙๗๘ 
อาเสวนะ(เสพคุน), ๔๖, ๕๙๕ 
อาหาร, ๒๖, ๑๓๙, ๑๔๗, ๑๔๘, ๑๕๐, ๔๗๐, ๕๖๙, ๖๓๒, 

๖๕๑, ๖๗๗, ๗๑๘, ๗๓๔, ๗๔๖, ๙๓๓, ๑๐๕๑, ๑๐๖๓, 
๙๙๓–๑๐๐๐, ดู บิณฑบาต,โภชเนมัตตัญุตา,ปจจัย ๔; -
*, ๘๗, ๒๓๙, ๖๒๓, ๙๖๕; -การกินอาหารแบบท่ีมิใชเพื่อ
หลอเล้ียงรางกาย, ๑๐๖๓; -ความขาดแคลนเปนเหตุใหเจโต
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วิมุตติเสื่อมได, ๔๓๗; -จิตใจดีตองการอาหารนอยลง, 
๗๘๙; -เดียรถีย์บัญญัติความสงัดกิเลสเพราะอาหาร, ๖๗๕; 
-ตัวอยางคุณคาแท เ ทียม/รูประมาณคือบริโภคดวย

พิจารณาคุณคาแทเทียม, ๖๔๖–๖๔๗; -ทาทีตออาหาร/

ความเผ่ือแผแบงปน สันโดษและเคารพในอาหาร, ๗๔๙, 
๘๓๕; -ทาทีตออาหาร/ความเผ่ือแผแบงปน สันโดษและ

เคารพในอาหาร(อ), ๗๑๘; -ธรรมเปนอาหารแกกัน

ตามลําดับถึงวิชชาวิมุตติ/อาหารของอวิชชา, ๕๑๙–๕๒๑; -
ธรรมเปนอาหารแกกันตามลําดับถึงวิชชาวิมุตติ/อาหารของ

อวิชชา(อ), ๙๙๘; -ในอนาคต ภิกษุจะเห็นแก่อาหารอร่อย, 
๖๕๙; -พิจารณาความเปนปฏิกูลในอาหาร(กรรมฐานอยาง

หน่ึง), ๘๐๖; -ภิกษุขออาหารไดหรือไม/ทางไดอาหารท่ี

บริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์, ๗๓๔, ๗๕๐; -โยนิโสมนสิการเปน
อาหารหลอเล้ียงสติ, ๖๒๕–๖๒๖; -ศรัทธาเป็นอาหาร
หล่อเลี้ยงโยนิโสมนสิการ, ๖๒๕; -เหนือเทวดาเชนรู

อาหารของเทวดา(อ), ๙๕๔; -อดอาหารบ้าง ฉันน้อยบ้าง 
ไม่ตรัสรู้ ทรงเปล่ียนมาฉันอาหารให้กําลังก่อนตรัสรู้, ๔๕๑, 
๑๐๕๙; -อดอาหารบาง ฉันนอยบาง ไมตรัสรู ทรงเปล่ียน

มาฉันอาหารใหกําลังกอนตรัสรู(อ), ๔๕๑; -อโยนิโสมนสิการ
เปนอาหารหลอเล้ียงอกุศลธรรม, ๖๒๓; -อาหารของ

ความสุขของพระโสดาบัน, ๘๙๒; -อาหารของนิวรณ์และ
โพชฌงค์, ๖๑๙, ๘๓๔–๘๓๕; -อาหารของปญญา(อ), ๗๐๑; 
-อาหารพร่ังพรอมหรือขาดแคลนมีผลกระทบตอการปฏิบัติ

ธรรม/ควรคํานึงแลวไมประมาทเรงเพียร, ๖๕๖–๖๕๗; -

อาหารม้ือเดียว. ดู ฉันม้ือเดียว; -อาหารสัปปายะ, ๘๐๘ 
อาหาร ๔: -*, ๓๒๙ 
อาหารฏฺฐิติกา, ๗๔๖ 
อาหารปริเยฏฐิทุกข, ๘๗ 
อาหาเร ปฏิกูลสัญญา, ๘๐๖, ๘๔๑, ๘๐๗–๘๐๙ 
อํานาจ, ๑๑๕, ๑๒๓, ๕๒๗, ๕๗๐, ๖๓๕, ๗๔๗, ๑๐๓๔, ๑๐๕๕; 

-การตกอยูในอํานาจของความคิดปรุงแตง, ๗๗๓; -คติการ
เกิดขึ้นแหงอํานาจ(อ), ๗๕๒; -ทาทีตออํานาจ, ๗๕๓; -พระ
อรหันตมีอํานาจเหนือจิต, ๓๗๑, ๓๙๗; -อํานาจกิเลส

ตัณหา อารมณ ปญญา, ๖๕๔–๖๕๕ 
อํานาจดลบันดาล / อํ านาจวิ เศษภายนอก /อํ านาจเหนือ

ธรรมชาติ/อํานาจเรนลับ, ๘๖๖, ๘๗๓, ๙๐๓, ๙๑๑, ๙๕๐, 
๙๕๒, ๙๕๙, ๙๖๔, ๙๖๘, ดู อิทธิปาฏิหาริย,เทวดา,ออน
วอน; -ถามั่นในคุณพระรัตนตรัยแลว จะไมหวังพ่ึงอํานาจ

ดลบันดาล, ๘๖๕–๘๖๖; -พระพุทธเจาไมทรงอางอํานาจ

เหนือธรรมชาติมายืนยันคําสอน, ๕๙๑ 
อําเภอ(พระจะมาออ), ๖๕๘–๖๕๙ 
อํามาตย์, ๖๗๔ 
อิงอาศัย, ๑๒๑, ๑๒๗ 
อิงอาศัย(ในสติปฏฐาน), ๗๗๑, ๗๖๖–๗๖๘ 
อิจฉา: -*, ๙๗๘ 

อิจฉาริษยา, ๑๐๐๘, ๑๐๓๑, ๑๐๒๘–๑๐๒๙ 
อิจฉิตาลาภ, ๘๕; -*, ๘๗ 
อิฏฐารมณ, ๒๗๔, ๓๗๑, ๘๘๘, ๙๐๔; -*, ๘๗ 
อิณบริโภค, ๔๐๖ 
อิตถินทรีย, ๒๖; -*, ๓๔ 
อิตถีภาวะ, ๔๑ 
อิติกิรา, ๕๙๐ 
อิทธานุภาพ: -*, ๙๖๑ 
อิทธิ, ๗๙๖, ๙๔๘, ๗๙๙–๘๐๑, ดู อิทธิบาท,อิทธิปาฏิหาริย

,ฤทธ์ิ; -ความหมาย, ๗๙๖, ๙๔๘, ๗๙๙–๘๐๑; -เปนปลิโพธ, 
๘๐๔; -อิทธิ ๑๐ ประเภท(อ), ๘๐๑ 

อิทธิบาท ๔, ๔๑๐, ๔๖๗, ๘๒๔; - กัตตุกัมยตาฉันทะ/แหลง
ของฉันทะที่เปนแรงจูงใจ, ๙๗๙–๙๘๑; -*, ๔๖๓, ๘๓๙; -
กัตตุกัมยตาฉันทะ/แหลงของฉันทะท่ีเปนแรงจูงใจ, ๙๙๓; -
ความหมายและหัวขอ, ๗๙๖, ๘๐๑; -เจริญสมาธิตามหลัก

อิทธิบาท, ๗๙๕–๘๐๒; -ใช้อิทธิบาทและอิทธิบาท, ๑๐๑๑; -
ตรัสรู้อิทธิบาท, ๔๖๑; -ตัวอยางปลุกอิทธิบาทในหองเรียน/

ปลุกเองดวยโยนิโสมนสิการ, ๘๐๐; -ทั้ง ๔ ขอเก้ือกูลกัน, 
๗๙๙; -เปนมัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -มรรคมีองค์ ๘ 
เป ็นปฏิปทาสู ่อ ิทธิบาทภาวนา/อิทธิบาทพลอยเจริญ
บริบูรณ์เพราะเจริญมรรค, ๘๐๒, ๘๔๑; -เรียกวาอธิบดีและ
อธิปไตย, ๗๙๙ 

อิทธิบาทภาวนา, ๘๐๑–๘๐๒ 
อิทธิปลิโพธ, ๙๔๙ 
อิทธิปาฏิหาริย, ๑๖๗, ๔๕๙, ๔๙๕, ๗๙๐, ๗๙๔, ๙๔๑–๙๕๒, 

๙๕๘–๙๗๐, ดู เทวดา,อํานาจดลบันดาล,อิทธิ; - ควรมีทาที
และปฏิบัติอยางไร, ๙๕๙–๙๖๒, ๙๖๕; -จุดติดตัน, ๙๕๑–
๙๕๒; -บําเพ็ญสมาธิเพื่ออิทธิปาฏิหาริย=ผิด, ๗๙๒; -เปน
โทษไดแกปุถุชน/เปนปลิโพธของวิปสสนา/ผิดหลักการ

ของพุทธศาสนาหลายแง, ๙๔๘–๙๕๑; -พระพุทธเจาและ
พระสาวกใชหรือปฏิบัติอยางไร, ๙๕๐–๙๕๑; -มีจริงหรือไม, 
๙๔๑; -เรื่องที่มีมาในคัมภีร, ๙๖๖; -หามภิกษุแสดงแก

ชาวบาน, ๙๒๕, ๙๔๘, ๙๖๓, ๙๖๖ 
อิทธิพล, ๖๒๔, ๖๖๔, ๗๕๗, ๗๗๑, ๘๖๖, ๘๖๘, ๘๗๗, ๑๐๐๘, 

๘๖๐–๘๖๑; -ของคานิยมของสังคม, ๖๙๑–๖๙๓; -ของจิต
กับกายตอกัน, ๗๘๙; -ของปจจัยทางสังคม, ๕๖๕, ๕๘๒–
๕๘๓; -ของมนุษยสมัยปจจุบัน, ๙๑๑ 

อิทธิมทะ: -*, ๙๔๙ 
อิทธิฤทธิ์, ๙๖๕ 
อิทธิวิธา,อิทธิวิธิ, ๔๕๔, ๔๕๗, ๗๙๐, ๘๒๓, ๙๔๔–๙๔๗, ดูอิทธิ

,ฤทธ์ิ; -*, ๔๕๒; -ฤทธิ์มี๒ประเภท, ๙๔๗ 
อิทัปปัจจยตา, ๑๕๒, ๑๕๔, ๔๓๓, ๖๒๘, ๖๖๓, ๘๕๐, ดู 

ปฏิจจสมุปบาท, ดู  ปฏิจจสมุปบาท 
อินทร,พระ, ๔๒๑, ๙๖๗, ดู เทวดา,อิทธิปาฏิหาริย; -กลัวมาร, 

๙๕๗; -ตัวอยางทํานายไมตรง, ๙๕๖; -ตัวเองก็ยังแย, ๙๕๕; 

๑๓๒๔  พุทธธรรม 

 

อาสันนกรรม, ๓๒๔ 
อาสา: -*, ๙๘๑ 
อาเสวนะ(เสพคุน), ๔๖, ๕๙๘ 
อาหาร, ๒๖, ๑๔๐, ๑๔๘, ๑๔๙, ๑๕๑, ๔๗๒, ๕๗๒, ๖๓๕, 

๖๕๔, ๖๘๐, ๗๒๑, ๗๓๗, ๗๔๙, ๙๓๖, ๑๐๕๖, ๑๐๖๘, 
๙๙๖–๑๐๐๓, ดู บิณฑบาต,โภชเนมัตตัญุตา,ปจจัย 4; -*, 
๘๗, ๒๔๐, ๖๒๖, ๙๖๘; -การกินอาหารแบบท่ีมิใชเพื่อหลอ
เล้ียงรางกาย, ๑๐๖๘; -ความขาดแคลนเปนเหตุใหเจโต

วิมุตติเสื่อมได, ๔๓๙; -จิตใจดีตองการอาหารนอยลง, 
๗๙๒; -เดียรถีย์บัญญัติความสงัดกิเลสเพราะอาหาร, ๖๗๘; 
-ตัวอยางคุณคาแท เ ทียม/รูประมาณคือบริโภคดวย

พิจารณาคุณคาแทเทียม, ๖๔๙–๖๕๐; -ทาทีตออาหาร/

ความเผ่ือแผแบงปน สันโดษและเคารพในอาหาร, ๗๕๒, 
๘๓๘; -ทาทีตออาหาร/ความเผ่ือแผแบงปน สันโดษและ

เคารพในอาหาร(อ), ๗๒๑; -ธรรมเปนอาหารแกกัน

ตามลําดับถึงวิชชาวิมุตติ/อาหารของอวิชชา, ๕๒๑–๕๒๓; -
ธรรมเปนอาหารแกกันตามลําดับถึงวิชชาวิมุตติ/อาหารของ

อวิชชา(อ), ๑๐๐๑; -ในอนาคต ภิกษุจะเห็นแก่อาหารอร่อย, 
๖๖๒; -พิจารณาความเปนปฏิกูลในอาหาร(กรรมฐานอยาง

หน่ึง), ๘๐๙; -ภิกษุขออาหารไดหรือไม/ทางไดอาหารท่ี

บริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์, ๗๓๗, ๗๕๓; -โยนิโสมนสิการเปน
อาหารหลอเลี้ยงสติ, ๖๒๘–๖๒๙; -ศรัทธาเป็นอาหาร
หล่อเลี้ยงโยนิโสมนสิการ, ๖๒๘; -เหนือเทวดาเชนรู

อาหารของเทวดา(อ), ๙๕๗; -อดอาหารบ้าง ฉันน้อยบ้าง 
ไม่ตรัสรู้ ทรงเปล่ียนมาฉันอาหารให้กําลังก่อนตรัสรู,้ ๔๕๓, 
๑๐๖๔; -อดอาหารบาง ฉันนอยบาง ไมตรัสรู ทรงเปล่ียน

มาฉันอาหารใหกําลังกอนตรัสรู(อ), ๔๕๓; -อโยนิโสมนสิ

การเปนอาหารหลอเล้ียงอกุศลธรรม, ๖๒๖; -อาหารของ

ความสุขของพระโสดาบัน, ๘๙๕; -อาหารของนิวรณ์และ
โพชฌงค,์ ๖๒๒, ๘๓๗–๘๓๘; -อาหารของปญญา(อ), ๗๐๔; 
-อาหารพร่ังพรอมหรือขาดแคลนมีผลกระทบตอการปฏิบัติ

ธรรม/ควรคํานึงแลวไมประมาทเรงเพียร, ๖๕๙–๖๖๐; -

อาหารม้ือเดียว. ดู ฉันม้ือเดียว; -อาหารสัปปายะ, ๘๑๑ 
อาหาร 4: -*, ๓๓๑ 
อาหารฏฺฐิติกา, ๗๔๙ 
อาหารปริเยฏฐิทุกข, ๘๗ 
อาหาเร ปฏิกูลสัญญา, ๘๐๙, ๘๑๐–๘๑๒ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา, ๘๔๔ 
อํานาจ, ๑๑๕, ๑๒๔, ๕๒๙, ๕๗๓, ๖๓๘, ๗๕๐, ๑๐๓๙, ๑๐๖๐; 

-การตกอยูในอํานาจของความคิดปรุงแตง, ๗๗๖; -คติการ
เกิดขึ้นแหงอํานาจ(อ), ๗๕๕; -ทาทีตออํานาจ, ๗๕๖; -พระ
อรหันตมีอํานาจเหนือจิต, ๓๗๓, ๓๙๙; -อํานาจกิเลสตัณหา 

อารมณ ปญญา, ๖๕๗–๖๕๘ 
อํานาจดลบันดาล / อํ านาจวิ เศษภายนอก /อํ านาจเหนือ

ธรรมชาติ/อํานาจเรนลับ, ๘๖๙, ๘๗๖, ๙๐๖, ๙๑๔, ๙๕๓, 
๙๕๕, ๙๖๒, ๙๖๗, ๙๗๑, ดู อิทธิปาฏิหาริย,เทวดา,ออน

วอน; -ถามั่นในคุณพระรัตนตรัยแลว จะไมหวังพ่ึงอํานาจ

ดลบันดาล, ๘๖๘–๘๖๙; -พระพุทธเจาไมทรงอางอํานาจ

เหนือธรรมชาติมายืนยันคําสอน, ๕๙๔ 
อําเภอ(พระจะมาออ), ๖๖๑–๖๖๒ 
อํามาตย์, ๖๗๗ 
อิงอาศัย, ๑๒๒, ๑๒๘ 
อิงอาศัย(ในสติปฏฐาน), ๗๗๔, ๗๖๙–๗๗๑ 
อิจฉา: -*, ๙๘๑ 
อิจฉาริษยา, ๑๐๑๑, ๑๐๓๖, ๑๐๓๓–๑๐๓๔ 
อิจฉิตาลาภ, ๘๖; -*, ๘๗ 
อิฏฐารมณ, ๒๗๕, ๓๗๓, ๘๙๑, ๙๐๗; -*, ๘๗ 
อิณบริโภค, ๔๐๘ 
อิตถินทรีย, ๒๖; -*, ๓๔ 
อิตถีภาวะ, ๔๑ 
อิติกิรา, ๕๙๒ 
อิทธานุภาพ: -*, ๙๖๔ 
อิทธิ, ๗๙๙, ๙๕๑, ๘๐๒–๘๐๔, ดู อิทธิบาท,อิทธิปาฏิหาริย

,ฤทธ์ิ; -ความหมาย, ๗๙๙, ๙๕๑, ๘๐๒–๘๐๔; -เปนปลิโพธ, 
๘๐๗; -อิทธิ 10 ประเภท(อ), ๘๐๔ 

อิทธิบาท 4, ๔๑๒, ๔๖๙; - กัตตุกัมยตาฉันทะ/แหลงของฉันทะ
ที่เปนแรงจูงใจ, ๙๘๒–๙๘๔; -*, ๔๖๕ 

อิทธิบาท4, ๘๒๗; -*, ๘๔๒; -กัตตุกัมยตาฉันทะ/แหลงของ

ฉันทะที่เปนแรงจูงใจ, ๙๙๖; -ความหมายและหัวขอ, ๗๙๙, 
๘๐๔; -เจริญสมาธิตามหลักอิทธบาท, ๗๙๘–๘๐๕; -ใช้อิทธิ
บาทและอิทธิบาท, ๑๐๑๔; -ตรัสรู้อิทธิบาท, ๔๖๓; -

ตัวอยางปลุกอิทธิบาทในหองเรียน/ปลุกเองดวยโยนิโส

มนสิการ, ๘๐๓; -ทั้ง 4 ขอเก้ือกูลกัน, ๘๐๒; -เปน

มัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๙; -มรรคมีองค์ 8 เป็นปฏิปทาสู่
อิทธิบาทภาวนา/อิทธิบาทพลอยเจริญบริบูรณ์เพราะเจริญ
มรรค, ๘๐๕, ๘๔๔; -เรียกวาอธิบดีและอธิปไตย, ๘๐๒ 

อิทธิบาทภาวนา, ๘๐๔–๘๐๕ 
อิทธิปลิโพธ, ๙๕๒ 
อิทธิปาฏิหาริย, ๑๖๘, ๔๖๑, ๔๙๗, ๗๙๓, ๗๙๗, ๙๔๔–๙๕๕, 

๙๖๑–๙๗๓, ดู เทวดา,อํานาจดลบันดาล,อิทธิ; - ควรมีทาที
และปฏิบัติอยางไร, ๙๖๒–๙๖๕, ๙๖๘; -จุดติดตัน, ๙๕๔–
๙๕๕; -บําเพ็ญสมาธิเพื่ออิทธิปาฏิหาริย=ผิด, ๗๙๕; -เปน
โทษไดแกปุถุชน/เปนปลิโพธของวิปสสนา/ผิดหลักการ

ของพุทธศาสนาหลายแง, ๙๕๑–๙๕๔; -พระพุทธเจาและ
พระสาวกใชหรือปฏิบัติอยางไร, ๙๕๓–๙๕๔; -มีจริงหรือไม
, ๙๔๔; -เร่ืองที่มีมาในคัมภีร, ๙๖๙; -หามภิกษุแสดงแก

ชาวบาน, ๙๒๘, ๙๕๑, ๙๖๖, ๙๖๙ 
อิทธิพล, ๖๒๗, ๖๖๗, ๗๖๐, ๗๗๔, ๘๖๙, ๘๗๑, ๘๘๑, ๑๐๑๑, 

๘๖๓–๘๖๔; -ของคานิยมของสังคม, ๖๙๔–๖๙๖; -ของจิต
กับกายตอกัน, ๗๙๒; -ของปจจัยทางสังคม, ๕๖๗, ๕๘๔–
๕๘๕; -ของมนุษยสมัยปจจุบัน, ๙๑๔ 

อิทธิมทะ: -*, ๙๕๒ 



 
ดัชนี  ๑๓๒๕ 

-บางคร้ังก็ประมาทในทิพยสมบัติพระตองเตือน, ๙๕๕; -

เปนเทวดาที่คอยชวยมนุษย/ตัวอยาง, ๙๕๘, ๙๖๘ 
อินทรีย, ๗๘, ๘๕ 
อินทรีย(๕), ๒๗๐, ๔๑๐, ๔๖๗, ๕๓๐, ๕๓๘, ๕๕๖, ๖๔๕, ๗๕๙, 

๗๗๕, ๗๘๐, ๗๙๙, ๘๒๔; - อินทรียกําหนดระดับของ
อริยบุคคลจนถึงปุถุชน/คนในชุมชนอารยะมีอินทรียแก

กลาไมเทากัน, ๙๕๙–๙๖๑; -*, ๔๖๓, ๕๘๗, ๖๔๓, ๗๕๗, 
๘๓๙, ๙๐๐, ๙๐๑; -ตรัสรู้อินทรีย์๕, ๔๖๑; -ตองปรับให
เสมอกัน(เวนแตสติ)/ปรับดวยโพชฌงค, ๘๓๐; -เปน

เครื่องวัดความพรอม การรูชารู เร็ว(ปฏิปทา ๔)/ความ

แตกตางระหวางบุคคล, ๘๔๐, ๘๒๘–๘๓๒; -เปน

มัชฌิมาปฏิปทา(อ), ๕๒๗; -พลอยเจริญบริบูรณ์เพราะเจริญ
มรรคมีองค์ ๘, ๘๔๑; -มีในฌาน, ๔๘๑; -สงผล

ตอเนื่องกัน, ๘๒๘–๘๓๑; -สมถะวิปสสนา=สมาธิ ปญญา
(อ), ๔๒๖; -หัวขอ ความหมายและหนาท่ี, ๘๒๘–๘๓๑; -
อินทรีย ๕จําเปนมากนอยกวากัน/ขอสําคัญที่สุดคือปญญา

, ๘๓๐–๘๓๒; -อินทรีย(๕)  จําเปนมากนอยกวากัน/ขอ

สําคัญที่สุดคือปญญา, ๖๐๒–๖๐๖; -อินทรีย์กําหนดระดับ
ของอริยบุคคลจนถึงปุถุชน/คนในชุมชนอารยะมีอินทรีย์
แก่กล้าไม่เท่ากัน, ๔๗๐, ๘๒๙; -อินทรียกําหนดระดับของ
อริยบุคคลจนถึงปุถุชน/คนในชุมชนอารยะมีอินทรียแกกลา

ไมเทากัน(อ), ๔๑๙, ๔๗๒, ๙๐๑; -อินทรียท่ีมีประโยชนทุก
กรณี(สติ), ๘๓๑ 

อินทรีย(๖), ๓๖, ๑๗๓, ๓๒๙, ๓๙๖, ๔๗๖, ๖๗๓, ๗๕๐, ๗๕๕, 
๗๗๒, ๘๘๘, ๘๙๖, ๙๒๙, ๙๔๖, ๑๐๒๗, ๑๐๓๐, ๑๐๖๒, 
๑๐๕๔–๑๐๕๕, ดู อายตนะ, ดูอายตนะ; -*, ๙๔๘; -เก่ียวกับ
นิพพาน ๒ อยาง, ๓๙๕; -ความหมายของการอบรม
อินทรีย์, ๕๔, ๓๗๑; -ความหมายของการอบรมอินทรีย(อ), 
๕๒๐; -ดูความเป็นพระอรหันต์ และโสดาบันที่ความรู้
อินทรีย์ ๖ ก็ได้, ๔๗๐; -ดูความเปนพระอรหันต และ

โสดาบันที่ความรูอินทรีย ๖ ก็ได(อ), ๔๗๒; -ตรัสรู้อินทรีย์
๖, ๔๖๑; -อินทรียบกพรอง สัญญาวิปริตตอสัมผัสทุกขวา
เปนสุข, ๑๐๓๒ 

อินทรียพัทธ, ๗๘ 
อินทรียภาวนา, ๕๘ 
อินทรียสังวร, ๕๗, ๕๑๙–๕๒๓; -*, ๙๙๘; -จัดเขาในศีลหรือ

สมาธิ, ๗๕๐; -จัดเขาในศีลหรือสมาธิ(อ), ๕๒๒, ๗๕๐ 
อินทรียสังวรศีล, ๔๗๖, ๗๕๐; -*, ๕๒๒ 
อ่ิมใจ. ดู ปต ิ
อิริย: -*, ๕๓๓ 
อิริยาบถ, ๓๙๖, ๗๖๕, ๘๑๗, ๘๓๕, ๑๐๕๔; -*, ๘๑๑; -เหตุใด

กําหนดอิริยาบถน่ังขัดสมาธิ(อ), ๘๑๗ 
อิศวร(พรหม), ๓๓๙ 
อิศวรกรณวาท,อิศวรนิรมิตวาท: -*, ๘๖๐ 
อิศวรนิรมิตวาท, ๑๐๓ 

อิสรภาพ, ๕๒๖, ๕๘๑, ๙๐๕, ๑๐๕๓, ๕๘๕–๕๘๗, ๕๙๙–๖๐๑, 
๗๑๖–๗๑๘, ดู อิสระ; -พระพุทธเจาประกาศอิสรภาพใหแก
มนุษยทามกลางความมีอยูของเทวดาและอิทธิปาฏิหาริย, 
๙๔๑ 

อิสระ, ๑๐๒, ๑๑๔, ๑๒๔, ๑๒๗, ๑๓๒, ๑๓๙, ๑๔๐, ๒๓๒, 
๓๗๖, ๓๘๒, ๓๙๘, ๕๐๐, ๕๐๑, ๕๑๗, ๕๒๖, ๕๓๔, ๕๔๖, 
๕๕๘, ๕๘๒, ๖๖๔, ๖๗๗, ๗๐๒, ๗๓๖, ๗๖๔, ๗๗๒, 
๗๘๕, ๗๙๓, ๗๙๗, ๘๓๙, ๘๕๐, ๘๖๒, ๘๖๓, ๘๖๘, ๙๐๘, 
๙๑๑, ๙๕๒, ๙๕๓, ๙๕๗, ๙๖๕, ๑๐๑๘, ๑๐๓๔, ๑๐๓๖, 
๑๐๔๗, ๑๐๕๘, ๑๐๖๐, ๙๔๙–๙๕๑, ๑๐๑๖–๑๐๑๗, 
๑๐๒๔–๑๐๒๖, ๑๐๔๘–๑๐๕๐, ๑๐๕๒–๑๐๕๕, ๕๓๘–
๕๓๙, ๖๓๒, ๖๗๙–๖๘๑, ๖๘๔–๖๘๗, ๗๐๓–๗๐๕, ๗๖๖–
๗๖๙, ๗๗๕–๗๗๖, ๘๖๕, ๘๗๖–๑๑๕๐, ดู หลุดพน,วิมุตติ
,นิสสรณะ,อิสรภาพ; - หวังพ่ึงเทวดาหรืออํานาจบันดาล

เปนการขัดหลักความหลุดพน/ตองเดินหนาพัฒนาตัวไปสู

ความเปนอิสระ, ๙๖๓–๙๖๔; -*, ๕๓๒, ๗๑๔, ๗๘๐, ๙๕๐; 
-กินใชทรัพยสมบัติ แตจิตใจเปนอิสระ, ๖๗๑; -ขั้นปรโตโฆ
สะยังไมเปนอิสระ, ๕๘๕; -ความเปนอิสระของผูสอนเปน

ส่ิงสําคัญ/ผูเปนอิสระจึงชวยคนอ่ืนได, ๕๗๘–๕๘๑; -ความ
เปนอิสระของพระพุทธเจา, ๕๘๐; -ความเปนอิสระทําใหเกิด
กรุณา, ๓๖๕, ๘๖๒, ๑๐๑๘; -ความมีจิตใจเปนอิสระดวย
ปญญา ดวยความหลุดพนหรือนิพพาน/จิตใจของพระ

อรหันต, ๒๘๒, ๓๖๕, ๓๙๗, ๔๙๑; -ผลการปฏิบัติสติปฏ
ฐานในแงความเปนอิสระ, ๗๗๑; -โยนิโสมนสิการเปนการ

เริ่มคิดเองอยางอิสระ, ๖๑๙; -ศรัทธาอาจเปนอุปสรรคตอ

ความหลุดพนเปนอิสระ, ๕๘๘; -สงฆเปนชุมชนอิสระ/

เพราะสงฆสมณะตองมีชีวิตจิตใจเปนอิสระจากระบบของ

สังคม, ๔๐๗, ๗๓๕, ๗๔๘, ๘๖๔, ๕๗๗–๕๗๘, ๕๗๙–
๕๘๐; -สอนโดยปลอยใหผูศึกษามีอิสรภาพในการใช

ปญญาดวยโยนิโสมนสิการ, ๕๘๒, ๕๘๕–๕๘๗; -ส่ิง

ปรากฏการณทั้งหลายไมเปนอิสระจากส่ิงอ่ืน ๆ, ๖๖๒; -หวัง
พึ่งเทวดาหรืออํานาจบันดาลเปนการขัดหลักความหลุดพน/

ตองเดินหนาพัฒนาตัวไปสูความเปนอิสระ, ๙๕๕ 
อิสราธิปัตย์, ๙๑๒ 
อิสสรนิมมานวาท,อิสสรกุตติวาท: -*, ๘๖๐ 
อิสสรนิมมานเหตุวาท, ๒๘๖ 
อิสสา, ๒๗, ๒๔๙, ๑๐๐๓ 
อิสสามัจฉริยะ: -*, ๑๐๐๓ 
อิสิภาษิต, ๒๗๒ 
อุกกาบาต: -(ถืออุกกาบาตขัดหลักกรรม), ๓๑๗ 
อุคคหนิมิต, ๘๑๑ 
อุคคหะ: -*, ๘๐๘ 
อุจจาระ, ๘๖; -*, ๘๗ 
อุจจาระปัสสาวะ, ๑๐๒๗, ๑๐๖๐ 



  ุ

อุจเฉททิฏฐิ, ๒๕, ๒๐๒, ๕๐๐, ๕๐๑, ๕๐๔, ๖๖๐, เทียบ สัส

สตทิฏฐ;ิ -*, ๑๗๒, ๑๗๗, ๑๙๔, ๑๙๖, ๑๙๗, ๘๙๖, ๙๘๗ 
อุจเฉททิฏฐิ,อุจเฉทวาท, ๑๐๐, ๑๐๓, ๑๐๔ 
อุจเฉทวาท(=อุจเฉททิฏฐิ), ๖๖๐, ๖๖๒, ๖๖๔, ๘๙๖; -*, ๔๙๙, 

๘๖๐ 
อุจเฉทะ, ๑๐๒, ๒๓๑ 
อุชุ, ๒๔๗ 
อุฏฐานสัมปทา, ๕๓๘, ๗๔๑, ๑๐๔๔ 
อุณหภูมิ, ๕๑๖ 
อุดมการณ, ๔๖, ๑๒๔, ๑๒๖, ๔๓๔, ๔๙๒, ๖๙๐, ๙๔๓ 
อุดมคต,ิ ๑๒๔, ๔๙๐, ๕๔๘, ๙๐๓, ๙๔๐; -นักอุดมคติตองมีสุข

ไรอามิสไวบาง มิฉะน้ันจะขาดหลักประกัน, ๑๐๕๙; -
ประโยชน์ของสมาธิที่เป็นอุดมคติของศาสนา, ๗๘๗; -สงฆ
เปนสังคมอุดมคติ(อ), ๘๖๔; -อุดมคติก็เปนเจโตวิมุตติ, 
๔๓๔; -อุดมคติเรื่องพระเจาจักรพรรด,ิ ๑๐๒๗ 

อุดมธรรม, ๓๙๘ 
อุดมบุรี(นิพพาน), ๓๓๖ 
อุดมบุรุษ, ๓๔๓ 
อุดมมงคล, ๗๔๖, ๙๖๕, ๕๖๗–๕๖๙ 
อุดมสภาวะ, ๒๘๑, ๑๐๐๔, ๑๐๐๘, ๑๐๑๓, ๑๐๑๘–๑๐๒๐ 
อุดมสมบูรณ(อุปมานิโรธ), ๘๕๘ 
อุตตมปญญา: -*, ๘๔๒ 
อุตริมนุษยธรรม, ๗๕๐; -พุทธบัญญัติหามอวดเพ่ือประโยชน

สวนรวม/ผลเสียจากการอวด, ๙๒๕, ๙๒๗ 
อุตสาหะ, ๕๒๓, ๕๔๗, ๕๙๕, ๗๕๔; -*, ๙๙๔; -ฉันทะนําสู

อุตสาหะ, ๙๘๐, ๙๘๘, ๑๐๐๖, ๑๐๒๐ 
อุตุ, ๘๖, ๑๘๑, ๘๗๖; -*, ๒๓๙; -เวทนาเกิดจากอุตุแปรปรวนก็

มี, ๒๘๗; -อุตุสัปปายะ(อ), ๘๑๑ 
อุตุนิยาม, ๑๖๒, ๒๓๖, ๒๓๗, ๒๔๒, ๘๗๖; -*, ๖๒, ๖๙๙ 
อุทธัจจกุกกุจจะ, ๒๔๙, ๒๖๓, ๘๙๕, ๑๐๔๖, ดู นิวรณ; -*, 

๖๑๙, ๗๖๕; -ความหมาย, ๗๘๔; -คูปรับของสุข, ๘๒๘; -
โทษและอุปมา, ๗๘๖; -แยกเปน ๒ อยาง, ๘๓๔–๘๓๕ 

อุทธัจจะ, ๒๒๗, ๓๒๒, ๔๔๖, ๔๔๘, ๖๔๕, ๗๘๔, ๘๓๐; -*, 
๔๗๓; -เปนอกุศลอยางเดียวที่ไมพาไปอบายภูมิ, ๓๒๒; -
อุทธัจจะดับที่เจโตวิมุตติ(อ), ๔๓๖ 

อุทธัจจะ เจตสิก, ๒๗ 
อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕, ๔๐๘, ๔๐๙ 
อุทธุมาตกะ: -*, ๘๐๕ 
อุทยตฺถคามิน:ี -*, ๘๙๕ 
อุทยพฺพยปฎิปฬนฎเน, ๗๘ 
อุทยัพพยญาณ,อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ, ๔๗๘ 
อุทยัพพยานุปสสนา, ๔๗๘ 
อุทยาน, ๓๙๖ 
อุทัย, ๕๑, ๓๓๐, ๖๑๙, ดู อาทิตย 

อุทิศ, ๔๙๐, ๕๒๗, ๕๘๐, ๗๓๐, ๗๔๓, ๗๔๘, ๗๘๗, ๖๕๖–
๖๕๗; -(สวนบุญแกเทวดา), ๙๖๒–๙๖๕ 

อุเทศ, ๗๕๘ 
อุนใจ,ความ(ของผูมีจิตปราศเวร), ๕๙๑ 
อุบล, ๕๘๑, ๙๗๐ 
อุบัติ, ๓๓๙, ๔๔๒, ๔๖๒, ๘๒๓, ๘๕๑, ดู จุตูปปาตญาณ 

เทียบ จุต ิ
อุบัติเหตุ, ๗๒๖, ๗๘๙ 
อุบาย, ๒๐๑, ๕๖๕, ๖๒๑, ๘๐๔, ๑๐๑๒, ๗๗๖–๗๗๘; -วิธีคิด

แบบอุบายปลุกเราคุณธรรม, ๖๔๗–๖๕๓ 
อุบายมนสิการ, ๖๒๑, ๖๕๒–๖๕๓ 
อุบายวิธี, ๕๑๖, ๕๔๘, ๗๗๗, ๘๕๘ 
อุบาสก, ๕, ๔๖๓, ๕๓๓, ๖๐๒, ๖๗๔, ๙๓๐, ๑๐๓๓; -*, ๗๒๓, 

๘๙๔, ๙๑๐; -ความหมายของอุบาสก, ๙๐๐; -คุณสมบัติ, 
๙๖๐; -สรณคมนเปนเครื่องหมาย, ๖๘๒; -อุบาสกหลุดพ้น
แล้วไม่ต่างกับภิกษุ, ๔๘๘; -อุบาสกอุบาสิกามีศีล ๕ ชื่อวามี

ศีล, ๕๖๐, ๙๑๘ 
อุบาสกธรรม(๕): -*, ๙๑๐, ๙๑๘ 
อุบาสิกา, ๔๖๓, ๕๓๓, ๖๗๐, ๖๗๔, ๖๘๒, ๘๙๓, ๙๑๘, ๙๓๐ 
อุเบกขา, ๒๖, ๑๓๒, ๑๓๔, ๔๑๒, ๖๕๐, ๘๐๖, ๘๕๑, ดู พรหม

วิหาร,อัปปมัญญา,ฌาน; -*, ๑๔, ๓๑, ๖๑๙, ๗๐๓, ๗๖๖; -
ความหมายเปนตน(ในฐานะโพชฌงค/องคฌาน), ๘๒๕–
๘๒๗, ๘๓๒–๘๓๘; -จริตท่ีเหมาะบําเพ็ญอุเบกขา และ

สมาธิที่จะสําเร็จได, ๘๐๗–๘๐๙; -ตรงกับเนกขัมมะ(อ), 
๗๐๖; -ในการฝกอบรมเด็ก, ๗๐๐; -ในฐานะองคฌาน, 
๔๒๔, ๔๔๑, ๔๕๒, ๔๕๕, ๔๘๑, ๗๗๙, ๗๘๑, ๘๒๑, 
๑๐๒๕, ๑๐๔๗, ๑๐๖๗; -ในฐานะองคฌาน(อ), ๔๔๔; -ระวัง
อยาสับสนอุเบกขาตัตรมัชฌัตตตากับอุเบกขาเวทนา(อ), 
๑๔, ๘๒๗; -เหตุเขาใจเขว, ๕๓๒; -อุเบกขาก็มุงประสงค

ประโยชนแกสัตวทั้งหลาย(อ), ๑๐๐๔; -อุเบกขาของผู้หลุด
พ้นแล้ว, ๓๙๓; -อุเบกขาในฌานตน ๆ ก็มีแตไมเดน 

ตอเมื่อเขาคูกับอุเบกขาเวทนาจึงเดนชัด, ๘๒๗ 
อุเบกขาจิต, ๔๓๔ 
อุเบกขาเจโตวิมุตติ, ๔๓๔, ๔๔๓; -*, ๗๐๖ 
อุเบกขาเวทนา: -*, ๘๒๗ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค(ควรเจริญหรือไมเวลาใด), ๘๓๖–๘๓๘ 
อุเบกขาสุข, ๑๐๖๗ 
อุโบสถ, ๑๔๘ 
อุโบสถ(ของคฤหัสถ), ๕๔๐, ๘๘๒, ๙๑๘; -*, ๗๔๕, ๘๖๕ 
อุโบสถ(ของภิกษุสงฆ), ๙๓๐–๙๓๑; -*, ๙๒๕ 
อุปกรณ, ๕๖๕, ๖๖๕, ๗๕๒, ๘๐๔, ๕๕๓–๕๕๔; -ทรัพยเปน

อุปกรณ, ๗๓๖, ๗๕๑–๗๕๓; -มรรคในฐานะอุปกรณ, ๕๑๖, 
๕๓๑; -ศรัทธาเปนอุปกรณหรืออุปสรรค, ๕๙๘–๖๐๑ 

อุปการะ, ๕๓๑, ๕๗๖, ๖๕๒, ๘๓๕; -จักร ๔ เปนธรรมมี

อุปการะมาก(อ), ๕๖๗; -ชาวบ้านกับพระสงฆ์ต่างมีอุปการะ

๑๓๒๖  พุทธธรรม 

 

อุจจาระ, ๘๖; -*, ๘๗ 
อุจจาระปัสสาวะ, ๑๐๓๒, ๑๐๖๔ 
อุจเฉททิฎฐิ, ๕๐๒ 
อุจเฉททิฏฐิ, ๒๐๓, ๕๐๓, ๕๐๖, ๖๖๓, เทียบ สัสสตทิฏฐิ; -*, 

๑๙๕, ๑๙๘, ๘๙๙, ๙๙๐ 
อุจเฉททิฏฐิ,อุจเฉทวาท, ๑๐๑, ๑๐๓, ๑๐๔ 
อุจเฉททิฐ,ิ ๒๕; -*, ๑๗๓, ๑๗๘, ๑๙๗ 
อุจเฉทวาท(=อุจเฉททิฏฐิ), ๖๖๓, ๖๖๕, ๖๖๗, ๘๙๙; -*, ๕๐๑, 

๘๖๓ 
อุจเฉทะ, ๑๐๒, ๒๓๒ 
อุชุ, ๒๔๘ 
อุฏฐานสัมปทา, ๕๔๐, ๗๔๔, ๑๐๔๙ 
อุณหภูมิ, ๕๑๘ 
อุดมการณ, ๔๖, ๑๒๕, ๑๒๗, ๔๓๖, ๔๙๔, ๖๙๓, ๙๔๖ 
อุดมคติ, ๑๒๕, ๔๙๒, ๕๕๐, ๙๐๖, ๙๔๓; -นักอุดมคติตองมีสุข

ไรอามิสไวบาง มิฉะน้ันจะขาดหลักประกัน, ๑๐๖๔; -
ประโยชน์ของสมาธิที่เป็นอุดมคติของศาสนา, ๗๙๐; -สงฆ
เปนสังคมอุดมคติ(อ), ๘๖๗; -อุดมคติก็เปนเจโตวิมุตติ, 
๔๓๖; -อุดมคติเรื่องพระเจาจักรพรรดิ, ๑๐๓๒ 

อุดมธรรม, ๔๐๐ 
อุดมบุรี(นิพพาน), ๓๓๘ 
อุดมบุรุษ, ๓๔๕ 
อุดมมงคล, ๗๔๙, ๙๖๘, ๕๗๐–๕๗๑ 
อุดมสภาวะ, ๒๘๓, ๑๐๐๗, ๑๐๑๑, ๑๐๑๖, ๑๐๒๑–๑๐๒๔ 
อุดมสมบูรณ(อุปมานิโรธ), ๘๖๑ 
อุตตมปญญา: -*, ๘๔๕ 
อุตริมนุษยธรรม, ๗๕๓; -พุทธบัญญัติหามอวดเพื่อประโยชน

สวนรวม/ผลเสียจากการอวด, ๙๒๘, ๙๓๐ 
อุตสาหะ, ๕๒๕, ๕๔๙, ๕๙๘, ๗๕๗; -*, ๙๙๗; -ฉันทะนําสู

อุตสาหะ, ๙๘๓, ๙๙๑, ๑๐๐๙, ๑๐๒๔ 
อุตุ, ๘๖, ๑๘๒, ๘๗๙; -*, ๒๔๐; -เวทนาเกิดจากอุตุแปรปรวนก็

มี, ๒๘๙; -อุตุสัปปายะ(อ), ๘๑๔ 
อุตุนิยาม, ๑๖๓, ๒๓๗, ๒๓๘, ๒๔๓, ๘๗๙; -*, ๖๒, ๗๐๒ 
อุทธัจจกุกกุจจะ, ๒๕๐, ๒๖๔, ๑๐๕๑, ดู นิวรณ; -*, ๖๒๒, 

๗๖๘; -ความหมาย, ๗๘๗; -คูปรับของสุข, ๘๓๑; -โทษและ
อุปมา, ๗๘๙; -แยกเปน 2 อยาง, ๘๓๗–๘๓๘ 

อุทธัจจะ, ๒๒๘, ๓๒๔, ๔๔๘, ๔๕๐, ๖๔๘, ๗๘๗, ๘๓๓; -*, 
๔๗๕; -เปนอกุศลอยางเดียวที่ไมพาไปอบายภูมิ, ๓๒๔; -

อุทธัจจะดับที่เจโตวิมุตติ(อ), ๔๓๘ 
อุทธัจจะกุกกุจจะ, ๘๙๘ 
อุทธัจจะเจตสิก, ๒๗ 
อุทธัมภาคิยสังโยชน 5, ๔๑๐, ๔๑๑ 
อุทธุมาตกะ: -*, ๘๐๘ 
อุทยตฺถคามินิยา: -*, ๘๙๘ 
อุทยพฺพยปฎิปฬนฎเน, ๗๘ 
อุทยัพพยญาณ,อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ, ๔๘๐ 

อุทยัพพยานุปสสนา, ๔๘๐ 
อุทยาน, ๓๙๘ 
อุทัย, ๕๑, ๓๓๒, ๖๒๒, ดู อาทิตย 
อุทิศ, ๔๙๒, ๕๒๙, ๕๘๒, ๗๓๓, ๗๔๖, ๗๕๑, ๗๙๐, ๖๕๙–

๖๖๐; -(สวนบุญแกเทวดา), ๙๖๕–๙๖๘ 
อุเทศ, ๗๖๑ 
อุนใจ,ความ(ของผูมีจิตปราศเวร), ๕๙๓ 
อุบล, ๕๘๓, ๙๗๓ 
อุบัติ, ๓๔๑, ๔๔๔, ๔๖๔, ๘๒๖, ๘๕๔, ดูจุตูปปาตญาณ เทียบ 

จุต ิ
อุบัติเหตุ, ๗๒๙, ๗๙๒ 
อุบาย, ๒๐๒, ๕๖๗, ๖๒๔, ๘๐๗, ๑๐๑๕, ๗๗๙–๗๘๑; -วิธีคิด

แบบอุบายปลุกเราคุณธรรม, ๖๕๐–๖๕๖ 
อุบายมนสิการ, ๖๒๔, ๖๕๕–๖๕๖ 
อุบายวิธี, ๕๑๘, ๕๕๐, ๗๘๐, ๘๖๑ 
อุบาสก, ๕, ๔๖๕, ๕๓๕, ๖๐๕, ๖๗๗, ๙๓๓, ๑๐๓๘; -*, ๗๒๖, 

๘๙๗, ๙๑๓; -ความหมายของอุบาสก, ๙๐๓; -คุณสมบัติ, 
๙๖๓; -สรณคมนเปนเครื่องหมาย, ๖๘๕; -อุบาสกหลุดพ้น
แล้วไม่ต่างกับภิกษุ, ๔๙๐; -อุบาสกอุบาสิกามีศีล 5 ชื่อวามี
ศีล, ๕๖๒, ๙๒๑ 

อุบาสกธรรม(5): -*, ๙๑๓, ๙๒๑ 
อุบาสิกา, ๔๖๕, ๕๓๕, ๖๗๓, ๖๗๗, ๖๘๕, ๘๙๖, ๙๒๑, ๙๓๓ 
อุเบกขา, ๒๖, ๑๓๓, ๑๓๕, ๔๑๔, ๖๕๓, ๘๐๙, ๘๕๔, ดู พรหม

วิหาร,อัปปมัญญา,ฌาน; -*, ๑๔, ๓๑, ๖๒๒, ๗๐๖, ๗๖๙; -
ความหมายเปนตน(ในฐานะโพชฌงค/องคฌาน), ๘๒๘–
๘๓๐, ๘๓๕–๘๔๑; -จริตที่เหมาะบําเพ็ญอุเบกขา และ

สมาธิที่จะสําเร็จได, ๘๑๐–๘๑๒; -ตรงกับเนกขัมมะ(อ), 
๗๐๙; -ในการฝกอบรมเด็ก, ๗๐๓; -ในฐานะองคฌาน, 
๔๒๖, ๔๔๓, ๔๕๔, ๔๕๗, ๔๘๓, ๗๘๒, ๗๘๔, ๘๒๔, 
๑๐๓๐, ๑๐๕๒, ๑๐๗๒; -ในฐานะองคฌาน(อ), ๔๔๖; -ระวัง
อยาสับสนอุเบกขาตัตรมัชฌัตตตากับอุเบกขาเวทนา(อ), 
๘๓๐; -ระวังอยาสับสนอุเบกขาตัตรมัชฌัตตตากับอุเบกขา

เวทนา(อ.), ๑๔; -เหตุเขาใจเขว, ๕๓๔; -อุเบกขาก็มุง

ประสงคประโยชนแกสัตวทั้งหลาย(อ), ๑๐๐๗; -อุเบกขา
ของผู้หลุดพ้นแล้ว, ๓๙๕; -อุเบกขาในฌานตน ๆ ก็มีแตไม

เดน ตอเมื่อเขาคูกับอุเบกขาเวทนาจึงเดนชัด, ๘๓๐ 
อุเบกขาจิต, ๔๓๖ 
อุเบกขาเจโตวิมุตติ, ๔๓๖, ๔๔๕; -*, ๗๐๙ 
อุเบกขาเวทนา: -*, ๘๓๐ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค(ควรเจริญหรือไมเวลาใด), ๘๓๙–๘๔๑ 
อุเบกขาสุข, ๑๐๗๒ 
อุโบสถ, ๑๔๙ 
อุโบสถ(ของคฤหัสถ), ๕๔๒, ๘๘๕, ๙๒๑; -*, ๗๔๘, ๘๖๘ 
อุโบสถ(ของภิกษุสงฆ), ๙๓๓–๙๓๔; -*, ๙๒๘ 



 
ดัชนี  ๑๓๒๗ 

มากแก่กันและกัน, ๕๗๗; -ธรรมมีอุปการะมาก๙, ๖๒๑; -
บูชาอุปการะของพระศาสดาดวยการปฏิบัติ, ๘๓๕; -ปญญา
วุฒิธรรมเปนธรรมมีอุปการะมาก(อ), ๙๐๒; -สติมีอุปการะ
มาก, ๖๒๕; -อัปปมาทธรรมมีอุปการะมากในการให้มรรค
เกิด, ๗๖๑ 

อุปกิเลส, ๔๕๑, ๘๓๓, ๘๙๕; -*, ๘๙๑, ๙๒๐; -นิวรณ์เป็น
อุปกิเลส, ๗๘๓, ๗๘๖; -อุปกิเลสของวิปสสนา, ๔๙๖, ดู 

วิปสสนูปกิเลส 
อุปฆาตกกรรม, ๓๒๑ 
อุปจยะ, ๒๖, ๔๑; -*, ๓๔ 
อุปจาร, ๔๘๒, ๘๑๑, ๑๐๖๗; -*, ๘๔๒ 
อุปจารกรรมฐาน: -*, ๔๔๙ 
อุปจารฌาน: -*, ๔๔๙ 
อุปจารภาวนา, ๘๑๑ 
อุปจารสมาธิ, ๔๔๖, ๔๔๙, ๔๗๖, ๔๘๔, ๘๑๑, ๘๔๑, ๗๘๐–

๗๘๓; -*, ๗๖๖; -กับปญญาที่เรียกวาอภิญญา(อ), ๘๔๒; -
การเกิดของอุปจารสมาธิ, ๘๒๐; -ความหมาย, ๗๘๐; -
เปนขั้นสูงสุดของกามาวจรสมาธิ, ๘๑๑; -เปนวิขัมภนวิมุตติ, 
๔๓๘; -เปนสมาธิขณะท่ีละนิวรณได, ๕๖๐; -เปนสมาธิ

ขณะที่ละนิวรณได(อ), ๗๘๑; -มีองค ๔-๕ และลักษณะท่ี

เทียบกับอัปปนา(อ), ๘๒๖; -อานิสงส, ๗๙๑ 
อุปฐาก: -*, ๓๖๘ 
อุปถัมภ, ๗๓๒; -*, ๖๔๒; -หลักปฏิบัติในการที่คฤหัสถจะ

อุปถัมภบํารุงพระภิกษ,ุ ๙๒๖, ๙๒๙ 
อุปธิ, ๑๕๓, ๘๕๓, ๙๔๗ 
อุปธิสุข, ๙๐๖, ๑๐๕๖, ๑๐๖๗ 
อุปนิษัท, ๓ 
อุปนิสัย, ๔๕๖, ๕๖๖, ๖๕๒, ๖๖๔, ๘๓๘ 
อุปปริกขา: -*, ๖๒๑, ๖๓๐ 
อุปปชชเวทนียกรรม, ๓๒๑ 
อุปปตติภพ, ๑๗๒, ๑๗๙, ๑๘๔, ๑๘๙; -*, ๑๘๒ 
อุปปตติภพ(=ขันธ๕), ๑๗๓ 
อุปปาติกะ. ดูโอปปาติกะ 
อุปปาทกมนสิการ: -*, ๖๒๒ 
อุปปฬกกรรม, ๓๒๑ 
อุปมา: - นิพพานดังคนไมมีที่คันท่ีจะตองเกา, ๑๐๓๒–๑๐๓๓; 

- ลุนิพพานดุจหลุดจากที่ขังไมติดสุขในนั้น, ๑๐๕๒–
๑๐๕๔; -กามสุขดังไฟมีเชื้อเปลวไมสดใส, ๑๐๓๔; -กายถูก
โรครุมเร้า เปราะเหมือนฟองไข่, ๗๗๒; -การชําระกิเลสขั้น
สุดท้ายของอนาคามีดังอบผ้าซักแล้วให้หมดกลิ่น, ๔๗๔; -
การตรัสรู้อริยสัจตามสัมมาทิฏฐิ ดังอาทิตย์ตามแสงอรุณ, 
๖๘๘; -การทํากิจของสติ โยนิโสมนสิการและปญญาเปรียบ

กับกิจกรรมตาง ๆ ในการพายเรือเก็บผัก, ๗๗๘; -กําลัง

สมาธิใหพนกิเลสระงับชั่วคราว เหมือนเอาหินทับหญา, 
๘๒๒; -กําหนดรูทุกขเหมือนแพทยตรวจโรค, ๖๓๕; -

กําหนดลมหายใจอาศัยการนับ เหมือนเรือในนํ้าเชี่ยวอาศัย

ถอ, ๘๑๙; -กินใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนกับมะเดื่อ, ๗๔๑, ๑๐๔๔; 
-กินอาหารดังจําใจกินเนื้อลูก(อ), ๗๑๘; -กินอิ่มกายหนักดัง
ถั่วหมัก, ๖๔๙; -เกิดเปนคนไดแสนยาก ดังใหเตาโผลตรง

บวงนอยกลางสมุทร(อ), ๗๑๔; -ขันธหาประชุมกันเรียกวา
คน เหมือนสวนประกอบรวมกันเรียกวารถ, ๖๒๙–๖๓๐; -
ขันธ์ห้าไร้แก่นสารดังฟองนํ้าเป็นต้น, ๖๓๐; -เข้ากันได้มี
สามัคคีเหมือนน้ํากับนํ้านม, ๗๕๘; -คติพระอรหันต์บัญญัติ
ไม่ได้ดังเปลวไฟช่างตีเหล็ก, ๕๑๐; -คนเขลาจะสร้างแต่
กลายเป็นทําลายประโยชน์ดังลิงเฝ้าสวน, ๖๔๐; -คนดีทั้ง

กายวาจาใจ เหมือนสระโบกขรณีที่รื่นรมณ, ๖๕๑; -คนดีมี
ทรัพย์ เหมือนสระนํ้าที่ชุมชนได้ใช้ แต่คนชั่วมั่งมี เหมือน
สระนํ้าในถิ่นอมนุษย์, ๗๓๘; -คนดีมีทรัพย์ เหมือนสระ
นํ้าที่ชุมชนได้ใช้ แต่คนชั่วมั่งมี เหมือนสระนํ้าในถิ่น
อมนุษย์(อ), ๗๕๒; -คนดีมีทรัพย์เหมือนนาดีเป็นแหล่ง
ข้าว, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -คนไมบรรลุบางคนพูดนาเชื่อกวาคน
บรรลุเหมือนครูภูมิศาสตรพูดเรื่องเมืองฝรั่ง, ๙๒๗; -คน

สามพวกปฏิบัติตอทรัพยดังคนตาบอดตาเดียวและตาดี, 
๗๓๖–๗๓๗; -คบคนชั่วหรือดี ดังห่อปลาเน่าหรือกฤษณา, 
๕๖๘; -ความเปนทางสายกลางดังยิงตรงสูเปา, ๕๒๖; -ความ
อยากเกิดแลว กระวนกระวายทุกขเหมือนยางที่เครียดเมื่อ

ถูกดึงยืดตึงออกไป, ๘๔๔–๘๔๕; -คําเรียกหรือบรรยาย

นิพพานโดยอุปมา, ๓๓๖; -คุณวิเศษของโสดาบันยิ่งใหญ่ดัง
เขาสิเนรุ, ๙๐๐; -จะใชโพชฌงคขอใดกับจิตเม่ือใดเหมือน

ดังจะโหมไฟหรือดับไฟ, ๘๓๖–๘๓๘; -จิตถูกนิวรณตาง ๆ 

ครอบงํา เหมือนภาชนะใสน้ําที่ขุนมัวดวยเหตุตาง ๆ, 
๗๘๕–๗๘๖; -จิตผ่องใสมองประโยชน์หรืออะไร ๆ ก็
เห็นชัดเหมือนนํ้าในเห็นกรวดปลา, ๕๔๑, ๕๕๕; -จิตผองใส
มองประโยชนหรืออะไร ๆ ก็เห็นชัดเหมือนน้ําในเห็นกรวด

ปลา(อ), ๗๘๖; -จิตสมาธิ กิเลสสงบดังน้ํานิ่ง ผงฝุน

ตกตะกอน, ๘๒๓; -จิตสมาธิเหมือนคนเดินเรียบบนเสน

ลวด(อ), ๗๘๒; -ญาติพวกพ้องมากดังหมู่ไม้มากไม่กลัวลม, 
๕๖๘; -ด้วยฤทธิ์เดินบนนํ้าเหมือนเดินบนดินเป็นต้น, 
๙๔๕; -ดูดวยสติปฏฐาน เหมือนคนดูละครหรือแพทยหรือ

นักวิทยาศาสตร ไมใชเหมือนผูพิพากษา, ๗๗๐; -ตถาคตไม
ติดโลกเหมือนบัวไมติดนํ้า, ๓๗๑, ๕๘๑, ๙๗๐; -ตถาคต
ลึกซึ้งดังมหาสมุทร, ๕๐๙; -ตนเองยังไม่อิสระ เหมือนจม
โคลนเลนเองจะช่วยคนอื่นได้อย่างไร, ๕๘๐; -ตัณหาเปน

สมุทัยดังตัวแสดงหนาโรงปฏิจจสมุปบาทเปนสมุทัยดัง

ละครทั้งโรง, ๖๓๕; -เติบใหญ่แต่กายก็เหมือนโคถึก, ๕๗๑; -
ทรงเปนผูคนพบทางเกาและชี้ทางให, ๙๐๘; -ทุกขของ
โสดาบันเหลือนอยดังน้ํามหาสมุทรแหง เปนตน, ๘๙๘–
๙๐๐; -ธรรมรับชวงกันสูจุดหมายดังยามรับชวงสูปลายทาง, 
๕๓๒; -ธรรมเหมือนแพสําหรับใช้ข้าม, ๕๓๑; -นิพพาน ๒ 

ดังขึ้นฝงไดและหายไข, ๓๘๙; -นิพพานดังคนไมมีท่ีคันที่



  ุ

จะตองเกา, ๓๗๖; -นิพพานดังประทีปนํ้ามันดับ, ๓๙๓; -
นิพพานดังยกหม้อร้อนลงจากเตา, ๓๙๒; -นิพพานดังหมด
ต้นไม้ไม่เหลือเงา, ๓๙๓; -นิโรธกับมรรคดังหลักกับวิธี

ปฏิบัติในการดับไฟและรักษาโรค, ๕๑๖; -นิวรณ์ทําให้จิตมัว
หมอง เหมือนทองมีสิ่งแปลกปน, ๗๘๖; -บัณฑิตดังห้วง
นํ้าใหญ่ไหลเงียบ คนพาลดังธารน้อยไหลดังสนั่น, ๕๗๑; -
บัณฑิตฝึกตนดังช่างถาก ช่างศรและคนไขนํ้า, ๕๗๑; -
บัณฑิตให้ทานบําเพ็ญเพื ่อนิพพานดังนทีไหลสู ่สาคร, 
๑๐๕๖; -ปญญาตางกับมนสิการเหมือนการจับกับการตัดใน
การเก่ียวขาว, ๖๒๓; -ปัญญาเป็นยอดโพธิธรรม ดัง
รอยเท้าช้าง, ๖๐๓; -ปญญาเปนยอดโพธิธรรม ดังรอยเทา

ชาง(อ), ๘๓๒; -ปญญาเปนยอดโพธิปกขิยธรรม ดังสีหราช

เปนยอดปวงดิรัจฉาน, ๘๓๒–๘๓๓; -ปญญาแรงเกิน

อินทรียอ่ืนไปเหมือนโรคเกิดจากยา, ๘๓๐; -ปัญญินทรีย์
เป็นยอดอินทรีย์ ดังยอดกูฏาคาร, ๘๓๒; -ปุถุชนไมรูจัก

นิพพานดังปลาไมรูจักบก, ๓๓๔; -พระพุทธเจ้าทั้งปวงตรัสรู้
โดยแนวธรรมเดียวกันดังเข้าเมืองโดยประตูเดียว, ๕๙๙; -
พระพุทธเจาเปนดังลูกไกตัวพี่, ๙๐๘; -พระไม่ดีเหมือนฟืน
เผาผีปลายไหม้ทั้งสองข้าง, ๑๐๖๒; -พระสงฆรับการบํารุง
ของประชาชนดังผ้ึงเก็บน้ําหวานไมไหดอกไมชอกช้ํา, ๔๐๗; 
-พระโสดาบันทําผิดแลวรีบสังวรดังเด็กออนถูกไฟรีบชักมือ, 
๘๘๓; -พระโสดาบันเหมือนแมโคท้ังกินหญาทั้งดูแลลูก, 
๘๘๔; -พระอนาคามียังไม่ถึงนิพพานดังถึงบ่อนํ้าแต่ยังเอา
นํ้าไม่ถึง, ๔๗๒; -พราหมณ์บัญญัติทรัพย์ประจําวรรณะ ดัง
เอาชิ้นเนื้อแขวนคอให้แก่คนขี่ไม่ต้องการ, ๔๘๙; -พหูสูตไม
บรรลุแตสอนเขา เหมือนตาบอดถือตะเกียง, ๕๘๒; -พึง

ขยันเก็บทรัพย เหมือนผ้ึงสรางรังหรือปลวกสรางจอม

ปลวก, ๗๒๙–๗๓๑; -พึงคิดชวยเหลือคนไรความคิด 

เหมือนคนกายดีชวยคนปวยไข, ๖๕๐–๖๕๑; -พึงดูแล
รายได้รายจ่ายเหมือนดูตราชั่ง, ๗๔๑, ๑๐๔๔; -พึงตามลม
หายใจเหมือนคนเล่ีอยไมรูการไปมาของเล่ือย, ๘๑๙; -พึง
เห็นคนชี้โทษดังบอกขุมทรัพย์, ๕๖๘; -เพียรแตพอดี

เหมือนขึงสายพิณไมตึงไมหยอน, ๗๕๖–๗๕๗; -โพชฌงค์
และนิวรณ์ต้องอาศัยอาหารคือโยนิโนมนสิการและอโยนิโส
มนสิการ ดังร่างกายต้องการอาหารสามัญ, ๖๑๙; -ภิกษุ

เห็นแกลาภอวดฤทธิ์ดังสตรีเผยของสงวนดวยเห็นแกเงิน, 
๙๒๖; -มรรค/โพชฌงค์ตามโยนิโสมนสิการ ดังอาทิตย์ตาม
แสงอรุณ, ๖๑๙; -มรรคตามกัลยาณมิตร ดังอาทิตย์ตาม
แสงอรุณ, ๕๒๙, ๕๖๖; -มรรคตามอัปปมาท ดังอาทิตย์
ตามแสงอรุณ, ๗๖๐; -มรรคสู่นิพพานดังแม่คงคาเบนสู่
สมุทร, ๕๒๘; -มีแต่ศรัทธาเหมือนมีตาข้างเดียว, ๖๐๑; -มี
ทรัพยไมใช เหมือนนกมัยหกะหวงผลไมตัวก็ไมไดกิน, 
๗๓๘; -มีอุปาทานจึงเกิดเหมือนไฟมีเชื้อจึงติดลุก(อ), ๕๐๙; 
-มูลสมาธิหรือขณิกสมาธิ เหมือนไฟนอยตนเพลิง, ๗๘๑; -
เมื่อใดควรเที่ยวไปผู้เดียวดังนอแรด, ๕๖๘; -ไม่รู ้จัก

นิพพานดังตาบอดไม่เห็นรูป, ๓๔๒; -ยึดถือส่วนใดของนาม
รูปเป็นตัวเรากําหนดไม่ได้ดังกลิ่นบัวมิใช่จากส่วนเฉพาะใด
ของดอก, ๔๗๓; -เร่ิมดวยสมาธิออน เหมือนคนเดินทางมี

กําลังนอย, ๗๙๔; -เริ่มฝกสมาธิไดที่สงัดชวย เหมือนเร่ิม

ฝกวายน้ําในท่ีลมสงบหรือมีอุปกรณชวย, ๘๑๗; -ละห้อย
หลังหวังอนาคตจะซูบซีดดังอ้อสดท่ีทิ้งไว้กลางแดด, ๖๕๖; -
ลัทธิหนึ่งว่า ทุกข์หมดไปเองดังกว้างกลุ่มด้ายค่อย ๆ 
คลายหมดไป, ๘๙๗; -เลือกเอาแตสวนดีของคน เหมือน

เลือกชิ้นผาดีจากผืนผาเกา และเหมือนดื่มน้ําในท่ีมีโคลน

ตมจอกแหน, ๖๕๑; -วรรณะใดก่อไฟ ไฟก็เหมือนกัน, 
๔๘๙; -วิเคราะหกายทีละสวนดังลอกกาบกลวย(อ), ๗๖๗; -
วิตกและวิจาร เหมือนอาการของคนลางภาชนะสําริดและ

ชางปนหมอ, ๘๒๖; -เวนชั่วทําดี เหมือนชําระที่กอนปลูกพืช

, ๗๑๕; -ศีลเปนฐานการปฏิบัติเหมือนการทํางานอาศัยแผน
พื้น, ๘๒๔; -สติในสมถะและวิปสสนา ดังผูกลูกวัว และมัด
คนในการผาตัดเปนตน, ๗๗๖; -สติปัฏฐานรักษาตัวก็รักษา
ผู้อื่นด้วยเหมือนนักกายกรรมรักษาตัวก็ชื่อว่ารักษากันและ
กัน, ๗๖๒; -สติเหมือนเสาหลัก นายประตู และ

นายกรัฐมนตรี, ๗๕๙, ๗๖๓; -สมณพราหมณ ๓ พวก 

ปฏิบัติตอกามดังเนื้อปากับบวงพราน, ๑๐๓๕–๑๐๓๖; -

สมาธิดี เหมือนสมองมีล้ินชัก, ๗๙๔; -สอนเขาตนไม่ปฏิบัติ
ดังโคบาลนับแต่โคคนอื่น, ๕๗๙; -สัตบุรุษเกิดเพื่อ
ประโยชน์สุขของพหูชนดังเมฆใหญ่หลั่งฝนฉํ่าแผ่นดิน, 
๕๗๓; -สัมมาทิฏฐิดังรูจุดตั้งตนเดินทาง, ๕๕๑; -สัมมาทิฏฐิ
ดังสะพานจากอวิชชาสูวิชชา/ดังไฟสองทางหรือเข็มทิศ, 
๘๒๕, ๕๕๖; -สุขจักรพรรดิเทียบสุขทิพยดังกอนหินเทียบ

หิมาลัย, ๑๐๒๘; -เสียงเคาะระฆังแววเหมือนนิมิตลม

หายใจละเอียด, ๘๒๐; -หลายอุปมาเก่ียวกับการบรรลุ

นิพพาน, ๔๙๑; -เหมือนกระแสน้ําไหลทางเดียวมีกําลังแรง, 
๗๘๔–๗๘๕; -เหมือนน้ําผนึกแปง/เหมือนเปลวเทียนในที่

ลมสงัด, ๗๘๗; -เหมือนบึงน้ําใหญสงบน่ิง, ๗๘๔; -ใหญ่
ด้วยปรีชามิใช่กายดังราชสีห์เป็นจอมสัตว์, ๕๗๑; -

องคประกอบของมรรค ดังองคประกอบของทาง, ๕๔๔, 
๕๕๓–๕๕๔; -องคมรรค ๒ หมวดปญญาชวยกันดังพลิกดู

เหรียญและจับทอนไมเล่ือย(อ), ๕๕๒; -องคมรรค ๓ ฝาย

สมาธิชวยกันดังสามสหายเก็บดอกจําปา(อ), ๕๕๒; -องค

มรรคทั้งหมดทํางานพรอมกันในมรรคขณะจิตเดียว 

เหมือนความสามารถทุกสวนแสดงผลพรอมในการยิงปน

หรือธนูเปาขณะเดียว, ๘๓๙–๘๔๑; -องคมรรคทํางาน

พรอมกับการฝกตามไตรสิกขา ดังเดินทางไกลบนทางสาม

ชวงตอน, ๕๕๓–๕๕๔; -อบายมุขและอายมุขทําให้โภคะเพิ่ม
หรือลดดังนํ้าในอ่างเก็บ, ๗๔๒, ๑๐๔๕; -อยู่ร่วมธีรชนดัง
สมาคมญาติ, ๕๖๘; -อัปปมาทเป็นยอดธรรมดังรอยเท้าช้าง
, ๗๖๐; -อานาปานสติ ระงับกุศล ดังฝนใหญ่ระงับฝุ่น, 
๘๑๓; -อาศัยคนเกียจคร้านเหมือนขึ้นแพน้อยไปจมกลาง

๑๓๒๘  พุทธธรรม 

 

โสดาบันเหลือนอยดังน้ํามหาสมุทรแหง เปนตน, ๙๐๑–
๙๐๓; -ธรรมรับชวงกันสูจุดหมายดังยามรับชวงสูปลายทาง, 
๕๓๔; -ธรรมเหมือนแพสําหรับใช้ข้าม, ๕๓๓; -นิพพาน 2 

ดังขึ้นฝงไดและหายไข, ๓๙๑; -นิพพานดังคนไมมีที่คันท่ี

จะตองเกา, ๓๗๘; -นิพพานดังประทีปนํ้ามันดับ, ๓๙๕; -
นิพพานดังยกหม้อร้อนลงจากเตา, ๓๙๔; -นิพพานดังหมด
ต้นไม้ไม่เหลือเงา, ๓๙๕; -นิโรธกับมรรคดังหลักกับวิธี

ปฏิบัติในการดับไฟและรักษาโรค, ๕๑๘; -นิวรณ์ทําให้จิต
มัวหมอง เหมือนทองมีสิ่งแปลกปน, ๗๘๙; -บัณฑิตดัง
ห้วงนํ ้าใหญ่ไหลเงียบ คนพาลดังธารน้อยไหลดังสนั่น, 
๕๗๓; -บัณฑิตฝึกตนดังช่างถาก ช่างศรและคนไขนํ้า, 
๕๗๓; -บัณฑิตให้ทานบําเพ็ญเพ่ือนิพพานดังนทีไหลสู่สาคร
, ๑๐๖๑; -ปญญาตางกับมนสิการเหมือนการจับกับการตัด
ในการเกี่ยวขาว, ๖๒๖; -ปัญญาเป็นยอดโพธิธรรม ดัง
รอยเท้าช้าง, ๖๐๖; -ปญญาเปนยอดโพธิธรรม ดังรอยเทา

ชาง(อ), ๘๓๕; -ปญญาเปนยอดโพธิปกขิยธรรม ดังสีหราช

เปนยอดปวงดิรัจฉาน, ๘๓๕–๘๓๖; -ปญญาแรงเกิน

อินทรียอ่ืนไปเหมือนโรคเกิดจากยา, ๘๓๓; -ปัญญินทรีย์
เป็นยอดอินทรีย์ ดังยอดกูฏาคาร, ๘๓๕; -ปุถุชนไมรูจัก

นิพพานดังปลาไมรูจักบก, ๓๓๖; -พระพุทธเจ้าทั้งปวงตรัสรู้
โดยแนวธรรมเดียวกันดังเข้าเมืองโดยประตูเดียว, ๖๐๑; -
พระพุทธเจาเปนดังลูกไกตัวพี่, ๙๑๑; -พระไม่ดีเหมือนฟืน
เผาผีปลายไหม้ทั้งสองข้าง, ๑๐๖๗; -พระสงฆรับการบํารุง
ของประชาชนดังผ้ึงเก็บน้ําหวานไมไหดอกไมชอกช้ํา, ๔๐๙; 
-พระโสดาบันทําผิดแลวรีบสังวรดังเด็กออนถูกไฟรีบชักมือ, 
๘๘๖; -พระโสดาบันเหมือนแมโคท้ังกินหญาทั้งดูแลลูก, 
๘๘๗; -พระอนาคามียังไม่ถึงนิพพานดังถึงบ่อนํ้าแต่ยังเอา
นํ้าไม่ถึง, ๔๗๔; -พราหมณ์บัญญัติทรัพย์ประจําวรรณะ ดัง
เอาชิ้นเนื้อแขวนคอให้แก่คนขี่ไม่ต้องการ, ๔๙๑; -พหูสูตไม
บรรลุแตสอนเขา เหมือนตาบอดถือตะเกียง, ๕๘๔; -พึง

ขยันเก็บทรัพย เหมือนผ้ึงสรางรังหรือปลวกสรางจอม

ปลวก, ๗๓๒–๗๓๔; -พึงคิดชวยเหลือคนไรความคิด 

เหมือนคนกายดีชวยคนปวยไข, ๖๕๓–๖๕๔; -พึงดูแล
รายได้รายจ่ายเหมือนดูตราชั่ง, ๗๔๔, ๑๐๔๙; -พึงตามลม
หายใจเหมือนคนเล่ีอยไมรูการไปมาของเล่ือย, ๘๒๒; -พึง
เห็นคนชี้โทษดังบอกขุมทรัพย์, ๕๗๐; -เพียรแตพอดี

เหมือนขึงสายพิณไมตึงไมหยอน, ๗๕๙–๗๖๐; -โพชฌงค์
และนิวรณ์ต้องอาศัยอาหารคือโยนิโนมนสิการและอโยนิโส
มนสิการ ดังร่างกายต้องการอาหารสามัญ, ๖๒๒; -ภิกษุ

เห็นแกลาภอวดฤทธิ์ดังสตรีเผยของสงวนดวยเห็นแกเงิน, 
๙๒๙; -มรรค/โพชฌงค์ตามโยนิโสมนสิการ ดังอาทิตย์ตาม
แสงอรุณ, ๖๒๒; -มรรคตามกัลยาณมิตร ดังอาทิตย์ตาม
แสงอรุณ, ๕๓๑, ๕๖๘; -มรรคตามอัปปมาท ดังอาทิตย์
ตามแสงอรุณ, ๗๖๓; -มรรคสู่นิพพานดังแม่คงคาเบนสู่
สมุทร, ๕๓๐; -มีแต่ศรัทธาเหมือนมีตาข้างเดียว, ๖๐๓; -มี
ทรัพยไมใช เหมือนนกมัยหกะหวงผลไมตัวก็ไมไดกิน, 

๗๔๑; -มีอุปาทานจึงเกิดเหมือนไฟมีเชื้อจึงติดลุก(อ), ๕๑๑; 
-มูลสมาธิหรือขณิกสมาธิ เหมือนไฟนอยตนเพลิง, ๗๘๔; -
เมื่อใดควรเที่ยวไปผู้เดียวดังนอแรด, ๕๗๑; -ไม่รู ้จัก
นิพพานดังตาบอดไม่เห็นรูป, ๓๔๔; -ยึดถือส่วนใดของนาม
รูปเป็นตัวเรากําหนดไม่ได้ดังกลิ่นบัวมิใช่จากส่วนเฉพาะใด
ของดอก, ๔๗๕; -เริ่มดวยสมาธิออน เหมือนคนเดินทางมี

กําลังนอย, ๗๙๗; -เริ่มฝกสมาธิไดที่สงัดชวย เหมือนเร่ิม

ฝกวายน้ําในที่ลมสงบหรือมีอุปกรณชวย, ๘๒๐; -ละห้อย
หลังหวังอนาคตจะซูบซีดดังอ้อสดท่ีทิ้งไว้กลางแดด, ๖๕๙; -
ลัทธิหนึ่งว่า ทุกข์หมดไปเองดังกว้างกลุ่มด้ายค่อย ๆ 
คลายหมดไป, ๙๐๐; -เลือกเอาแตสวนดีของคน เหมือน

เลือกชิ้นผาดีจากผืนผาเกา และเหมือนดื่มน้ําในท่ีมีโคลน

ตมจอกแหน, ๖๕๔; -วรรณะใดก่อไฟ ไฟก็เหมือนกัน, 
๔๙๑; -วิเคราะหกายทีละสวนดังลอกกาบกลวย(อ), ๗๗๐; -
วิตกและวิจาร เหมือนอาการของคนลางภาชนะสําริดและ

ชางปนหมอ, ๘๒๙; -เวนชั่วทําดี เหมือนชําระที่กอนปลูกพืช

, ๗๑๘; -ศีลเปนฐานการปฏิบัติเหมือนการทํางานอาศัยแผน
พื้น, ๘๒๗; -สติในสมถะและวิปสสนา ดังผูกลูกวัว และมัด
คนในการผาตัดเปนตน, ๗๗๙; -สติปัฏฐานรักษาตัวก็รักษา
ผู้อื่นด้วยเหมือนนักกายกรรมรักษาตัวก็ชื่อว่ารักษากันและ
กัน, ๗๖๕; -สติเหมือนเสาหลัก นายประตู และ

นายกรัฐมนตรี, ๗๖๒, ๗๖๖; -สมณพราหมณ 3 พวก 
ปฏิบัติตอกามดังเนื้อปากับบวงพราน, ๑๐๔๐–๑๐๔๑; -

สมาธิดี เหมือนสมองมีลิ้นชัก, ๗๙๗; -สอนเขาตนไม่ปฏิบัติ
ดังโคบาลนับแต่โคคนอ่ืน, ๕๘๑; -สัตบุรุษเกิดเพ่ือประโยชน์
สุขของพหูชนดังเมฆใหญ่หลั่งฝนฉํ่าแผ่นดิน, ๕๗๕; -

สัมมาทิฏฐิดังรูจุดตั้งตนเดินทาง, ๕๕๓; -สัมมาทิฏฐิดัง

สะพานจากอวิชชาสูวิชชา/ดังไฟสองทางหรือเข็มทิศ, ๘๒๘, 
๕๕๘; -สุขจักรพรรดิเทียบสุขทิพยดังกอนหินเทียบหิมาลัย, 
๑๐๓๓; -เสียงเคาะระฆังแววเหมือนนิมิตลมหายใจละเอียด
, ๘๒๓; -หลายอุปมาเก่ียวกับการบรรลุนิพพาน, ๔๙๓; -

เหมือนกระแสน้ําไหลทางเดียวมีกําลังแรง, ๗๘๗–๗๘๘; -
เหมือนน้ําผนึกแปง/เหมือนเปลวเทียนในที่ลมสงัด, ๗๙๐; -
เหมือนบึงน้ําใหญสงบน่ิง, ๗๘๗; -ใหญ่ด้วยปรีชามิใช่กายดัง
ราชสีห์เป็นจอมสัตว์, ๕๗๓; -องคประกอบของมรรค ดัง

องคประกอบของทาง, ๕๔๖, ๕๕๕–๕๕๖; -องคมรรค 2 
หมวดปญญาชวยกันดังพลิกดูเหรียญและจับทอนไมเล่ือย

(อ), ๕๕๔; -องคมรรค 3 ฝายสมาธิชวยกันดังสามสหายเก็บ
ดอกจําปา(อ), ๕๕๔; -องคมรรคท้ังหมดทํางานพรอมกันใน
มรรคขณะจิตเดียว เหมือนความสามารถทุกสวนแสดงผล

พรอมในการยิงปนหรือธนูเปาขณะเดียว, ๘๔๒–๘๔๔; -

องคมรรคทํางานพรอมกับการฝกตามไตรสิกขา ดังเดิน

ทางไกลบนทางสามชวงตอน, ๕๕๕–๕๕๖; -อบายมุขและ
อายมุขทําให้โภคะเพิ่มหรือลดดังนํ้าในอ่างเก็บ, ๗๔๕, 
๑๐๕๐; -อยู่ร่วมธีรชนดังสมาคมญาติ, ๕๗๐; -อัปปมาท
เป็นยอดธรรมดังรอยเท้าช้าง, ๗๖๓; -อานาปานสติ ระงับ



 
ดัชนี  ๑๓๒๙ 

สมุทร, ๕๖๙; -อุเบกขาในฌานสามตนเหมือนดวงจันทร

เวลากลางวันไมเดนจา แตในฌานท่ีส่ีเหมือนจันทรยาม

ราตรี จึงชัดเจน, ๘๒๗; -อุเบกขาเป็นภาวะจิตเที่ยงตรง ดัง
ตราชั่ง, ๘๐๖; -อุปจารสมาธิดังเด็กต้ังไข อัปปนาสมาธิดัง

ผูใหญยืนเดินไดแข็ง(อ), ๗๘๑; -อุปมากามโทษ ๑๐ อยาง, 
๑๐๓๐; -อุปมากามโทษ๑๐อยาง(อ), ๑๐๓๑; -อุปมา

ความสุขในการละนิวรณ๕, ๑๐๔๖; -อุปมาความสุขในฌาน 

๔ แตละขั้น, ๑๐๔๗; -เอกัคคตาฝายอกุศลมีกําลังนอย 

เหมือนราดน้ําในท่ีแหง ฝุนสงบเวลาส้ัน(อ), ๗๗๙ 
อุปสมบท, ๑๕๐, ๔๕๘, ๙๓๐; -*, ๔๘๘, ๙๒๕; -ในอนาคต

ภิกษุไมไดศึกษาอบรมใหอุปสมบทตอ ๆ กันไป ธรรมวินัย

จะเลอะเลือน, ๖๕๗–๖๕๘ 
อุปสมสุข, ๑๐๓๔ 
อุปสมะ, ๒๒๖ 
อุปสมานุสติ, ๘๐๕, ๘๐๗–๘๐๙ 
อุปสรรค, ๕๘๘, ๕๙๖, ๖๖๒, ๗๙๘, ๕๙๘–๖๐๑ 
อุปสังกมนะ: -*, ๕๒๓, ๑๐๐๖ 
อุปัชฌาย,์ ๑๕๐, ๓๖๘, ๘๐๔; -*, ๘๖๘ 
อุปฏฐาก(ปลิโพธ), ๘๐๓ 
อุปฏฐาน(วิปสสนูปกิเลส/กิจของสติ), ๘๐๓ 
อุปฏฐานสาร: -*, ๖๖๙ 
อุปตถัมภกกรรม, ๓๒๑ 
อุปาทาน, ๒๔, ๘๕, ๑๐๕, ๔๐๙, ๔๔๐, ๔๖๒, ๔๙๔, ๕๐๔, 

๕๑๘, ๕๓๐, ๕๖๓, ๕๗๑, ๕๘๖, ๖๒๙, ๖๓๒, ๗๐๒, ๗๕๖, 
๗๖๔, ๗๖๗, ๘๕๘, ๙๗๙, ๑๐๐๖, ๑๐๑๔, ๑๐๑๙, ๑๐๓๐, 
๑๐๔๗, ๖๒๓–๖๒๕; -*, ๓๙, ๓๙๐; -ความยึดม่ันในความ
ไมยึดม่ัน, ๔๙๒; -ความสัมพันธกับอวิชชา, ๑๗๕; -คําจํากัด
ความและความหมาย, ๑๗๒, ๑๘๒, ๒๓๐, ๓๖๕; -ทําให
เสียอิสรภาพ, ๓๖๕; -ในกระบวนการรับรู, ๓๒; -มีอุปาทาน
จึงเกิด เหมือนไฟมีเชื้อ(อ), ๕๐๙; -อธิบายใน

วงจรปฏิจจสมุปบาท, ๑๗๓, ๑๘๘, ๑๙๒; -อุปาทานใดละได
โดยพระอริยบุคคลระดับใด(อ), ๙๘๗; -อุปาทิ=อุปาทาน, 
๔๑๐, ๔๒๐ 

อุปาทานขันธ, ๗๘, ๘๕, ๑๓๗; -*, ๘๗ 
อุปาทานขันธ ๕, ๒๔, ๕๕, ๔๔๖, ๗๙๐, ดู ขันธ,เบญจขันธ

,ทุกข; -ขันธกับอุปาทานขันธ, ๒๔; -คุมเข้าเป็นสิ่งที่เรียกว่า
คน, ๖๓๐; -ตรัสรู้อุปาทานขันธ์, ๔๖๐, ๖๔๓; -ใน
ความหมายของทุกข์, ๘๔๙; -เป็นธรรมที่ทุกบุคคลจนถึง
พระอรหันต์ควรโยนิโสมนสิการ, ๖๓๓; -เป็นปริญ
ไญยธรรม/ควรกําหนดรู้ด้วยอภิญญา, ๘๔๒, ๘๕๘; -ไม่
เติบขยาย, ๘๔๑ 

อุปาทานเสฏฐ(อุปาทานอยางยอด), ๔๓๖ 
อุปาทายรูป, ๒๖ 

อุปาทิ, ๓๘๖, ๔๐๙, ๔๒๐, ดู อุปาทาน; -กับพระอนาคามี, ๔๑๐; 
-ตรงกับขันธ, ๓๘๖; -ตรงกับอุปาทาน/ตรงกับกิเลส, ๔๑๐, 
๔๒๐ 

อุปาทินนกขันธ ๕: -*, ๓๙๕ 
อุปาย: -*, ๖๒๑ 
อุปายมนสิการ(=อุบายมนสิการ): -*, ๖๒๒ 
อุปายาส, ๑๓๘, ๓๗๘, ๓๙๘, ๔๖๒, ๕๐๓, ๕๑๓, ๕๑๕, ๕๖๖, 

๘๔๗, ๕๑๗, ดู โสกะ,ทุกข,ปฏิจจสมุปบาท; -*, ๘๗ 
อุปฺปาทวยฺถตฺตภาวา หุตฺวา อภาวโต วา, ๗๓ 
อุปฺปาทวยปฏิปฬนตาย, ๗๔ 
อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต, ๗๔ 
อุเปกขารัมมณสุข, ๑๐๖๗ 
อุพเพงคาปีติ: -*, ๘๒๖ 
อุภโตภาควิมุต, ๔๑๓, ๔๓๑, ๘๒๓, ๑๐๖๘, เทียบ ปญญาวิมุต 

และดู อรหันต; -*, ๔๒๙; -มีนอยกวาพระปญญาวิมุต/

ตางกันอยางไร, ๔๓๖, ๔๗๔; -สามารถไดผลพิเศษตาง ๆ 

เชนวิชชา ๓ และอภิญญา๖, ๔๕๕, ๔๕๙, ๘๒๓; -อุภโตภาค
วิมุต ๕, ๔๑๘, ๔๕๐ 

อุภยัตถะ, ๑๑๓, ๑๔๘, ๕๔๒, ดู อัตถะ,อรรถะ 
อูฐ, ๖๒๓, ๑๐๕๙ 
เอกบุคคล, ๒๔๕ 
เอกภาพ, ๘๘๓, ๙๒๗ 
เอกโวการภพ, ๑๗๒ 
เอกัคคตา, ๔๒๔, ๔๕๕, ๔๘๑, ๘๒๙, ๑๐๔๖, ๑๐๔๙, ๑๐๒๔–

๑๐๒๕, ๗๗๘–๗๘๐, ๘๒๑, ดูสมาธิ,ฌาน,องคฌาน; -เกิด
ในอกุศลจิตได(อ), ๗๗๙; -ความหมายและขอควรทราบ, 
๗๘๔, ๘๒๕, ๘๒๗; -คูปรับคือกามฉันท, ๘๒๘; -รวมกับ
องค์มรรค ๗ เป็นอริยสัมมาสมาธิ, ๘๓๘ 

เอกัคคตาเจตสิก, ๒๗ 
เอกังคปฏิจจสมุปบาท: -*, ๑๕๔ 
เอกังสพยากรณ, ๖๖๖–๖๖๗ 
เอกังสพยากรณียปญหา, ๖๖๖ 
เอกังสวาท,เอกังสวาที(พระพุทธเจาไมเปน), ๖๖๑, ๖๖๙ 
เอกัตตะ, ๒๐๑ 
เอตทัคคะ, ๓๖๗, ๗๒๘, ๘๘๒; -*, ๓๖๘, ๔๑๗ 
เอ็น, ๖๒๙–๗๕๕ 
เอ็นดู(=รักษาผู้อ่ืน), ๗๖๒ 
เอร็ดอร่อย(ในอนาคตพระจะมุ่ง), ๖๕๙ 
เอสนา, ๖๘๕, ๙๘๗ 
เอสนาตัณหา: -*, ๙๘๗ 
เอสิกฏายิฏตา: -*, ๘๙๖ 
เอสิตตัณหา: -*, ๙๘๗ 
เอหิปสสิกะ,-โก, ๔๐๑, ๗๙๘ 
เอาใจใส. ดู จิตตะ 
เอาเปรียบ, ๗๕๒ 
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เอียงสุด, ๖๔๑, ๑๐๖๕, เทียบ มัชฌิมาปฏิปทา, ดู ที่สุด; -ทาง
สายกลางไมเอียงสุดทั้งทางวัตถุและทางจิต, ๕๒๖; -

ลักษณะกิจกรรมเปนตนที่เอียงสุด, ๕๒๗ 
แองนํ้า, ๘๒๗ 
โอกกันติกาปีต:ิ -*, ๘๒๖ 
โอกัปปนสัทธา: -*, ๘๘๖ 
โอกาส(เก่ียวกับศีล), ๕๔๗, ๘๖๘ 
โอฆะ, ๕๗๗ 
โอชา, ๒๖, ๔๑ 
โอตตัปปะ, ๒๗, ๖๙, ๑๕๑, ๗๘๗; -*, ๕๘๗, ๘๘๗ 
โอทาตกสิณ, ๘๐๕; -*, ๔๕๕ 
โอนออนผอนตาม(ลักษณะของพุทธ ?): -*, ๙๖๑ 
โอปธิกบุญ, ๒๕๑–๒๕๔ 

โอปนยิกะ(นิพพาน), ๔๐๑ 
โอปปาติกสัตว: -*, ๑๗๗ 
โอปปาติกะ, ๔๔๓, ๖๐๑, ๖๘๙, ๘๙๖ 
โอภาส, ๓๔๐, ๔๔๗, ๔๗๘; -*, ๙๕๔ 
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕, ๔๐๘ 
โอวาท, ๔๗๒, ๘๙๐; -*, ๕๗๔ 
โอวาทปาติโมกข, ๕๕๕–๕๕๖ 
โอวาทภิกษุ,โอวาทภิกษุณี: -*, ๓๖๘ 
โอหิตภาระ, ๓๔๓ 
โอฬาร, ๕๓๖, ๕๖๘ 
โอ้อวด, ๒๖๓, ๗๕๗ 
ฮินดู, ๗, ๖๕ 

 

 

๑๓๓๐  พุทธธรรม 

 

เอียงสุด, ๖๔๔, ๑๐๗๐, เทียบ มัชฌิมาปฏิปทา, ดู ท่ีสุด; -ทาง
สายกลางไมเอียงสุดท้ังทางวัตถุและทางจิต, ๕๒๘; -

ลักษณะกิจกรรมเปนตนที่เอียงสุด, ๕๒๙ 
แองนํ้า, ๘๓๐ 
โอกกันติกาปีต:ิ -*, ๘๒๙ 
โอกัปปนสัทธา: -*, ๘๘๙ 
โอกาส(เก่ียวกับศีล), ๕๔๙, ๘๗๑ 
โอฆะ, ๕๗๙ 
โอชา, ๒๖, ๔๑ 
โอตตัปปะ, ๒๗, ๖๙, ๑๕๒, ๗๙๐; -*, ๕๙๐, ๘๙๐ 
โอทาตกสิณ, ๘๐๘; -*, ๔๕๗ 
โอนออนผอนตาม(ลักษณะของพุทธ ?): -*, ๙๖๔ 

โอปนยิกะ(นิพพาน), ๔๐๓ 
โอปปาติกสัตว: -*, ๑๗๘ 
โอปปาติกะ, ๔๔๕, ๖๐๓, ๖๙๒, ๘๙๙ 
โอภาส, ๓๔๒, ๔๔๙, ๔๘๐; -*, ๙๕๗ 
โอวาท, ๔๗๔, ๘๙๓; -*, ๕๗๖ 
โอวาทปาติโมกข, ๕๕๗–๕๕๘ 
โอวาทภิกษุ,โอวาทภิกษุณี: -*, ๓๗๐ 
โอหิตภาระ, ๓๔๕ 
โอฬาร, ๕๓๘, ๕๗๑ 
โอ้อวด, ๒๖๔, ๗๖๐ 
ฮินดู, ๗, ๖๕ 

 
 




